Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga”
za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

I Podstawowe dane
Nazwa: „Wesoła Stonoga”
Adres: ul. Sambora 5A, 83-130 Pelplin
KRS: 0000364524
Regon: 221083992
NIP: 5932571502
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364524 w dniu 08.09.2010r.
Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
Liczba członków stowarzyszenia: 28

Członkowie Zarządu:
1.
2.
3.
4.
5.

Małgorzata Puchalska – Prezes
Ryszarda Kaliszewska – Wiceprezes
Anna Czachorowska – Sekretarz
Karol Bugajski – Skarbnik
Andżelika Kiryluk – Członek Zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Badziąg Joanna
2. Wiórek Lucyna
3. Puchowska Lidia
Cele statutowe Stowarzyszenia w obszarze:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. działalności wspomagającej innowacyjność i eksperymenty pedagogiczne;
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9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11. wypoczynku dzieci i młodzieży;
12. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
13. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
14. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15. turystyki i krajoznawstwa;
16. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
17. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą;
18. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania konfliktów i współpracy
między społeczeństwami;
19. promocji i organizacji wolontariatu;
20. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
21. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw człowieka;
22. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
Formy i zakres działalności statutowej:
1. Organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym
w szczególności seminariów;
b) szkoleń, konferencji, i konkursów oraz wycieczek;
c) imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych takich jak festiwale, targi, pokazy
i wystawy, służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
d) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym opracowywanie
i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie
materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych.
2. Prowadzenie doradztwa w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
3. Współpracę, wymianę doświadczeń i zgłaszanie wniosków organom i instytucjom
odpowiedzialnym za działania w obszarze celów Stowarzyszenia.
4. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów dokumentujących tradycję i zwyczaje
regionu.
5. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach
za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw.
6. Prowadzenie klubów, kół zainteresowań i organizowanie różnych form wypoczynku
i terapii osób niepełnosprawnych.
7. Rozwijanie bazy lokalowej i zasobów materialnych Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Pelplinie.
II Wykaz działań w okresie sprawozdawczym, które powzięto w celu realizacji zadań
statutowych
1. Zrealizowano w okresie od 23.03.2011r. do 30.10.2011r. projekt pn. „Stonoga
na tropie Cystersów”, koordynator projektu – Lidia Puchowska, Małgorzata
Puchalska.
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Celem projektu było zapoznanie dzieci z terenu Gminy Pelplin z dziedzictwem
kulturowym regionu kociewskiego, w szczególności z historią Cystersów.
Zrealizowane zostały w I etapie zajęcia historyczne, warsztaty fotograficzne,
w II etapie konkurs fotograficzny. W zajęciach historycznych i warsztatach
fotograficznych wzięły udział dzieci ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Pelplinie i uczniowie szkół podstawowych z Pelplina, dzięki
czemu dzieci niepełnosprawne zostały włączone do aktywnego udziału w życiu
kulturalnym i społecznym. Konkurs również miał charakter integracyjny.
Wykaz działań związanych z realizacją projektu:
 Przygotowano projekt do konkursu otwartych ofert na realizację zadań
publicznych ogłoszonego przez Powiat Tczewski w styczniu 2011r..
 Złożono projekt w ramach otwartego konkursu ofert na działania publiczne
powiatu tczewskiego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w lutym 2011r.
