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Czlonkowi e Zarzqdu Stowarrys zeniaz
Leszek Kalandyk - Prezes Zarzqdu,zam.ul. Zbyszewskiego 13140,35-119 Rzesz6w
Wladyslaw Rzepka -z-ca prezesa, zam. Niechobrz849,36-047 Niechobrz
Alina Ladzinska- skarbniko zam. ul. Prosta 3,38-120
Wieslaw K4kol - czlonek, ul. Grunwaldzka 3, 3 6 -0 40 B o guchwala
Elhbieta Zielifuska - czlonek, ul. Te chni c zna 4 l, 3 6 - 0 4 0 B o guchwaia

Stowarzyszenie liczy obecnie 24 czlonkow. W okresie sprawozdawczym zweryfikowano
listE czlonk6w 3 osoby zloZyNy pisemn4rezygnacjgz cz\onkowstwa w Stowarzyszeniu, natomiast
4 osoby zgodnie z $ 14 pkt. 4 Statutu, wykluczono ze stowarzyszenia. W miesi4cu grudniu 2010 r.
nanadzryczajnym Walnym zebraniu czlonk6w dokonano zmian na stanowisku przewodnicz4cego
komisji rewizyjnej. ZmianEtgzgNoszono w KRS. Ponadto w okresie od stycznia do grudnia 2010
roku pozyskano 9 nowych czionk6w

II. Cele Stowarzyszeniaz

1. Aktywizacja mieszkafrc6w gminy i wlqczanie ich w dziaLalnolc spoNecznau zapobieganie
i przeciw dzialanie wykluczeniu spolecznemu.
2. Podejmowanie i wspieranie dzialannarzeczrozwoju opieki przedszkolnej obejmujqcej dzieciz
terenu gminy.
3. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu amatorskiego
na terenie gminy

4. Wspieranie nieformalnych grup zarnteresowaf, w tym mlodziehowych i umoZliwianie im
aktywnego spEdzania wolnego czasu.
5. Podejmowanie inicjatyw narzecz ochrony Srodowiska



Stowarryszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego'
2. D ziaNania na rzecz e dukacj i, wspieranie szko lnictwa.
3. Organizowanie konkurs6w dla dzieci przedszkolnych i uczni6w szk6l na terenie gminy.

4. Podejmowanie inicjatyw i dzialafmaj4cych na celu pobudzenie aktywnoSci spolecznoSci

lokalnych oruzich czynny udzialw realizacji cel6w Stowarzyszenia'
5. Pozyskiwanie partner6w dla realizacji cel6w Stowarzyszenia.
6. Poszukiwame 2rodel i pozyskiwanie Srodk6w na finansowanie dzialan stowarzyszenia,

w tym irodk6w pomocowych.
7. Wsp6lprac9 z Gmin4Boguchwala, innymi Gminami i podleglymi im jednostkami

organrzacyjnymi, Osrodkami Kultury , Gminnymi Komisjami Rozwi4zywania problem6w

Alkoholowych.
8. Wsp6lpraceze straz4miejsk4 oraz druZynami OSP w celu utrzymania porz4dku

ibezpieczeristwa.
9. Wsp6lprac9 i wymiang doSwiadczenz instytucjami publicznymi i organizaciarnr

pozarzqdowymi w zakresie objEtym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym
i zagranicznym.

I0.Dzialanianarzecz os6b zagro2onych marginalizacj4i wykluczeniem spoiecznym.
11. Organizowanie i finansowanie:

o Przedsigwzipt o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, sportowym w tym seminari6w,
szkolef, konferencji, zawod6w i konkursow

o knprez kulturalnych
. DzialalnoSci promocyjnej w tym opracowywanie i druk broszur, folder6w plakat6w,

przygotowywanie i rozpowszechnianie innych material6w o charakterze reklamowym
i promocyjnym.

