Sprawozdanie merytoryczne z działalności
REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W PODEGRODZIU
Za okres od I do XII/2019

I. Informacje rejestrowe
Nazwa organizacji
Podegrodziu
Adres siedziby:
Adres do korespondencji
Data rejestracji:
Śródmieścia w
Rejestr
Nr KRS
NIP:
REGON
Zarząd Stowarzyszenia :

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w
33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 255
33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 255
25.04.2008 Sąd Rejonowy dla Krakowa
Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowy
Sądowy,
21.10.2009 Organizacja Pożytku publicznego
0000303784
734-331-01-98
1207049815
Maria Rostocka – Prezes Stowarzyszenia
Andrzej Stachoń - Wiceprezes Stowarzyszenia
Józef Zieliński – Wiceprezes Stowarzyszenia
Stanisława Łatka – Sekretarz
Grażyna Głuc – Skarbnik

II. Cele statutowe
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu działa na mocy statutu
ustanowionego przez członków Stowarzyszenia a przestrzeganego przez Zarząd.
Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności oraz działalności gospodarczej.
Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek członkowskich, z dotacji,
darowizn oraz z subwencji przeznaczonych na realizację zadań publicznych.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest:
- podejmowanie nieodpłatnej działalności na rzecz poprawy sytuacji prawnej,
ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę
- Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia, osób chorych na cukrzycę wobec
Władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie i podejmowanie tematyki
diabetologicznej przez Sejm, Rząd, Ministerstwo Zdrowia, organy władzy samorządowej
oraz aktywny udział w nich
- współpraca z Ministerstwem Zdrowia i Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w
celu wypracowania najlepszego modelu
lecznictwa diabetologicznego i osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków, poziomu świadczeń medycznych, ceny leków i
innych urządzeń niezbędnych ludziom chorym
- organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych i uzależnionych
całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków i powikłań oraz
samokontroli przez: szkolenia, turnusy rehabilitacyjne i szkoleniowe, wycieczki
krajoznawcze, prasę, radio, telewizję i Internet

- integracja środowiska diabetyków osób uzależnionych poprzez pomoc, życzliwość i
koleżeństwo propagowane poprzez spotkania w kołach , organizowanie wspólnego
wypoczynku, sportu, zabawy i imprezy kulturalne.
-W 2016 roku dokonano zmian w Statucie i poszerzono naszą działalność o pracę na
rzecz seniorów i osób starszych.

III. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w swoich szeregach ma obecnie 75 członków.
Członkowie Stowarzyszenia to przede wszystkim mieszkańcy Gminy Podegrodzie.
Działalność Stowarzyszenia w roku 2019 polegała na kontynuacji założeń i celów
statutowych poprzednich lat i zmian uchwalonych w kwietniu 2016 r.
Cele statutowe Stowarzyszenie realizowało poprzez:
1/

prowadzeniu edukacji diabetologicznej poprzez organizację szkoleń z zakresu
chorób oczu, serca, cukrzycyPrzez cały okres prowadzenia działalności Stowarzyszenie propaguje wiedzę na
temat choroby XXI wieku , którą niewątpliwie jest cukrzyca.
Wiedza o cukrzycy, jej skutkach i powikłaniach w roku 2019 podobnie jak w latach
poprzednich przekazywana była na 10 wykładów godzinnych w ciągu roku z
lekarz Diabetolog, które odbywają się w okresie od I-XII z wakacyjną przerwą , na
których prowadzone były przez P. doktor Beatę Stąporek wykłady diabetologiczne.
Każde szkolenia diabetologiczne dla osób biorących w nim udział jest nieodpłatne.
Chętni biorący udział w spotkaniach to przede wszystkim mieszkańcy Gminy
Podegrodzie oraz pochodzący z Gminy Chełmiec..
Szkolenia finansowane są z dotacji otrzymanych od jednostek samorządu
lokalnego