 Rozstrzygnięto konkurs otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Tczewskiego w marcu 2011r. Przyznano dotację do projektu „Stonoga
na tropie Cystersów” w kwocie 1 850 zł. Przygotowano i złożono zmienione
kosztorysy i zakres realizowanych zadań do projektu w związku
z przyznaniem mniejszej kwoty dotacji niż kwota wnioskowana (kwota
wnioskowana 4 510 zł), podpisano umowę w dniu 31.03.2011r.
 Odbyły się pierwsze warsztaty fotograficzne w dniu 28.03.2011r., warsztaty
historyczne w dniu 30.03.2011r.
 Opublikowano na stronie internetowej Powiatu Tczewskiego, Kuratorium
Oświaty w Gdańsku, SOSW w Pelplinie, oraz na portalach: gdańsk.pl,
kociewiak.pl, pomorskie.pl, fotokonkurs.info a także w gazetach: Dziennik
Bałtycki i Informator Pelpliński ogłoszenie wraz z zaproszeniem do wzięcia
udziału w Konkursie Fotograficznym organizowanym w ramach projektu
„Stonoga na tropie Cystersów”. Na stronie internetowej SOSW Pelplin
utworzono zakładkę <Stonoga na tropie Cystersów>, w której na bieżąco
umieszczane były informacje dotyczące realizacji projektu.
 Zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie przez uczestników warsztatu
fotograficznego w dniu 7.04.2011r.
 Uroczyste wręczenie nagród laureatom i osobom wyróżnionym
w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pn. „Stonoga na tropie
Cystersów” w dniu 19.05.2011r.
Pozyskani partnerzy do projektu:
-Wydział Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Tczewie,
-Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie
-Zespół Szkół nr 1 w Pelplinie,
-Zespół Szkół nr 2 w Pelplinie,
-Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie,
-Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie,
-Caritas Parafii Pelplin,
-Muzeum Diecezjalne w Pelplinie,
-Wydawnictwo Bernardinum,
-Starostwo Powiatowe w Tczewie,
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie
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2. Zrealizowano w okresie od 7.04.2011 r. do 31.10.2011 projekt pn. „Wesoła Stonoga
na dwóch nogach”, koordynator projektu – Marzenna Modrzejewska.
Celem projektu była integracja dzieci niepełnosprawnych i sprawnych oraz włączenie
obu tych grup w życie społeczne i kulturalne. Projekt polegał na nauczeniu grupy
dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów chodzenia na szczudłach oraz
przygotowaniu dla nich strojów i dekoracji, a także opracowaniu programu
artystycznego. Zwieńczeniem projektu były prezentacje przygotowanego widowiska
mieszkańcom Miasta i Gminy Pelplin w czasie uroczystości lokalnych. W projekcie
brało udział 30 dzieci.
Wykaz działań związanych z realizacją projektu:
 Przygotowano i złożono projekt do konkursu otwartych ofert na realizację
zadań publicznych ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
w styczniu 2011r..
 Złożono projekt w ramach otwartego konkursu ofert na działania publiczne
powiatu tczewskiego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w lutym 2011r.
 Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Pelplin w 2011r. Przyznano dotację dla projektu „Wesoła Stonoga
na dwóch nogach” w kwocie 3 450 zł (wnioskowana kwota wynosiła 4 750 zł)
w dniu 18.02.2011r.
 Rozstrzygnięto konkurs otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Tczewskiego w marcu 2011r. Przyznano dotację do projektu „Wesoła
Stonoga na dwóch nogach” w kwocie 1 500 zł (wnioskowana kwota wynosiła
4 750zł). Przygotowano i złożono zmienione kosztorysy i zakres
realizowanych zadań do projektu „Wesoła Stonoga na dwóch nogach”
w związku z przyznaniem mniejszej kwoty dotacji niż kwota wnioskowana
 Podpisano umowę na dotację do projektu w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin
w dniu 30.03.2011r., w Powiecie Tczewskim w dniu 31.03.2011 r.
 Odbyły się pierwsze warsztaty szczudlarskie, które rozpoczęły realizację
projektu „Wesoła Stonoga na dwóch nogach” w dniu 7.04.2011r.
 Odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone nauce tańców dawnych w dniu
11.04.2011.
 Udział uczestników warsztatów szczudlarskich: w Dniach Godności Osób
niepełnosprawnych w dniu 18 maja 2011r., w Dniach Pelplina w dniu