Gl6wne dzialania Stowarzyszenia w 2010 roku:

1. Prowadzenie punkt6w przedszkolnych

W 2010 roku Stowarzyszenie Rozwoju Odwiaty Gminy Boguchwala kontynuowalo
prowadzenie punkt6w przedszkolnych w miejscowoSciach : LutoryZ, Nos6wka, Raciaw6wka,

Niechobrz, Zglobieh.
Z uwagi na zapotrzebowanie rodzic6w objqciem opiek4 przedszkoln4 wiqkszej ilo3ci dzieci

od wrzeSnia 2010 roku utworzono dwa dodatkowe oddzialy; 1 w Zglobniu, 1 w Lutory2u dla

dzieci 5 i 6 letnich. Og6lem opiek4 przedszkoln4 w 5 punktach przedszkolnych (w 7 grupach

wiekowych )objqto 160 dzieci w wieku 2,5 do 6lat.
Czas pracy punktow przedszkolnych dostosowany jest do potrzeb rodzic6w pracuj4cych. Punkty

czynrne sq w godzinach od 6.00 do godz. 77.00 przez piE(, dni w tygodniu od poniedzialku do

pi4tku.
Lokalizacja punkt6w przedszkolnych nie ulegla zmianie, funkcjonuj4 w budynkach szk6l we

wspomnianych miejscowo5ciach. Duae wsparcie w zakresie prawidlowej organrzacji punkt6w

przedszkolnych udzielajq dyrektorzy tych plac6wek, slulqradqmerytoryczn4 Swiadcz4 pomoc w

zakresie stwarzaniabezpiecznych i higienicznychwarunk6w pracy dzieciom i nauczycielom.
Wraz z uruchomieniem dodatkowych grup utworzono 5 nowych miejsc pracy. Zatrudniono 3

nauczycielki w pelnym .vqr:miarze oraz 2 pomoce nauczyciela w wymiarze po lz etatu. Obecnie

stowarzyszenie zatrudnia og6lem 27 os6b, w tym 14 nauczycieli wychowawc6w z wylszym

wyksztalceniem pedagogicznym o specjalnoSci edukacjr przedszkolnej bqd2 wczesnoszkolnej w



pelnym wymiarze czasu pracy, 10 pomocy nauczyciela, kt6rych lqczny wymiar zatrudnienia dqe 6
pelnych etat6w oraz 3 pracownik6w administracyjno-biurowych (2,5 etatu). Dodatkowo, z dviema
osobami zawarle s4 umowy-zlecenia na dowozenie posilk6w do wspomnianych punkt6w
przedszkolnych.
Dziatania dydaktyczno-wychowawcze w punktach przedszkolnych realizowane s4 w oparciu o
ministerialn4 podstawq programowe wychowania przedszkolnego ukierunkowan4 na
wszechstronny rozw6j dziecka.

W punkcie przedszkolnym w Lutoryhu tresci dydaktyczne realizowane se na bazie
programu wychowania przedszkolnego ,,Nasze przedszkole", autorstwa Malgorzaty
KwaSniewskiej i Wiestawy Zaba-Zabihskiej, w pozostalych punktach tj. w Nos6wce, Raclaw6wce,
Niechobrzu i Zglobnru ,,Wesole przedszkole i przyjaciele" Malgorzaty Walczak-Saro i Danuty
KrEcisz.

Wybieraj4c programy wychowania przedszkolnego ,nauczycielki dokonaly ich anahzy
biorqc pod uwagE poprawnoSd merytorycznqi dydaktyczn4 opis sposob6w reahzacji i osi4gania
cel6w ksztalcenia i wychowanra i zadan ustalonych w podstawie programowej z uwzglqdnieniem
mozliwoSci indywiduahzacjr pracy z dzieckiem, metody przeprowadzania anahzy gotowoSci
dziecka do podjEcia nauki w szkole.

Najczgsciej stosowan4 metod4 jest edukacj a poprzez zabawp. Poza uczestnictwem w codziennych
zajpciach opiekuriczo-wychowawczych punkty przedszkolne oferuj4 dodatkowe zajpcia typu:

rytmika, taniec, zajEcia logopedyczne, jgzyk angielski. Ponadto na stale do kalendarza rmprez
wpisaly sip takie uroczystoSci jak:

o Pasowante naPrzedszkolaka,
. Mikolajki,
o Opl?tek, spotkania jaselkowe,
o DzienBabci rDziadka,
. Powitanie Wiosny,
o DziefMamy i Taty, DzienDziecka,
o Pikniki rodzinne,
o llroczystoSci zakohczema ,,Roku Przedszkolaka" pol4czone z pohegnaniem dzieci

rozpoczynaj4cych naukE w szkole

Wspomniane uroczystoSci odbywaly siE z udzialem rodzic6w, zaproszonych goSci, czgsto przy
wsp6ldzialaniu ze szkolq przy kt6rych pracuj4. UroczystoSci byly dokumentowane poprzez
umieszczanie informacj i oraz zdjgc na tablicach informacyjnych przedszkola i stronie internetowej.

