
Sprawozdanie z działalności  
Stowarzyszenia Przyjazny Borówiec 

za rok 2008 
 
 

(sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. 
Dz.U. z dnia 22 maja 2001 r) 

 
 
  

I. Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec 
 
ul. Szkolna 2, Borówiec, 62 – 023 Gądki 
Stowarzyszenie wpisane do KRS pod numerem 0000245354,  
REGON 300187093.  
Od 12 lutego 2007 roku jest organizacją poŜytku publicznego.  
 
Reprezentantem podmiotu jest Zarząd w składzie: 
Prezes – Michał Stecki – Borówiec, ul. Kempingowa 6 
Sekretarz – Rafał Likowski – Borówiec, ul. RóŜana 19  
Członek Zarządu – Robert Ruskowiak, Borówiec, ul. Ładna 9 
 
 
Cele statutowe Stowarzyszenia: 

 

1. Celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie harmonijnego rozwoju wsi 
Borówiec prowadzącego do stałego podnoszenia jakości Ŝycia jej mieszkańców. 

 

2.  Stowarzyszenie realizuje główny cel swego działania, w ramach dostępnych 
środków, poprzez wykonywanie zadań i podejmowanie działań na następujących polach: 

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez 
organizowanie społeczności wokół istotnych dla niej spraw; 
2) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy; 
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym; 
7) działań wspomagających rozwój demokracji; 
8) organizacji wolontariatu. 
 

3.  Stowarzyszenie realizuje postawione przez siebie cele w szczególności poprzez: 
1) współpracę z władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami i 
przedsiębiorstwami, które mogą mieć wpływ na poprawę funkcjonowania wsi i jej 
społeczności, 
2) wsparcie wszelkimi dostępnymi środkami inicjatyw zmierzających do poprawy 
sytuacji w podanych wyŜej polach; 
3) animowanie działań wspólnot lokalnych, działania sąsiedzkie, samopomoc 
sąsiedzką; 
4) organizację imprez kulturalnych i sportowych. 

 
 
II. Działalność w zakresie realizacji celów statutowych w 2008 r.:  
 
Część celów i form działania Stowarzyszenia jest zadaniami poŜytku publicznego w 
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). 



 
Jest to: 
 
1) 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, działalność związana 
bezpośrednio z partia polityczną, wspierającą inicjatywy społeczne poprzez edukację i 
wpływy polityczne, działalność organizacji ekologicznych i działających w celu ochrony 
środowiska 
2) 92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury 
3) 92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, organizowanie imprez dla dzieci 
4) 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała; 
5) 85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania, działalność społeczna 
lokalna i sąsiedzka  
 
W 2008 roku (drugim roku działalności stowarzyszenia jako OPP) stowarzyszenie 
koordynowało i przeprowadziło: 
 
1/ akcja informacyjna dotycząca zbierania darowizn 1% PIT na OPP, 
2/ dwóch członków stowarzyszenia wpisało się do stowarzyszenia „Lider Zielonej 
Wielkopolski” z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (lokalna grupa działania) w celu 
uczestniczenia w projektach na fundusze europejskie, 
3/ przeprowadzono dwa razy akcję „ Sprzątanie Borówca” w terminach 12 kwietnia i 25 
października 2008 roku, 
4/Dzień dziecka – impreza rekreacyjna dla dzieci i rodziców – 7 czerwca 2008 roku, 
5/ „Borówiec w oczach studentów” - prezentacja prac studentów wydziału architektury 
Politechniki Poznańskiej w dniu 26 czerwca 2008 roku w połączeniu z dyskusją o 
urbanistycznych wizjach rozwoju miejscowości, 
6/ rozpoczęcie prac nad planem odnowy miejscowości, 
7/ spotkanie z mieszkańcami wsi w dniu 23 października 2008 roku i dyskusja publiczna 
na temat: „Borówiec Twoich marzeń”,  
8/ złoŜenie wniosku do Gminy Kórnik o dofinansowanie imprezy integracyjnej dla 
mieszkańców wsi na wrzesień/październik 2009 roku.  
9) dalsze wspieranie projektu zagospodarowania okolicy przy ulicy Szkolnej 2 w celu 
zaadaptowania terenu jako miejsca do realizowania rekreacji i sportu, 
10) dalsze wspieranie działań Sołtysa i Rady Sołeckiej w sprawach: 