4 czerwca 2011r., w „Jarmarku Cysterskim” w Pelplinie w dniu 18.09.2011r.
 Zorganizowano warsztaty historyczne w dniu 7.09.2011r.
 Informacje o realizacji projektu były na bieżąco umieszczane na stronie
internetowej SOSW Pelplin w zakładce <Wesoła Stonoga na 2 nogach>.
Umieszczono również artykuły w gazecie „Informator Pelpliński” i na stronie
internetowej pelplin.pl.
Pozyskani partnerzy do projektu:
-SOSW w Pelplinie,
-Starostwo Powiatowe w Tczewie,
-Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie,
-Urząd Miasta i Gminy Pelplin,
-Zespół Szkół nr 1 w Pelplinie,
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-Zakład Kształcenia Zawodowego w Tczewie,
-Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej Pelplin
3. Zrealizowano w okresie od 12.05.2011r. do 25.12.2011r. projekt pn. „Wesoła
Stonoga na dwóch kółkach na Kociewiu” – promocja turystyki rowerowej,
koordynator projektu – Marzenna Modrzejewska.
Głównymi celami projektu było rozpropagowanie turystyki rowerowej, poznanie
mniej znanych zabytków i atrakcji turystycznych terenu Kociewia, opracowanie tras
rowerowych Kociewia.
Wykaz działań związanych z realizacją projektu:
 W dniu 12.05.2011r. podpisano umowę przyznania pomocy otrzymanej
w programie „Leader” w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, wniosek
złożono natomiast w ubiegłym roku w dniu 27.09.2010r.
 Odbyły się pierwsze jazdy kondycyjne dla uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w dniach 24-25.05.2011r.
 Odbyła się pierwsza z ośmiu zaplanowanych wycieczek rowerowych (trasa
Pelplin – Janiszewo – Kulice – Pelplin) w dniu 30.05.2011r.
 Zorganizowano warsztaty rowerowe, zapoznano uczestników z walorami
historycznymi, kulturowymi i przyrodniczymi Kociewia w dniach 7,9
i 16.06.2011r.
 Odbyły się kolejne wycieczki rowerowe: trasa Pelplin- Rajkowy- Ornasowo –
Pelplin w dniu 6.06.2011r., trasa Pelplin – Rombark – Pelplin w dniu
13.06.2011r., trasa Pelplin – Gąsiorki- Pelplin w dniu 15.06.2011r.
 Zorganizowano rajd rowerowy oraz sprzątanie lasu w Bielawkach w dniu
16.06.2011r.
 Podpisano aneks do umowy o przyznanie pomocy otrzymanej w programie
„Leader” w dniu 19.08.2011r.
 Zorganizowano wystawę fotografii wykonanych podczas rajdów rowerowych
przed POLO Marketem w Pelplinie oraz promowano ulotkę z opracowanymi
8 trasami rowerowymi pn. „Rowerowe Drogi Wesołej Stonogi” w dniu
10.09.2011. Utworzona została strona internetowa drogistonogi.pelplin.pl.
 Zorganizowano kolejne rajdy rowerowe: do Piaseczna w dniu 12.09.2011r.,
do Bielawek w dniu 19.09.2011r., do Bukowca przez Rajkowy i Radostowo
w dniu 26.09.2011r.
 Odbyło się spotkanie Jury Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Rowerem
przez Kociewie w dniu 29.09.2011r.
 Odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu
Plastycznego pt. „Rowerem przez Kociewie” w dniu 5.10.2011r.
 Informacje o realizacji projektu były na bieżąco umieszczane na stronie
internetowej SOSW Pelplin w zakładce <Wesoła Stonoga na 2 kółkach>.
Umieszczono również artykuły w gazecie „Informator Pelpliński” i na stronie
internetowej pelplin.pl.
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Pozyskani partnerzy do projektu:
-Zespół Szkół Nr 1 w Pelplinie,
-Leśnictwo Bielawki,
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie,
-Lokalna organizacja Turystyczna „Kociewie” w Tczewie
-Kaszuby Incest Sp. Zoo (PoloMarket – Pelplin)
-Urząd Miasta i Gminy Pelplin
4. Realizacja w okresie od 5.09.2011 r. do 31.12.2011r. projektu „Zdrowe nogi
dla Stonogi”, koordynator projektu Romana Chmielewicz.
Projekt adresowany do dzieci w wieku 3-12 lat z niepełnosprawnością intelektualną,
sprzężoną, fizyczną, autyzmem oraz dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
sensorycznymi i komunikacji werbalnej. Dzieci objęte projektem pochodzą z rodzin
pozostających w trudnej sytuacji materialnej. W ramach projektu zrealizowano zajęcia
z rehabilitacji metodami integracji sensorycznej SI, NDT Bobath, wyjazdy
do gospodarstwa agroturystycznego-kontakt ze zwierzętami i jazda konna.
Wykaz działań związanych z realizacją projektu:
 Projekt pn. „Zdrowe nogi dla Stonogi” złożono do konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych ze środków PFRON (realizacja zadań publicznych Powiatu
Tczewskiego) w dniu 18.05.2011r.
 Zarząd Powiatu Tczewskiego przyznał Projektowi dofinansowanie
w wysokości 3 000zł w dniu 26.05.2011r.
 W związku z przyznaną kwota dotacji, mniejszą niż wnioskowano (kwota
wnioskowana 6 120 zł) zaktualizowano kosztorys w dniu 8.06.2011r.
 Odbyło się spotkanie integracyjne uczestników, ich rodziców, wolontariuszy
i instruktorów w Kręgu koło Starogardu Gdańskiego w dniu 5.09.2011r.
Omówiono wymagane dokumenty, harmonogram zajęć, cele zadania. Dla
uczestników zorganizowano ognisko i zabawy integracyjne
 W terminie od 05.09.2011r. do 21.12.2011r. w zajęciach z rehabilitantem
wzięło udział pięcioro dzieci w wieku od 3 do 12 lat, łącznie zrealizowano
35 godz. zajęć, każde dziecko zrealizowało 7 godz. Rehabilitant udzielał
instruktażu rodzicom, co do dalszej kontynuacji ćwiczeń w domu
 W terminie od 5.09.2011r. do 31.10.2011r. w zajęciach z koniem,
prowadzonych przez hipoterapeutkę z pomocą wolontariuszy, wzięło udział
7 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem i zespołem Downa.
 Informacje o realizacji projektu były umieszczane na stronie internetowej
SOSW Pelplin w zakładce <Zdrowe nogi dla Stonogi>.
5. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Wesoła Stonoga na ścieżce Czasu Pelplina”promocja walorów historycznych Pelplina poprzez budowę ścieżki edukacyjnej,
koordynator projektu – Marzenna Modrzejewska
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Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom i turystom poznania dziedzictwa
kulturowego Pelplina poprzez zbudowanie edukacyjnej ścieżki historycznej na szlaku
spacerowo-rowerowym. Projekt ma polegać na postawieniu 8 tablic, które będą
ukazywać historię miasta Pelplina (od Placu przy Bazylice Katedralnej w Pelplinie
do Góry Jana Pawła II). Zostaną również zamontowane przy tablicach stojaki
na rowery.
Wykaz działań związanych z realizacją projektu:
 Złożono projekt do programu „Leader” w budowy ścieżki edukacyjnej
pn. „Wesoła Stonoga na ścieżce Czasu Pelplina” w kwietniu 2011r.
 Podpisano w Urzędzie Marszałkowskim umowę dotyczącą złożonego
do programu „Leader” wniosku „Wesoła Stonoga na Ścieżce Czasu Pelplina”
w dniu 14.12.2011r.
 Pozyskano darowizny na wsparcie projektu od Spółki PGE Energia
Odnawialna S.A. w kwocie 1 000 zł oraz od Banku Spółdzielczego w Skórczu
w kwocie 800 zł.
6. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Wesoła Stonoga na huśtawce”, koordynator
projektu Małgorzata Puchalska
Projekt pn. „Wesoła Stonoga na huśtawce” to przedsięwzięcie, które polega
na budowie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, na którym będą znajdowały
się urządzenia dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Głównym celem
przedsięwzięcia jest integracja, w związku z tym miejsce lokalizacji placu zabaw
będzie dostępne dla dzieci pełnosprawnych. Plac zabaw będzie znajdować się przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie, przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum a także Osiedlu Mieszkaniowym. Plac zabaw przyczyni
się do zaspokojenia potrzeby aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu
wolnego przez dzieci i młodzież. Docelowo planuje się, aby na placu zabaw znalazły
się następujące urządzenia: huśtawki, karuzela, zestaw zręcznościowy, tablica
wielofunkcyjna.
Wykaz działań związanych z realizacją projektu:
 Przygotowano koncepcję zagospodarowania terenu przez Wiceprezes Panią
Małgorzatę Domachowską we współpracy z firmą Saternus w dniu 27.04.
2011r.
 Złożono projekt do programu „Leader” w zakresie budowy placu zabaw
pn. „Wesoła Stonoga na huśtawce – budowa placu zabaw” w dniu 28.04.2011r.
Całkowita wartość projektu wynosiła 40.690 zł z tego dofinansowanie
z programu „Leader” miało wynieść 25.000 zł. Do projektu pozyskano
partnerów: Gmina Pelplin wyraziła zgodę na zbudowanie placu zabaw
na nieruchomości w miejscowości Pelplin, przy Osiedlu Młodych, działka Nr 117/5
o pow. 0,0447 ha oraz zobowiązała się przekazać 5.000 zł na realizację projektu;