Przedszkolaki chptnie uczestniczy\y w konkursach organizowanych na szczeblu gminy, rejonu a
takLe wojew6dztwa. Pod kierunkiem wychowawczyri wykonywaly prace plastyczne, kt6re
zdobywaly nagrody i wyr62nienia. Migdzy innymi uczestniczlty w konkursach:

o,,Wojewldzkikonkurs szopek bohonarodzeniowych"
o,,Tradycjepodkarpacia"
o ,,Przyroda budzi sig do 2ycia"
o, ,Bajkowo zakrgceni2010"
o ,,Zdlowo jem - zdrowo Zyjp"
o, ,AbecadloSmiec iadlo"
o ,,Przegl4d kolgd i pastoralek"
o,,Olimpiadasportowa,,Przedszkolandia"

Poznajqc najblilsze Srodowisko przedszkolaki odwiedzaly instytucje i zak\.ady na terenie wlasnej
miejscowoSci oraz Rzeszowa, mrqdzy innymi:



o Biblioteka publiczna w Lutory2u i Zglobniu
o Piekamia w Raclaw6wce
. Fabryka baniek w Rzeszowie
o Muzeum okrEgowe w Rzeszowie
o Jednostkastrazy polamej w Rzeszowie
o Centrum zabaw ,,Fantai1a" w Rzeszowie

Wychowawczynie whqczaly przedszkolak6w do udzialu w akcjach charytatywnych prowadzonych
przez SU szk6l , jak:

o ,,G6ra grosza"
. ,,Podziel siE zabawk{'
o ,,Zakup Swiec wielkanocnych"
c,,Zbi6rkaplastikowychnakrptek"
o ,,Zbi6rka dar6w dla powodzian"

Przedszkola organizowaNy te| kiermasze ozdob bozonarodzeniowych i wielkanocnych, a Srodki
uzyskane na kiermaszachprzeznaczTily nazakup zabawek, gier edukacyjnych , material6w do zaig6
plastycznych.

Wzbogaceniem tresci programowych byly r6wnie2 kr6tkie wycieczki tematyczne, v'ryjazdy
dzieci do teatru, wyjScia i spacery.
Rodzice chEtnie wlqczali siE w realizacjg podejmowanych dzialah i wyra2ali zadowolenie oraz
pozytywn4 opinig o pracy przedszkoli.
W grudniu 2009 roku Stowarzyszenie uzyskalo status OPP.

r Pieni4dze pozyskarte od podatnik6w za 2009 rok w ramach I%o w wysokoSci 1575090 zl. zoslaly
przeznaczone na dziatalnoSd statutow4 Stowarzyszenia d. zakup zabawek, Srodk6w czystoSci do
punkt6w przedszkolnych, apteczek z podstawolvym lvypo sazeniem.

2.Aktywi zacja m ieszka fi c6w 5 rodowis k gminy Bo guchwala

Stowarzyszenie buduj4c swoje doSwiadczenia w osi4ganiu zalohonych cel6w ma na swoim
koncie sukcesy w zakresie realizacjr projekt6w szkoleniowych, finansowanych ze Srodk6w Unii
Europejskiej w ramach POKL.

W lutym 2010 roku zakonczono realizacjE 3 projekt6w rozpoczptych we wrzeSniu rpuldziemiku
2009 roku

Projekt ,,Edukucja internetowa dla mieszkaricdw Gminy Boguchwala"

Gl6wnym celem projektu byla realizacja oddolnej inicjatywy edukacyjnej polegaj4cej na
podniesieniu wiedzy i umiejptnoSci starszych mieszkaric6w Gminy Boguchwala z zal<resu obslugi
komputera i Internetu.

Projekt ,,(Jcryy sig poprzez tradycjg"

Priorytetowym celem projektu bylo podniesienie poziomu wiedzy i umiejEtnoSci

mieszkaric6w Gminy Boguchwalazzakresukultywowania tradycji i obyczaj6w Podkarpacia.