2/ organizacji spotkań integracyjnych,
Spotkania opłatkowe w okresie XII/2019 oraz Uroczystości z Okazji Światowego
dnia Walki z Cukrzycą, które w naszym stowarzyszeniu połączone zostały z obchodami
Dnia Seniora.
W każdym z tych spotkań uczestniczy grupa powyżej 50 osób plus zaproszeni goście w
osobach Pani Wójt Gminy Podegrodzie, Dyrektora GOK, osoby duchowne, środowisko
lekarskie naszej Gminy oraz wielu innych sympatyków naszego Stowarzyszenia
Zadania zrealizowano przy dofinansowaniu Gminy Podegrodzie.
1.Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą i Dnia Seniora. Dnia 12 listopada
świętowaliśmy ważne dla członków naszego stowarzyszenia daty. W spotkaniu
uczestniczyło około 60 osób.
2. Szkolenie i Spotkanie Opłatkowe. Dzień ten był naszą koleżeńska wigilią dla ponad 60
osób. Łamaliśmy się opłatkiem i był to czas pełny dobrych życzeń, serdecznych słów,
miłych gestów i wielu wzruszeń. Na nadchodzące dni życzyliśmy sobie nadziei, pokoju
serca, ciepła rodzinnego i ludzkiej życzliwości. A Nowy Roku by nam przyniósł zdrowie,
pomyślność i spełnił skryte marzenia. Było to 10 grudnia 2019 roku

3/ organizacji wycieczek krajoznawczych
23 listopada 2019 roku
Wycieczka do teatru i kina - dofinansowanej przez Gminę Podegrodzie realizowanej
w ramach zadania publicznego „ Kultura i sztuka czyli teatr i film”
Zadanie podzielone zostało na dwie części
1 część zadania dotyczyła teatru
Wyjazd do teatru Bagatela w Krakowie na sztukę „Mayday”, która w tym teatrze jest
grana nieprzerwanie od 1994 roku i zawsze przy pełnej widowni. Dla ponad 50 osobowej
grupy była to terapia śmiechem. Świetna rozrywka.
W drodze do Krakowa odwiedziliśmy Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Z
przewodnikiem zwiedzaliśmy klasztor i poznaliśmy historię i dzień dzisiejszy tego
pięknego miejsca.
2częśc zadania dotyczyła filmu
. Wyjście do kina „Sokół” w Nowym Sączu na komedię produkcji polskiej „Jak poślubić
milionera”. Grupa około 30 osób będzie w kinie 18 grudnia 2019 roku.
14.września 2019 roku

Wycieczka do Szczyrzyca, Nowego Wiśnicza, Laskowej i Limanowej. dofinansowanej
przez Gminę Podegrodzie realizowanej w ramach zadania publicznego; „Turystyka i
krajoznawstwo na miarę seniora”.
Projekt obejmował:
Wyjazd z Podegrodzia o godz. 7.00,
Zwiedzanie Opactwa Cystersów w Szczyrzycu, które zachwyca swoją wielowiekową
trudną historią. Przy Opactwie czynne jest muzeum po którym oprowadził nas jeden z
zakonników. Można tu podziwiać bardzo ciekawe eksponaty sakralne oraz wiekowe
militaria pochodzące zapewne z misji. Zwiedzanie Opactwa z wyłączeniem części objętej
klauzurą stanowi niebywałą ucztą dla duszy. Zachwyca piękny kościół czyli Sanktuarium
Matki Boskiej Strzyrzyckiej Matki Pokoju i Dobroci. Pięknie odrestaurowany i dobrze
utrzymywany kościół jest prawdziwą perłą wśród obiektów sakralnych. Opactwo
prowadzi na swój użytek gospodarstwo z bydłem, drobiem i stawami rybnymi.
Od wielu lat przy klasztorze istniał browar produkujący piwo. Obecnie wydzierżawiony
nadal spełnienia tę samą rolę. Nie tylko warto, ale i trzeba zatrzymać się na chwilę, by w
ciszy i spokoju móc zagłębić się w modlitwie.
Zamek w Wiśniczu położony na zalesionym wzgórzu, wzniesiony przez Jana Kmitę w 2.
połowie XV wieku. Wczesnobarokowy korpus zamku z elementami barokowymi
zbudowano na planie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Zwieńczono go
czterema basztami w narożach. Budowla otoczona jest fortyfikacjami bastionowymi z
bramą wjazdową z początków XVII wieku
Bardzo podobał nam się pokaz multimedialny prezentujący XVII wieczne scenerię
zamkową. Reprezentował on zarówno elementy świata realnego, jak i zupełnie
fikcyjnego.
Zwiedzanie Muzeum pamiątek po Janie Matejce w „Koryznówka”
Obiad w Zajeździe Laskowianka w Laskowej.

