MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE ROCZNE
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

NAD BZURĄ
ZA ROK 2010

I.

Informacje ogólne:

Nazwa:
Adres:
Strony internetowe:
E-mail:
Data powstania:
Bank:
Numer konta:
Sąd Rejestrowy:
Data rejestracji:
Numer KRS:
Numer REGON:
Numer NIP:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą
Plecewice 98, 05-088 Brochów
www.nadbzura.pl, http://nadbzura.e-sochaczew.pl
nadbzura@gmail.com
grudzień 2005
Volkswagen Bank Polska S.A.
13 2130 0004 2001 0484 9691 0001
Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS
08 maja 2006
0000256532
140627259
837-172-54-28

Zarząd Stowarzyszenia:
Od 1 stycznia 2010 do 12 listopada 2010 r.
1. Marcin Prengowski - Prezes
2. Przemysław Kamiński - Wiceprezes
3. Cezary Buniowski - Skarbnik
4. Martyna Sawicka - Członek Zarządu
5. Sylwia Pąk - Członek Zarządu
Od 12 listopada 2010 do 31 grudnia 2010:
1. Marcin Prengowski - Prezes
2. Martyna Sawicka - Wiceprezes
3. Przemysław Kamiński - Skarbnik
4. Tomasz Karolak - Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Od 1 stycznia 2010 do 12 listopada 2010 r.
1. Michał Ścigocki – Przewodniczący KR
2. Ewa Domańska – Zastępca Przewodniczącego KR
3. Agnieszka Walisiewicz – Członek KR

Od 12 listopada 2010 do 31 grudnia 2010:

1. Agnieszka Walisiewicz – Przewodnicząca KR
2. Justyna Marciniak – Zastępca Przewodniczącej KR
3. Leszek Pietrzak – Członek KR
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu
wykonywanych funkcji.
Liczba członków na koniec 2010 r. – 20 osób.

II.

Cele statutowe Stowarzyszenia

a.
b.
c.
d.

l.

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
promocja i organizacja wolontariatu,
działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza,
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
społeczności lokalnej powiatu sochaczewskiego ze społecznościami lokalnymi innych
państw Unii Europejskiej,
organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także krajoznawstwo ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu sochaczewskiego
aktywizacja zawodowa osób młodych oraz bezrobotnych,
działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim
rozwój przedsiębiorczości,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
promocja zdrowia w tym propagowanie zdrowego trybu życia,
promocja różnych form amatorskiej aktywności sportowej
działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym edukacja
ekologiczna,
propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury.

III.

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

IV.

Najważniejsze uchwały Zarządu

Styczeń 2010 – decyzja o przystąpieniu do realizacji trzeciej edycji Rajdu rowerowego
Olenderskim Szlakiem;
Styczeń 2010 – decyzja o przystąpieniu do realizacji nowego projektu Bohaterowie Bitwy nad
Bzurą;
Styczeń 2010 – decyzja o wstrzymaniu realizacji kolejnej edycji konkursu ekologicznoedukacyjnego dla szkół Czysta Bzura – warto poznać jej piękno i odkryć tajemnice;
Styczeń 2010 – przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2009;
Czerwiec 2010 – decyzja o organizacji rajdu rowerowego, mimo wycofania się Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze wsparcia finansowego;

Czerwiec 2010 – decyzja o zleceniu usług księgowych profesjonalnemu biuru
rachunkowemu;
Październik 2010 – decyzja o partnerstwie Urzędu Miasta Sochaczew w projekcie
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie;
Listopad 2010 – decyzja o organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w
dniu 12 listopada 2010r.
Grudzień 2010 – przystąpienie do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu
Sochaczewskiego.

V.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

W dniu 12.11.2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia.
Podjęte uchwały na WZC:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2010 w sprawie nowego składu Zarządu.
2. Podjęcie uchwały nr 2/2010 w sprawie nowego składu Komisji Rewizyjnej.

VI.