Og6lem we wspomnianych projektach wziElo udzial90 os6b mieszkaj4cych na terenie Gminy
Boguchwala. Szkoleniami zostaly objqte osoby, kt6re w momencie przyst4pienia do projektu

vkonczyNy 50 lat oraz w najmniejszym stopniu v,rykazywaly sig znajomoSci4 komputera i Intemetu,



jak r6wniez osoby, kt6re aktywnie dziaNajq na rzecz spolecznoSci lokalnej, wyraZaj4 chE6
przekazywania zdobytej wiedzy i umiejEtnoSci kolejnym mieszkaricom gminy (czlonkowie rad
rodzic6w, czlonkowie k6l gospodyri wiejskich i OSP, czlonkowie stowarzyszeri i gminnych
instytucj i krzewienia kultury).
Koricowym efektem podejmowanych dzialafi bylo spotkanie podsumowuj4ce z prezentacjq

wyrob6w kulinamych, rEkodziela artystycznego oraz wystaw4 prac dzieciqcych w ramach
Konkursu plastycznego ,, Tradycje Podkarpacia", zrealizowanego w partnerstwie z Miejskim
Centrum Kultury w Boguchwale. Konkurs byl skierowany do przedszkolak6w uczni6w szk6i
podstawowych i uczni6w gimnazj6w.

Og6lny koszt projekt6w to 99.420100 zl. z czego w okresie od 1 stycznia2}I} do korica lutego

20 1 0r. wydatkowano pozostal4 kwotE 34.47 1,05 zl.

Projekt ,,Dobry start - lepsze jutro"

Projekt realizowany byl przy wsparciu udzielonym przez Islandiq, Lichtenstein i Norwegre ze
Srodk6w Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz budzetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla
O r ganizacji P o zar zqdov'ry ch.

r Priorytetowym celem projektu bylo wsparcie rozwoju stowarzyszenia i jego zdolnoSci do
podejmowania dzialafi okreSlonych w planie rozwoju.
G*pQ docelow4 stanowili zatem czlonkowie stowarzyszenia oraz wolontariusze, kt6rzy wzipli
udzial w szkoleni ach or az warsztatach.
Projekt mial za zadanie przygotowa6 czlonk6w stowarzyszenia do prowadzenia dziatah
statutowych, rozszerzyf ich horyzonty wiedzy o obszary zwiqzane z prowadzeniem organrzacji
p o zar zqdowej, o s zac o w at ich p otencj al, m o 2 I iwo S c i dzialan.
Efektem spotkan warsztatowych bylo migdzy innymi opracowanie dlugoterminowej strategii
rozwoj u Stowarzyszenia.
Og6lem w szkoleniach i warsztatach wziglo udzial15 czlonk6w Stowarzyszenia a 39 wolontariuszy
uzyskalo uprawnienia do opieki nad dzietmi w plac6wkach wypoczynku dzieci i mlodzie?y.

Og6lny koszt projektu to 50.504,00 zN. z czego w okresie od 1 stycznia do korica lutego
2010 r. wydatkowano pozostal4kwotE 16.121,84 zl.

Podejmujqc dalsze dzialania w tej dziedzinie Stowarzyszenie opracowalo i zNotylo do WUP
w Rzeszowietrzy koleine wnioski o dofinansowanie w ramach POKL.

1. W ramach konkursu 9lPOKLl7320l0 o nazwre "Dzialajmy razem", kt6ry zostal
rekomendowany do dofinansowania na kwotE 50.000,0021. i jest realizowany od stycznia
201]J..

2. W ramach konkursu I7lPOKLl9.5l2l0 o nazwie ,,Uczymy sip razem", kt6ry zostal
rekomendowany do dofinansowania na kwotE 49.810,00 zl. r jest realizowany od 1 lutego
2011 r.