Zwiedzanie skansenu budownictwa ludowego w Laskowej „Na Jędrzejówce”.
W drodze powrotnej krótka wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej.
Wszystkie zdjęcia upamiętniające te miło spędzone chwile podopiecznych
Stowarzyszenia można oglądać w naszej Galerii na stronie Stowarzyszenia www.
rsdpodegrodzie.pl
Zadania było wspieranie i aktywizacja osób starszych . aa w szczególności niezamożnej
części społeczeństwa. Uczestnictwo w wyjezdzie integracyjnym to miło spędzony czas ,
rozwój psychofizyczny i zdrowotny. Turystyka autokarowa i poznawanie kraju to forma
kultury fizycznej będąca odpowiednia dla tej grupy społeczeństwa. Wyjazd dostosowany
do możliwości zdrowotnych ruchowych i finansowych uczestników wycieczki.
określone w ofercie na realizację zadań publicznych cele zostały zrealizowane w całości.

20.lipca 2019 roku
Wycieczka do Tarnowa, zwiedzanie Zalipia zwanego
Bł, Karoliny Kózkówny w miejsc. Wał Ruda.

„ malowaną wsią” oraz domu

Wyjazd integracyjny przebiegał w bardzo miłej atmosferze i wg ustalonego z góry planu
i odbył się wg. następującego planu::
1. Wyjazd z Podegrodzia o godz. 6.30,
2. Przyjazd do Tarnowa i spotkanie z przewodnikiem ok. godz.8.00, na Placu
Drzewnym przy ul. Lwowskiej. Mieści się na nim pomnik dwukrotnego premiera
Wincentego Witosa. Zobaczyliśmy miejsce pamięci skąd zabrano mieszkańców Tarnowa
narodowości żydowskiej do pierwszego transportu do obozu Auschwitz-Birkenau.
Nieopodal znajduje się niewielki fragment Starej Synagogi, jedyny jaki przetrwał II
wojnę tzw. Bima. Następnie zwiedziliśmy Bazylikę Katedralną Mniejszą oraz
niepowtarzalne Muzeum Diecezjalne, gdzie odnaleźliśmy zabytki drewnianej sztuki
sakralnej pochodzące od XIV wieku.
3. Godz. 12.00 -13.00 obiad w Gospodzie Rycerskiej.
4. Wyjazd do Zalipia i wizyta w Domu Malarek. Przewodniczka oprowadziła nas po
„malowanej wsi”, w tym zobaczyliśmy odrestaurowany dom Felicji Curyłowej, która
zapoczątkowała ozdabianie chat charakterystycznymi kwiatami i teraz Zalipie jest znane
na całym świecie. Odwiedzimy również kościół pod wezwaniem Św. Józefa w Zalipiu
w którym można podziwiać zalipiańskie malowidła ścienne i haftowane
ornaty. Ponieważ decyzją Walnego Zebrania naszego stowarzyszenia ks. Piotr
Kruczyński otrzymał tytuł Honorowego Członka, tym godnym i pięknym miejscu w
imieniu wszystkich zebranych i całego stowarzyszenia, prezes i sekretarz
przekazały Dyplom Nadania tej godności oraz chustę z logo RSD oraz
z wyhaftowanym motywem podegrodzkim. Przez wiele ostatnich lat ksiądz uczestniczył
razem z nami w wyjazdach turystycznych, kulturalnych, spotkaniach opłatkowych i
spotkaniach związanych z dniami diabetyka i seniora. Ksiądz Piotr Kruczyński dzielił się
z nami swoją wiedzą teologiczną i zadziwiał nas swoją obszerną wiedzą historyczną.
Przez swoja skromność i umiejętność kontaktu z ludźmi, rozmowę z każdym
człowiekiem zjednał sobie naszą sympatię. W obecności księdza Piotra czuliśmy
się lepsi. Za to wszystko dziękowaliśmy. Ponieważ ks Piotra odchodzi za parafii
Podegrodzie, życzyliśmy dużo zdrowia i satysfakcji z pełnienia nowych