a/ remonty dróg (w szczególności ulica Poznańska), 
b/ przebudowa kanalizacji, 
c/ budowa oświetlenia dróg, 
d/ zainicjowanie projektu budowy ścieŜek rowerowych łączących Borówiec z 
sąsiednimi wsiami.    

 
III. Odpisy uchwał Walnego Zebrania  
 
Załączam kopie protokołów zawierające uchwały 
 
IV. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia 
 
W roku 2008 zarząd nie podjął Ŝadnej uchwały formalnej 
 
V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich 
źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z 
budŜetu państwa i budŜetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację 
w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeŜeli 
prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy 
stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł,  
 



W roku 2008 głównym źródłem przychodów były składki członkowskie i wpłaty 
darczyńców z tytułu darowizny w wysokości 1% PIT.  

 
VI. Informacja o poniesionych kosztach 
 
W 2008 roku Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec poniosło koszty w wysokości 
3.482,99zł,-. 

 
VII. Dane o: 
 
1) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk  
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  
 
W 2008 roku na rzecz Stowarzyszenia nie pracowała Ŝadna osoba 
 
2) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  
 
W 2008 roku Stowarzyszenie nie wypłacało Ŝadnych wynagrodzeń. 
 
3) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
świadczenia, 
 
W 2008 roku wynagrodzenia z powyŜszych tytułów nie są przyznawane przez 
Stowarzyszenie. 
 
4) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 
 
W 2008 roku nie Stowarzyszenie nie zawarło Ŝadnej umowy zlecenia. 
 
5) udzielonych przez stowarzyszenie poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według ich 
wysokości, ze wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich poŜyczek, 
 
W 2008 roku Stowarzyszenie nie udzieliło Ŝadnych poŜyczek. 
 
6) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
 
Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec posiada środki na kontach w wysokości       
13.436,36 zł,-. Konta prowadzone są w PeKaO S.A. 
 
7) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 
 
Stowarzyszenie nie nabyło Ŝadnych obligacji, udziałów, akcji. 
 
8) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 
na to nabycie, 
 
Stowarzyszenie nie nabyło Ŝadnych nieruchomości. 
 
9) nabytych pozostałych środkach trwałych, 
 
Stowarzyszenie nie nabyło Ŝadnych środków trwałych. 



 
10) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, 
 
Wartości aktywów obrotowych w 2008 roku wynosiły 13.436,36 zł,-. Stowarzyszenie 
Przyjazny Borówiec w 2008 roku nie zaciągnęło Ŝadnych zobowiązań długo- i krótko-
terminowych, ani nie poczyniło Ŝadnych rezerw na tego rodzaju zobowiązania. 
Stowarzyszenie nie posiada równieŜ Ŝadnych zobowiązań z tytułu rozliczeń 
międzyokresowych. 

 
VIII. Dane o działalności zleconej stowarzyszenia przez podmioty państwowe i 
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) 
oraz o wyniku finansowym tej działalności,  
 
W 2008 roku Stowarzyszenie nie wykonywało Ŝadnych działań zleconych przez 
administrację państwową i samorządową. 

 
IX. Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciąŜących zobowiązań 
podatkowych, a takŜe informacja w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 
 
W 2008 Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec było zwolnione od podatku dochodowego od 
osób prawnych (CIT). 
W 2008 roku nie powstały równieŜ zdarzenia, które zniosły decyzję o zwolnieniu z 
płacenia podatku dochodowego od osób prawnych wydaną przez odpowiedni Urząd 
Skarbowy. 
 
 
 