3. W ramach konkursu l7lPOKLl9.5l20I0 o nazwie ,,Edukacja artystyczna mieszkaric6w
Bosuchwalv"- nie uzvskal dofinansowania



3. Dziafania na rzecz edukacji, wspieranie szkolnictwa

Dbaj4c o prawidlowy przebieg zajgc opiekut'rczo - wychowawczych, Stowarzyszenie
przekazaNo migdzy innymi 15.000,00 zl (w tym 1500 zl. uzyskanych z | "/" podatnik6w ) na
doposazenie wszystkich punkt6w przedszkolnych w z*awki, pomoce dydaktyczne i materialy
potrzebne do prowadzeniazqgt z dziefmr.

Stowarzyszenie wlqczylo sig w akcjp pomocy na rzecz dzieci niepelnosprawnych z terenu
gminy r przekazalo paczki ZyumoSciowe z okazji Swiqt BoZego Narodzenia na kwotE 967,19 zl.

Uchwalq Tarzqdu przekazano r6wnie2 kwotq 4928,95 zl. na wsparcie uczni6w
doje2d2ajqcych do nowopowstatego Liceu m 096 Inoksztatcqcego w Boguchwa le.
Przy kaldym punkcie przedszkolnym istniej4 place zabaw sfinansowane przez samorz4d gminy
Boguchwal a or az dotacj E Ministerialn4 w ramach pro gramu,,Radosna szkola"

4.DzialalnoS6 promocyj na, wydawnicza

W 2010 r opracowano i wydano w nakladzie 500 egzemplarzv pierwszy bezplatny biuletyn
informacyjny promuj4cy dzialalnoil Stowarzyszenia. W biuletynie zawarto opis
podejmowanych przedsigwziE6, inicjatyw, umieszczono takhe biezqce informacje dla
rodzic6w Ponadto nabielqco aktualizowana jest strona internetowa Stowarzyszenia.

III. Stowarzyszenie nie prowa dzi dzialalnoSci gospo darczej

IV. Uchwaty podjpte przez Stowarryszenie

1. Uchwala Walnego ZebraniaNr 1/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zatwrerdzenia
Sprawozdania merytorycznego Zarzqdu Stowarzyszenia Rozwoju OSwiaty Gminy Boguchwala za
2009 rok
2.Uchwala Walnego ZebraniaNr 212009 r.230 marca 2010 r. w sprawie zatwterdzenia
Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju O5wiaty Gminy Boguchwalaza2009
rok
3.Uchwala Walnego ZebraniaNr 3/2009 r.230 marca2}I} r. w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania finansowego Zarzqdu Stowarzyszenia Rozwoju Oswiaty Gminy Boguchwala za
2009 rok
4.Uchwala Walnego ZebraniaNr 4/2009 r.230 marca2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Zarzqdowi Stowarzyszenia Rozwoj u O Swiaty Gminy B o guchwala.
5.Uchwala Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Nr 5/2010 r.220 grudnia 2010 r. w sprawie zmian
do Statutu Stowarzyszenia Rozwoju OSwiaty Gminy Boguchwala.
6. Uchwala Nadzwyczajnego Walnego ZebraniaNr 6/2009 r. 220 grudnia 2010 r. w sprawie
wykluczenia z czlonkostwa i odwolania z funkcji przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Rozwoju OSwiaty Gminy .
7. Uchwala Zarzqdu Stowarzyszenia nr Il20I0 z 08.10.2010 r. w sprawie dofinansowaniadojazdu
uczni6w LO w Boguchwale
8. Uchwala Znzqdum Ill20l0 r. z dnia 08.10.2010 r. w sprawie przeznaczenia Srodk6w
finansowych na zakup zabaweki pomocy dydaktycznych do zajgdw punktach przedszkolnych.
9. Uchwala Zarzqdunr III/2010 r. z dnia 08.10.2010 r. w sprawieprzyjgcia nowych czlonk6w
Stowarzyszenia Rozwoju OSwiaty Gminy Boguchwala.
10. UchwatraZarzqdunr IV/2010 r. z dnia 08.10.2010 r. w sprawie oplat zapobTi dziecka w
przedszkolu.
ll.Uchwala ZarzqdtNr V/2010 r. z 08.10.2010 r. w sprawie przygotowariazmtan do Statutu



Stowarzyszenia Rozwoju O5wiaty Gminy Boguchwala.