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów

Na początku roku na rachunku bankowym widniała kwota: 6’736,18 zł
Wybrane najwyższe uzyskane przychody:
30’135,80 – dotacja, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Program Operacyjny Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich 2010;
7’000,00 – darowizny od prywatnych przedsiębiorców.
Na koniec roku pozostała kwota 1’918,56 zł na rachunku bankowym
Działania stowarzyszenia były ponadto wspierane poprzez pokrywanie niektórych kosztów
realizacji poszczególnych zadań przez Urząd Miejski w Sochaczewie, Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także pozafinansowo przez wiele instytucji z
całego kraju.

VII. Krótki opis działań Stowarzyszenia
Kolejny rok istnienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą był okresem
trudnym, szczególnie w pierwszej połowie. Spowodowane było to komplikacjami w
rozliczeniu konkursu Czysta Bzura oraz wycofaniem się Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego z dofinansowania zadania stowarzyszenia w ramach
rozstrzygniętego konkursu ofert w zakresie turystyki (Rajd Olenderski). Ponadto powódź,
która nawiedziła również powiat sochaczewski, zmusiła do kilkakrotnej zmiany trasy rajdu.
Mimo to, Stowarzyszenie postanowiło przeprowadzić rajd (27 czerwca) i zrobiło to z dużym
sukcesem (ok. 130 rowerzystów). Pomoc Szkoły Podstawowej w Śladowie okazała się tu
bezcenna.

Kolejna aktywność Stowarzyszenia to współorganizacja, wraz ze Stowarzyszeniem Nasz
Zamek, lokalnych obchodów 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Akcja odbywała się w
gminach Nowa Sucha, Miasto Sochaczew oraz Brochów. Zgromadziła dużo widzów,
szczególnie dzieci. Projekt był testem możliwości Stowarzyszenia w organizacji dużych
imprez plenerowych. Nad Bzurą odpowiadało głównie za uroczystości w gminie Brochów,
które dzięki wsparciu Szkoły Podstawowej w Śladowie oraz Urzędu Gminy w Brochowie
wypadły wyśmienicie. Pozostały po nich dwa pamiątkowe kamienie upamiętniające miejsce
przeprawy przez Wisłę wojsk polskich oraz Władysława Jagiełłę – patrona szkoły w
Śladowie.
Największym projektem w roku 2010 byli Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą. Dzięki dotacji z
FIO oraz wsparciu Urzędu Miasta w Sochaczewie oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych zbudowano portal internetowy pozwalający upamiętnić żołnierzy
poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939r. Portal zawiera szereg możliwości i cieszy się dużą
popularnością. Miarami sukcesu niech będą liczby: 3448 upamiętnionych żołnierzy i osób
cywilnych w powiecie sochaczewskim, zmodyfikowanie 1557 biogramów przez
użytkowników, dodanie 595 fotografii archiwalnych i współczesnych oraz niemal 140 tys.
odwiedzin portalu. W roku 2011 przewidujemy dalszy rozwój portalu.
W listopadzie stowarzyszenie wraz z Fundacją Autonomia wystąpiło do Wójta Gminy
Brochów z prośbą o rozważenie możliwości przystąpieniu gminy do Lokalnej Grupy
Działania „Między Wisłą a Kampinosem”, argumentując prośbę zwiększeniem możliwości
finansowania organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Brochów,
uzyskaniem przez mieszkańców gminy możliwości finansowania działalności gospodarczej
oraz uzyskaniem możliwości finansowania projektów gminy dotyczących „odnowy wsi i
zachowania dziedzictwa kulturowego”. Pismo nie spotkało się z żadną reakcją władz gminy.
W grudniu rozpoczęły się prace Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Przedstawiciel stowarzyszenia bierze aktywnie udział w pracach rady, której misją jest
zwiększenie roli sektora pozarządowego w życiu publicznym powiatu sochaczewskiego.

VIII. Sprawy organizacyjne
Większość spotkań członków Stowarzyszenie odbywa się dzięki uprzejmości Urzędu Gminy
Brochów w jej obiektach.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 22.01.2011 r.

