MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE ROCZNE
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

NAD BZURĄ
ZA ROK 2011

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:
1. Marcin Prengowski - Prezes
2. Martyna Sawicka - Wiceprezes
3. Przemysław Kamiński - Skarbnik
4. Tomasz Karolak - Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
1. Agnieszka Walisiewicz – Przewodnicząca KR
2. Justyna Marciniak – Zastępca Przewodniczącej KR
3. Leszek Pietrzak (XI 2010 – VI 2011), Daniel Ufa (od XII 2011) – 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.

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
promocja i organizacja wolontariatu,
działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza,

d.

l.

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 2011 – przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2010;
Luty 2011 – decyzja o udziale dwóch reprezentantów Stowarzyszenia w X Ogólnopolskim
Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich organizowanym przez Nidzicką
Fundację Rozwoju Nida;
Maj 2011 – decyzja o organizacji, wspólnie ze Stowarzyszeniem Nasz Zamek, stoiska
plenerowego podczas Dni Sochaczewa prezentującego osiągnięcia obu organizacji;
Czerwiec 2011 – decyzja o organizacji obchodów 5-lecia istnienia Stowarzyszenia Nad
Bzurą;
Czerwiec 2011 – decyzja o wsparciu Stowarzyszenia Nasz Zamek przy organizacji imprezy
pn. Zawisza Czarny nad Bzurą, w ramach Sochaczewskiego Lata 2011;
Lipiec 2011 – decyzja o przystąpieniu do realizacji II etapu projektu Bohaterowie Bitwy nad
Bzurą;
Lipiec 2011 – decyzja o realizacji zadania Olenderski Szlak Turystyczny;
Sierpień 2011 – decyzja, za zgodą Urzędu Miasta w Sochaczewie, o organizacji stoiska
plenerowego portalu Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą www.bohaterowie1939.pl podczas
rekonstrukcji historycznej Teatr Historii Bogusława Wołoszańskiego;
Wrzesień 2011 – decyzja o udziale w realizacji projektu Stowarzyszenia E-sochaczew.pl –
Moja Wolność. Moja Niepodległość;
Listopad 2011 – decyzja o organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w
dniu 7 grudnia 2011r.

V.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

W dniu 07.12.2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia.
Podjęte uchwały na WZC:

1. Podjęcie uchwały nr 1/2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu Członka Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą.
2. Podjęcie uchwały nr 2/2011 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą.

VI.

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów

Na początku roku na rachunku bankowym widniała kwota: 1’918,56 zł
Wybrane najwyższe uzyskane przychody:
13’900.00 – dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
3’780,00 – darowizny od osób prywatnych.
Na koniec roku pozostała kwota 1’193,25 zł na rachunku bankowym
Działania stowarzyszenia były ponadto wspierane pozafinansowo przez kilka instytucji oraz
liczne grono wolontariuszy.

VII. Krótki opis działań Stowarzyszenia
Początek roku 2011 był okresem niełatwym ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego nie ogłosił otwartych konkursów ofert, w związku z czym część projektów,
które miały być realizowane od początku roku należało odłożyć na później. Ponadto, mimo
złożenia kilku wniosków do innych instytucji nie udało się uzyskać dotacji.
Mimo tego cały czas rozwijano portal www.bohaterowie1939.pl oraz podjęto owocną
współpracę z sochaczewskim Stowarzyszeniem Nasz Zamek (jest to kontynuacja podjętej już
wcześniej kooperacji). Efektem tych działań był wspólny udział obu stowarzyszeń w Dniach
Sochaczewa, poprzez organizację wspólnego stoiska prezentującego dorobek. W jego ramach
promowano m.in. portal www.bohaterowie1939.pl.
W maju dwie osoby ze Stowarzyszenia wzięły udział w X Ogólnopolskim Spotkaniu
Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich organizowanym przez Nidzicką Fundację
Rozwoju Nida. W imprezie tej Stowarzyszenie brało udział po raz trzeci. Jest to niezwykle
wartościowe spotkanie, które integruje i inspiruje organizacje do działania.
W czerwcu odbyły się kameralne obchody 5-lecia działania Stowarzyszenia na terenie
zaprzyjaźnionej Motoprzystani w Plecewicach. W ramach imprezy odbyła się też wycieczka
rowerowa Olenderskim Szlakiem.
W lipcu wsparto Stowarzyszenie Nasz Zamek przy organizacji imprezy pn. Zawisza Czarny
nad Bzurą, w ramach Sochaczewskiego Lata 2011. Wydarzenie było ogromnym sukcesem i
mimo deszczowej pogody zgromadziło liczną publikę, szczególnie dzieci.
Dzięki ogłoszeniu otwartych konkursów ofert w drugiej połowie roku przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego udało się uzyskać dofinansowanie do dwóch

projektów – II etapu rozwoju projektu Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą oraz stworzenia
wirtualnej trasy nazywanej Olenderskim Szlakiem Turystycznym. Oba działania zakończyły
się z końcem roku.
W ramach projektu Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą umożliwiono dodawanie na portalu
wspomnień i relacji oraz tworzenie biogramów dla weteranów bitwy nad Bzurą. Dokonano
też kilku zmian odświeżających stronę. Najważniejsze jednak jest opracowanie biogramów
niemal tysiąca żołnierzy poległych i pochowanych na terenie powiatów gostynińskiego,
płockiego, zachodniego warszawskiego i nowodworskiego.
Olenderski Szlak Turystyczny natomiast objął swoim zasięgiem około 120 punktów
związanych z osadnictwem olenderskim wzdłuż południowego brzegu Wisły od Kazunia do
Gąbina. Punkty oznaczono za pomocą urządzenia GPS, opracowano szlak w oparciu o
dotychczasowe badania i kwerendy a następnie całość opublikowano w sieci internetowej.
11 listopada odbyło się wyjątkowe przedstawienie pn. Moja Wolność. Moja Niepodległość.
Była to inicjatywa Stowarzyszenia E-sochaczew.pl, w której wzięło udział również nasze
Stowarzyszenie, a dokładniej portal www.bohaterowie1939.pl. Opowieści o żołnierzach
walczących w obronie kraju we wrześniu 1939 roku były istotną częścią reportażowej części
spektaklu. Widowisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem w Sochaczewie, będąc
wydarzeniem jakiego region nie notował od dawna.
Przez cały rok przedstawiciele Stowarzyszenia brali aktywny udział w pracach Rady
Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, która pracując nad integracją
środowiska oraz wspierając organizacje pozarządowe zanotowała szereg sukcesów.

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 27.01.2012 r.