V. Wptywy Stowarzys zenia:

wplaty got6wkowe - czesne zapobyl 193 527,75
dziegkaw przedszkolu 

:
Wplaty zg?ywienie 96 704,20

Dotacje JST 510 900,00

warto66 darowizn finansowych(skladki 1 587,00
czlonkowskie, prowizj a z PZU

Srodki unijne 46 303,16

Srodki  z lYo 1575,90

RAZEM 850 598.01 zl.

VI.

Koszty poniesione przez Stowarzyszenie :

a. Realizacja cel6w statutowych: 632,778,03 zl. w tym:
. Projekt,,Dobry start - lepsze jutro" : 16.121,84 zN.
. Projekt,,Edukacja intemetowa dla mieszkat'rc6w Gminy Boguchwalt' :17,648,40 zl.
. Projekt,,Uczmy siE poprzez tradycjg": 16.822165 zl.

. Wynagrodzenia + pochodne i Swiadczenia pracownik6w Stowanyszenia: 479.920'40 zl.

. Zywienie dzieci w punktach przedszkolnych: 84 176179 zl.

o Materialy i pomoce edukacyjne: 12l9lr8l zl.

. Dofinansowanie uczni6w dojezd2aiqcych do nowopowstalego liceum: 4 928,'95 zl.

o Pomoc rzeczowadladzieci niepelnosprawnych: 967,19 zl.

b. Administracja:81 283,00 zl. (uslugi, obsluga administracyjno -ksiggowa, opracowanie strony
internetowej, badania okresowe pracownik6w, prowizj a oraz odsetki od zaciryniqtego kredytu,)
Razem poniesione koszty: 714.061.03 zl

c. Nie dotyczy

d. wydatki ujqto w kosztach administracyjnych:



VII

a. W 2010 r w Stowazyszeniu Rozwoju OSwiaty Gminy Boguchwala Srednie zatrudnienie
w przeliczeniu na pelny etat wynioslo 22,5 osoby na umowQ o pracQ, w tym:

o Stanowisko dyrektora biura - 1 osoba
o Stanowisko ds. administracyjno-kadrowych - 1 osoba
o Stanowisko ksiEgowej - 1 osoba
o Nauczyciele punkt6w przedszkolnych - 14 os6b
o Pomoce nauczycieli w punktach przedszkolnych - 10 osob
. Administrator projekt6w - I osoba

b. Wynagrodzenie w 2010 roku;
-ztyfiilu um6w o prace: 443 848,59 zl.

c. Czlonkowie Zarzqdupetnili swoje funkcje spolecznie. Nie otrzymywali ztego t1'tulu Zadnego
wynagrodzenia.

d. Wynagrodzeniaztytulu umowy o dzielo lub zlecenia: 47 295144 zl.

e. Stowarzyszenie nie udzielalo po2yczek

f. Na rachunku w Banku Sp6ldzielczym w Niechorzu , nr 04 9163 0009 2001 0007 1693 0001
posiada Srodki pieniEzne na kwotq: 68 787,32 zl. oraz na rachunku nr 90 9163 0009 2001 0007
1693 0005 posiada Srodki pienigzne na kwotE: 11933,59 zl.

g. Stowarzyszenie nie nabylo obligacji aniudzialow w sp6lkach.

h. Stowarzyszenie nie nabylo nieruchomoSci.

i. Stowarzyszenie posiada na wyposazeniu biura: 2 zestary komputerowe
z oprogramowaniem, notebook z oprogramowaniem - I szt. Drukarka laserowa OKI -1 szt.,
kserokopiarka Canon -I szt., aparat telefoniczny Panasonic - I szt.

j. Warto3i aktyw6w: 89 002,88 zl.

Kwota zobowi4zaf na 31.12.2010 wynosi: 29 617,22 zl

-zobowiqzania kr6tkoterminowe: 29 617,22 zl (wobec dostawc6w, wobec ZUS, wobec US, PZU)
-zob owiqzarria dlugoterminowe : -

A d 8

Stowarzyszenie nie realizowalo zadanzleconych przez podmioty paristwowe i samorz4dowe,
korzystalo z dotacji od jednostek administracji samorzqdowej.

A d 9

Stowarzyszenie zNo2yNo w terminie do Urzqdu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT 8
W ro ku 2 0 1 0 w Stowarzy s z.l i **,e, PyJ g,Rf ftBlgyrldzgra kopt ro I a.
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