firma Pelkom Sp. z o. o. z Pelplina zobowiązała się do przekazania kosza
na śmieci, który miał być umieszczony na placu zabaw; firma Szkółka drzew
i krzewów "CYPRYSIK" zobowiązała się do nieodpłatnego przekazania drzew
i krzewów, które miały być umieszczone na placu zabaw.
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 Nastąpiła rezygnacja z projektu „Wesoła Stonoga na huśtawce”
w ramach programu Leader ze względu na zmianę przeznaczenia działki przez
Gminę Pelplin, na której projektowane było wybudowanie placu zabaw.
Projekt będzie kontynuowany w ramach środków pozyskanych od darczyńców
 Poczyniono rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin dotyczące
użyczenia terenu przy SOSW w Pelplinie na budowę placu zabaw.
 Wystosowano pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w celu uzyskania
oświadczenia o możliwości zabudowania działki gminnej w dniu 3.10.2011r.
 Wystosowano pismo do Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pelplinie – zarządcy terenu, w celu uzgodnienia możliwości
zagospodarowania terenu przyszkolnego na plac zabaw w dniu 19.10.2011r.
 Wystąpiono o przygotowanie mapy geodezyjnej dla celów informacyjnych,
na której został wyodrębniony teren pod budowę placu zabaw
 Uzyskano oświadczenie od Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin o możliwości
zabudowy działki gminnej na plac zabaw(realizacja projektu „Wesoła Stonoga
na huśtawce”) w dniu 10 listopada 2011r.
 Na budowę placu zabaw pozyskano kwotę 5 000 zł od Elektrowni Północ
 W celu pozyskania środków na realizację projektu wnioskowano do programu
Your World 2011 Firmy Gemalto – wartość projektu 1 000 Euro.
7. Inne działania Stowarzyszenia
Uczestnictwo w spotkaniach:
 Wiceprezes Zarządu Pani Małgorzata Domachowska i Członek Zarządu Pani
Marzenna Modrzejewska odbyły rozmowę z Panem Krystianem
Grudniewskim, zajmującym się stroną internetową e-pelplin, której celem było
nawiązanie współpracy i możliwość umieszczania logo i informacji z życia
Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga” na stronie internetowej e-pelplin w dniu
11.01.2011r.
 Udział członków Stowarzyszenia w spotkaniu w sprawie działań projektowych
z przedstawicielem Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” w siedzibie
Lokalnej Grupy Działania w Tczewie w dniu 11.04.2011r.
 Udział Pani Małgorzaty Puchalskiej, Pani Joanny Badziąg, Pani Lidii
Puchowskiej i Pani Marzenny Modrzejewskiej w spotkaniu sieciującym
organizowanym przez LGD „Wstęga Kociewa” w Domu Kultury
w Subkowach, pt.”Praca z małym projektem” w dniu 20.04.2011r.
 Udział Pani Małgorzaty Puchalskiej, Pani Joanny Badziąg, i Pani Marzenny
Modrzejewskiej w spotkaniu sieciującym organizowanym przez LGD „Wstęga
Kociewa” w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, na temat działań
dotyczących „małych projektów” w dniu 20.05.2011r.
 Pani Małgorzata Puchalska nawiązała kontakt z Panem Jackiem Zielińskim,
który prowadzi serwis internetowy TV – Pelplin. W celu nawiązania
współpracy odbyło się spotkanie 16.06.11r. w siedzibie Stowarzyszenia,
w którym uczestniczyli: Prezes Pani Lilla Brzoskowska, Pani Małgorzata
Puchalska i Pan Jacek Zieliński.
 Udział Pani Marzenny Modrzejewskiej, Pani Małgorzaty Puchalskiej, Pani
Lucyny Wiórek, Pani Ryszardy Kaliszewskiej w imprezie promocyjno –
integracyjnej pt. „Dzień Leadera” dla partnerów LGD „Wstęga Kociewia”
w leśniczówce w Brodach Pomorskich w dniu 27.08.2011r.
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 Udział Prezesa Pani Małgorzaty Puchalskiej, Wiceprezesa Pani Ryszardy
Kaliszewskiej, Pani Lilli Brzoskowskiej, Pani Małgorzaty Domachowskiej
oraz Pani Marzenny Modrzejewskiej w Pelplińskiej Gali NGO, czyli Gali
Organizacji Pozarządowych w dniu 9.12.2011r. w Zespole Kształcenia
i Wychowania nr 1 w Pelplinie, podczas którego Pani Marzenna
Modrzejewska przedstawiła prezentację z realizacji projektu „Wesoła Stonoga
na dwóch nogach” realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert
organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin i Starostwo
Tczewskie w 2011r.
 Udział Prezesa Pani Małgorzaty Puchalskiej oraz Pani Marzenny
Modrzejewskiej w spotkaniu sieciującym organizowanym przez LGD „Wstęga
Kociewa” w Miejskiej Bibliotece w Gniewie, które dotyczyło realizacji
wniosków z programu LEADER w dniu 28.12.2011r.
Uczestnictwo w szkoleniach:
 Udział Prezesa Pani Lilli Brzoskowskiej w szkoleniu dla Organizacji
Pozarządowych „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność NGO”
organizowanym przez Wyższą szkołę Bankową w Gdańsku w dniach
02-03.07.2011r.
 Pani Janina Landowska uczestniczyła w szkoleniu dla Organizacji
Pozarządowych „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność NGO”