odpowiedzialnych obowiązków duszpasterskich na stanowisku proboszcza w innej
parafii.
5. W drodze powrotnej odwiedziliśmy dom Bł. Karoliny Kózkówny w miejscowości Wał
Ruda, a na koniec uczestniczy wycieczki uczestniczyli we mszy św. odprawionej w
Sanktuarium Bł. Karoliny w miejscowości Zabawa.
Celem realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom gminny program
rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób w wieku emerytalnym było podjęcie
działań które pozwolą udzielić wsparcia do dalszej abstynencji i aktywnego wypełnienia
wolnego czasu.
Trzeżwośc samemu pozwala wspierać się w grupie i propagować zdrowy tryb życia,
aktywnie i miło spędzić wolny czas oraz walczyć z nałogiem poprzez zwiedzanie
ciekawych miejsc , poszerzenie swojej wiedzy oraz zwiedzenie historycznych i pięknych
naturalnie krajobrazów, które pozwolą spojrzeć inaczej na dotychczasowe życie.
Szkolenie z zakresu profilaktyki alkoholowej i wspólny wyjazd integracyjny pomógł
mamy taką nadzieję rodzinom dotkniętym tym nałogiem otrzymać wsparcie edukacyjne i
psychiczne od innych uczestników wycieczki . Pomógł im zrozumieć że ze swoim
problemem nie pozostają sami , że społeczeństwo i odpowiednie organy państwowe mają
środki i i sposoby na walkę z nałogiem, który atakuje nie tylko ludzi starszych,
samotnych ale jest bardzo dużym zagrożeniem dla ludzi młodych . Nasze spotkania które
były celem zadania pozwoli grupie 52 osób w zdrowy sposób spędzić czas.
Była to propozycja dla osób i ich rodzin w których ,może występować problem
nadużywania alkoholu. Zakładał on aktywne spędzenie wolnego czasu . Wyjazd służyć
miał rozładowaniu napięcia i stresu a te właśnie problemy pogłębiają uzależnienie.
Ludzie dbający o kondycję fizyczną dłużej i częściej pozostają w abstynencji
Projekt adresowany był do osób , które walczą z nałogiem pośrednio i bezpośrednio i dla
ich rodzin. Cel realizacji zadania został osiągnięty
08 czerwca 2019
Wycieczka ‘ Spływ Dunajcem”
Projekt wycieczki obejmował przejazd na miejsc spływu , Spływ tratwami po rzece
Dunajec , Wyjazd kolejką krzesełkową na górę Palenica w Szczawnicy oraz wspólny
obiad i biesiadowanie w Krościenku.

25-26.05.2019
Dzień 1: Zwiedzanie Rynku i Ostrowa Tumskiego, rejs statkiem po Odrze, obiad,
zwiedzanie Muzeum Sztuki i galerii z obrazem zwanym Panoramą Racławicką.
Dzień 2: Zwiedzanie Wrocławskiego ZOO i pięknego oceanarium, podziwianie Hali
Stulecia, fontanny multimedialnej i Ogrodu Japońskiego.
Wyjazd zrealizowany ze środków własnych stowarzyszenia i dobrowolnych wpłat
uczestników wyjazdu.

4/propagowanie zdrowego stylu życia i rehabilitacje ruchową
Dofinansowanie pakietów promocyjnych na zabiegi fizykalne pozwoliło grupie 6 osób
przez 10 kolejnych dni skorzystać z programu na poprawę swojego zdrowia.
Rodzaj zabiegów dostosowany był do potrzeb zdrowotnych poszczególnych
zainteresowanych zgodnie z poradą specjalisty rehabilitacji medycznej, Osoby w
wieku senioralnym cierpiące na braki sprawnościowe i odczuwające ból w trakcie
codziennego funkcjonowania skorzystały z zabiegów fizykalnych tj. naświetlanie
lampą Sollux, naświetlania lampą Bioptron, magnetoterapia, laseroterapia, ultradzwięki,
prądy, TENS, interferencyjne, diadynamiczne, Kotza, jonoforeza,, elektrostymulacje.
Zabiegi te pozwoliły na przeprowadzenie nieinwazyjnego leczenia i zapobiegają
uszkodzeniom, ograniczeniom aktywności i eliminacji przeszkód w uczestniczeniu w
życiu codziennym i społecznym. Dogodny dojazd i bliskość przychodni rehabilitacyjnej
stanowiły duży plus przy realizacji zadania.
Każda poprawa zdrowia, każde zwiększenie sprawności ruchowej to osiągnięty cel
zadania. Działanie przeznaczone było dla osób wieku senioralnym cierpiących na braki
sprawnościowe i odczuwające ból w codziennym funkcjonowaniu.
Celem zadania było wprowadzenie programu leczenia i zapobiegania uszkodzeniom i
ograniczeniom aktywności i przeszkód w uczestniczeniu w życiu społecznym, aby
utrzymać i optymalizować stan zdrowia.
Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i w najbliższym czasie również
zostaną takie zorganizowane przez nasze stowarzyszenie.
Był to pilotażowy programu, który wprowadziliśmy w roku 2019 a który pozwoli aby
osoby oczekujące w NZOZ w Podegrodziu na zlecone zabiegi fizykalne przez okres koło
roku szybciej i częściej mogły korzystać z tej nieinwazyjnej metody leczenia.
Seria zabiegów dla 6 uczestników to było 10 dni dla osoby na cztery zabiegi dziennie.
Zabiegi dostosowane były do potrzeb zdrowotnych poszczególnych zainteresowanych
osób zgodnie z poradą specjalisty rehabilitacji medycznej.
Miejscem realizacji zadania był NZOP Zdrowie Rodziny w Podegrodziu
Udział w zajęciach pozwolił na aktywne i sportowo zawalczyć o swoje zdrowie

PROGNOZA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
Prognoza działalności stowarzyszenia w roku 2020 nie napawa optymizmem.
Rok 2020 dla naszego Stowarzyszenia będzie rokiem bardzo wymagającym i ciężkim do
realizacji zadań statutowych.
Bardzo duży wpływ na to ma obecna światowa pandemia wirusa COVID 19.
Z uwagi na to ,że członkowie naszego Stowarzyszenia to w przeważającej części osoby
starsze i schorowane to w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo może wystąpić taka
sytuacja, że Stowarzyszenie nie będzie w ogóle prowadzić swojej działalności i
realizować zadań statutowych
.Nie będzie również możliwości realizacji zdań
publicznych zleconych derealizacji przez Urząd Gminy w Podegrodziu.
Stowarzyszenie złożyło wnioski o dofinansowanie u zadań z zakresu pożytku
publicznego do Urzędu Gminy Podegrodzie, które to uzyskały pozytywną opinię komisji
weryfikującej i zostały nam przyznane środki na dalszą działalność Stowarzyszenia .
Pozyskane we ramach realizacji zadań środki finansowe z Gminy Podegrodzie w kwocie
14 500,00 złotych co wraz z wypracowanym zyskiem roku 2019 – w kwocie 17 069,39
oraz składkami członkowskimi pomogą nam prowadzić działalność na bardzo
przyzwoitym poziomie.
Oczekujemy na decyzję Starostwa Powiatowego na złożony do PEFRON w listopadzie
2019 r wniosek o dofinansowanie wyjazdu integracyjnego.
Będziemy czynić starania o środki finansowe z Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy gminie Podegrodzie na profilaktykę i walkę z uzależnieniem od
alkoholu.
Nasza działalność będzie cały czas kontynuowana w roku 2020, jeżeli tylko pozwoliła to
sytuacja zdrowotna w Polsce i na świecie , a naszym celem jest zwiększenie jej
różnorodności i dostosowanie oferty dla naszych członków i uczestników.
.
IV. Informacja o finansowaniu Stowarzyszenia
Informacja o wysokości uzyskanych przychodach W 2019 roku Stowarzyszenie pozyskało
62 034,50 złotych, w tym z tytułu:
- składek członkowskich
3 292,00
- dotacje ze środków publicznych - 18 500,00
- darowizny pieniężne-inne
570,00
- dopłaty uczestników do plenerów 20 600,00
- przychód z tyt.1%
950,90
Przychody dobór r z ubiegłego roku 18 121,60
i