organizowanym przez Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku w dniach
10-11.09.2011r.
 Udział Prezesa Pani Lilli Brzoskowskiej i Wiceprezesa Pani Małgorzaty
Domachowskiej w kursie szkoleniowym pn. „Fundusze dla oświaty –
to proste”, kurs trwał od września do końca listopada w formie czterech
dwudniowych zjazdów. Kurs pozwolił na pozyskanie wiedzy na temat
możliwości aplikacyjnych do różnych programów.
 Pani Andżelika Kiryluk zakończyła studium dla organizacji Pozarządowych
pn. „Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy dla NGO” organizowany przez
Wyższą Szkołę Bankową, w wymiarze 174 godz., studium rozpoczęło się
w czerwcu, zakończyło w listopadzie.
 Pani Romana Chmielewicz, Pani Marzenna Modrzejewska i Pani Alicja
Owicka wzięły udział w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez
Starostwo Powiatowe w Tczewie w dniach 10,15.12.2011r. (Pani Alicja
Owicka tylko w dniu 15.12.2011r.). Szkolenie dotyczyło pisania wniosków
konkursowych na realizację zadań publicznych Powiatu Tczewskiego oraz
obowiązków sprawozdawczych.
III Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych
Umowy na realizację zadań:
1. Umowa nr RGCI.032.21.2011 zawarta w dniu 30.03.2011r. z Gminą Pelplin,
na wsparcie realizacji zadania pn. „Wesoła Stonoga na dwóch nogach”, kwota
przyznanej dotacji 3 450 zł
2. Umowa nr SP/139/11 zawarta w dniu 31.03.2011 r. z Powiatem Tczewskim
na wsparcie realizacji zadania pn. „Wesoła Stonoga na Dwóch Nogach”, kwota
przyznanej dotacji 1 500 zł
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3. Umowa nr SP/140/11 zawarta w dniu 31.03.2011 r. z Powiatem Tczewskim
na wsparcie realizacji zadania pn. „Stonoga na tropie Cystersów”, kwota przyznanej
dotacji 1 850 zł
4. Umowa przyznania pomocy nr 00283-6930-UM1140532/10 na operację z zakresu
małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 12.05.2011r. w Gdańsku
z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację operacji pt. „Wesoła Stonoga
na dwóch kółkach na Kociewiu”- promocja turystyki rowerowej, kwota przyznanej
pomocy 13 500 zł (pierwsza transza: 5 600 zł, druga transza: 7 900 zł)
5. Aneks nr 1 do umowy nr 00283-6930-UM1140532/10 z dnia 12.05.2011 zawartej
z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację operacji pt. „Wesoła Stonoga
na dwóch kółkach na Kociewiu”- promocja turystyki rowerowej podpisany w dniu
19.08.2011r., kwota przyznanej pomocy 13 308,83 zł (pierwsza transza: 5 588,23 zł
druga transza: 7 720,60 zł)
6. Umowa nr P/190/2011 o kredyt inwestycyjny zawarta w dniu 2.06.2011 z Bankiem
Spółdzielczym w Skórczu, kwota udzielonego kredytu 9 000 zł na okres od
2.06.2011r. do 31.05.2011r.
7. Umowa o przelew wierzytelności zawarta w dniu 2.06.2011r. z Bankiem
Spółdzielczym w Skórczu na podstawie Umowy przyznania pomocy nr 00283-6930UM1140532/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013
8. Umowa nr 9/KO/2011 zawarta w dniu 02.09.2011r. z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie na realizację zadania pn. „Zdrowe nogi dla Stonogi”. Kwota przyznanej
dotacji 3 000 zł.
9. Umowa przyznania pomocy nr 00503-6930-UM1140949/11 na operację z zakresu
małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 14.12.2011r. w Gdańsku
z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację operacji pt. „Wesoła Stonoga
na ścieżce czasu Pelpina – budowa historycznej ścieżki edukacyjnej”, kwota
przyznanej pomocy: 10 650, 00 zł (wartość projektu 15 260, 07 zł)
Darowizny:
1. Darowizna od firmy Michał Raczkowski „Prodan” na cele statutowe stowarzyszenia,
kwota darowizny 200 zł.
2. Darowizna od Fundacji ENERGA na realizację projektu pn. „Wesoła Stonoga
na dwóch kółkach na Kociewiu”, kwota darowizny 5 000 zł
3. Darowizna od firmy Michał Raczkowski „Prodan” na cele statutowe stowarzyszenia,
kwota darowizny 100 zł.
4. Darowizna od Elektrowni Północ Sp. Z. o. o. na realizację projektu „Wesoła Stonoga
na huśtawce”, kwota darowizny 5 000 zł.
5. Darowizny od Spółki PGE Energia Odnawialna S.A. na wsparcie projektu „Wesoła
Stonoga na ścieżce czasu Pelplina – budowa historycznej ścieżki edukacyjnej”, kwota
darowizny 1 000 zł.
6. Darowizna od Banku Spółdzielczego w Skórczu na realizację projektu pn. „Wesoła
Stonoga na ścieżce czasu Pelplina”, kwota darowizny 800 zł.
7. Darowizna od Pani Marzenny Modrzejewskiej na cele statutowe Stowarzyszenia,
kwota darowizny 130 zł.
8. Darowizny comiesięczne:
Pani Teresa Kropidłowska, wpłaty od 1.01.2011r, kwota comiesięcznej wpłaty 10 zł
Pani Maria Sikorska, wpłaty od 1.02.2011r., kwota comiesięcznej wpłaty 5 zł
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Pani Lidia Kukafka, wpłaty od 6.05.2011r., kwota comiesięcznej wpłaty 10 zł

IV Wykaz podjętych uchwał w okresie sprawozdawczym
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia:
1. Uchwała Nr 5/01/2011 Zarządu Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga” z dnia 1.01.2011r.
w sprawie wskazania osoby do prowadzenia ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia
„Wesoła Stonoga”.
2. Uchwała Nr 6/01/2011 Zarządu Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga” z dnia
31.01.2011r. w sprawie przyjęcia Polityki rachunkowości Stowarzyszenia „Wesoła
Stonoga”.
3. Uchwała Nr 7/01/2011 Zarządu Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga” z dnia
31.01.2011r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia „Wesoła
Stonoga”.
4. Uchwała Nr 8/01/2011 Zarządu Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga” z dnia 1.01.2011r.
o przyjęciu darowizny na cele Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga”.
5. Uchwała Nr 9/05/2011 Zarządu Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga” z dnia 6.05.2011r.
w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga”.
6. Uchwała Nr 10/05/2011 Zarządu Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga” z dnia
6.05.2011r. w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga”.
7. Uchwała Nr 11/05/2011 Zarządu Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga” z dnia
6.05.2011r. o przyjęcia darowizny na cele Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga”.
8. Uchwała Nr 12/05/2011 Zarządu Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga” z dnia
6.05.2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia „Wesoła
Stonoga”.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:
1. Uchwała Nr 3/04/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wesoła
Stonoga” z dnia 6.04.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
za rok 2010.
2. Uchwała Nr 4/04/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wesoła
Stonoga” z dnia 6.04.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok 2010.
3. Uchwała Nr 5/04/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wesoła
Stonoga” z dnia 6.04.2011r. w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2011.
4. Uchwała Nr 6/11/2011 z dnia 1.12.2011r. w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia
„Wesoła Stonoga”.
5. Uchwała Nr 7/11/2011 z dnia 1.12.2011r. w sprawie wyboru uzupełniającego Członka
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga”.