Informacja o poniesionych kosztach – 44 965,11
- realizacja zadań publicznych
18 500,00
- realizacja celów statutowych
23 378,15
koszty administracyjne/ogólne
3 086,96
Na rok 2020 pozostaje nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 17 069,39

W 2019 roku Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu realizowało
następujące zadania publiczne - Umowy podpisane i rozliczone w 2019 roku z których
finansowana była w dużej mierze działalność naszego Stowarzyszenia dotyczyły w
szczególności:
1/ zadanie publiczne ze środków PFRON pn. Wycieczka Spływ Dunajcem” reprezentowane przez Starostę nowosądeckiego w kwocie 4 000,00 - zrealizowane i
rozliczone w całości
2/ zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia finansowane przez Urząd
Gminy w Podegrodziu w kwocie 4000,00 – „ Edukujemy i poprawiamy jakość zdrowia ”
Umowa nr RAO-BH.526.14.2019– zrealizowane i rozliczone w całości
3/ zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia finansowane przez Urząd
Gminy w Podegrodziu w kwocie 1000,00 – „ Pakiety promocyjne na zabiegi fizykalne ”
Umowa nr RAO-BH.526.38.2019– zrealizowane i rozliczone w całości
4/ zadanie z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
dla osób w wieku emerytalnym – dofinansowanie z Gminnej Komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych przy Gminie Podegrodzie w kwocie 5 000,00 „ Żyjemy bez
alkoholu bo to zdrowsza i piękniejsza jesień życia”. Umowa nr RAO-BH.526.15.2019
5/ zadanie z gminnego programu kultura , sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – dofinansowanie z Gminy Podegrodzie w kwocie 2 000,00 pn. „Kultura
i sztuka czyli teatr i film” – Umowa nr RAO-BH.526.32.2019 - zrealizowane i
rozliczone w całości
6/ zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej sportu –dofinansowanie z Gminy
Podegrodzie w kwocie 2 500,00 pn.” Turystyka i krajoznawstwo na miarę seniora” –
Umowa nr RAO-BH.526.31.2019- zrealizowane i rozliczone w całości

V.. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie w okresie od I do XII /2019 nie prowadziło działalności
gospodarczej.
VI – Pozostałe informacje
Stowarzyszenie swoja działalność opiera wyłącznie na pracy wolontariuszy i ich
osobistym sprzęcie. Cały Zarząd Stowarzyszenia swoja pracę wykonuje z wielkim
zaangażowaniem i nieodpłatnie
W roku bieżącym, podobnie jak i w latach poprzednich Stowarzyszenie nie zatrudnia
żadnych osób. . Wszystkie pracujące w Stowarzyszeniu osoby pracują społecznie..

Dotychczas nie udzielano pożyczek, nie zaciągnięto kredytu na działalność.
Nie zostały nabyte środki trwałe, nieruchomości, papiery wartościowe.
Działalności Stowarzyszenia finansowana jest w przeważającej części z dotacji
uzyskanych od samorządów lokalnych
Na dzień 31.12.2019 Stowarzyszenie nie posiadało żadnych zobowiązań.

X/ Informacja dotycząca rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych.
Na stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. W okresie od I – do XII
2019 roku nie było żadnej kontroli skarbowej.
Przeprowadzane były natomiast kontrole jednostek adm. Publicznej dot. Realizacji
zleconych zadań publicznych.
W dotychczasowym okresie działalności stowarzyszenie nie prowadziło działalności
odpłatnej i nie uzyskiwało z tego tytułu żadnych dochodów.
Sporządziła –księgowa Jadwiga Konstanty.

Maria Rostocka
Andrzej Stachoń
Stanisława Łatka
Grażyna Głuc

– Prezes Stowarzyszenia
- Wiceprezes Stowarzyszenia
- Sekretarz’
- Skarbnik