V. Informacje dodatkowe do sprawozdania merytorycznego za 2011 r.
Działalność Stowarzyszenia opiera się o pracę społeczną członków przy pomocy środków
finansowych pochodzących ze składek członkowskich, dotacji celowych i darowizn.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru
przedsiębiorców KRS.
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1.12.2011r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w związku z rezygnacją
Prezesa i Wiceprezesów z pełnienia funkcji w Zarządzie. W wyniku głosowań został wybrany
nowy skład Zarządu. W związku z tym, że na Prezesa wybrano członka Komisji Rewizyjnej,
pani Małgorzata Puchalska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej
i dokonano wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Zarządu do dnia 1.12.2011r.
1.
2.
3.
4.
5.

Lilla Brzoskowska – Prezes
Małgorzata Domachowska – Wiceprezes
Dominika Ogrodniczak – Wiceprezes
Karol Bugajski – Skarbnik
Marzenna Modrzejewska – Członek Zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej do dnia 1.12.2011r.
1. Badziąg Joanna
2. Puchalska Małgorzata
3. Puchowska Lidia
Wszystkie działania Stowarzyszenia podejmowane w celu realizacji zadań statutowych,
przebieg realizacji projektów można obserwować na stronie internetowej
http://www.soswpelplin.szkolnastrona.pl (zakładka <Stowarzyszenie „Wesoła Stonoga”>).

Zarząd:
Prezes

Małgorzata Puchalska ………………………………

Wiceprezes

Ryszarda Kaliszewska ……………………………...

Sekretarz

Anna Czachorowska ……………………………….

Skarbnik

Karol Bugajski ……………………………………..

Członek Zarządu Andżelika Kiryluk ………………………….………

Data sporządzenia: 25.01.2012r.
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