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1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie jest organizacją działającą na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich. 
 

2. W skład Stowarzyszenia nie wchodzą żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne. 
 

3. Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD jest działalność pozostałych organizacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 9499 Z. 

 
4. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, 

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej pod numerem KRS 0000312036 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.08.2008 roku. Stowarzyszenie otrzymało 
numer statystyczny REGON 260250824, Nr NIP 657-28-00-851.  

 
Od dnia 26.10.2010 r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.  

 
5. Stowarzyszenie ustanowione zostało na czas nieoznaczony. 

 
6. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.  

 
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  

gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności. 

 
8. Zarząd  Stowarzyszenia składa się z: 

 Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, 

 Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, 

 Danuta Fijas – Skarbnik Stowarzyszenia, 

 Barbara Ciesek – Członek Zarządu Stowarzyszenia, 

 Marek Kołodziński – Członek Zarządu Stowarzyszenia, 

 Wiesława Wójcik – Członek Zarządu Stowarzyszenia, 

 Zbigniew Kwiatkowski – Członek Zarządu Stowarzyszenia 
 
9. Celem statutowym stowarzyszenia są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,  

z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów  
historyczno – kulturowych,  a w szczególności: 

• Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej w skrócie LSR) w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów 
wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
2007 - 2014; 
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• wspieranie działań na rzecz realizacji LSR; 

• promocja obszarów wiejskich, a w szczególności obszarów położonych w gminach, które 
zostaną objęte działaniami przewidzianymi w Lokalnej Strategii Rozwoju; 

• mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

• upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 
obszarach wiejskich; 

• promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy na obszarach gmin wiejskich; 

• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na 
obszarach gmin wiejskich; 

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

• wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego; 

• działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 

• wspieranie i promocja wolontariatu; 

• wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego; 

• wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży; 

• wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych  
i niepełnosprawnych; 

• podejmowanie innych społecznie i gospodarczo ważnych dla gmin, których obszary zostaną 
objęte działaniami przewidzianymi w lokalnej strategii rozwoju, celów związanych z ich 
rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturowym; 

• udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania 
projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych. 

 
10. W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów      

i pasywów: 

• środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia, pomniejszonej  
o odpisy umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości, 

• udziały w innych jednostkach, a także inwestycje długoterminowe - według ceny nabycia, 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 

• inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej               
w zależności od tego która z tych wartości jest niższa, 

• rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia, 

• należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
ostrożności,  

• zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, 

• rezerwy - w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości, 

• kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej. 
 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500,00 zł są 
amortyzowane metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych.  Rzeczowe aktywa  o wartości niższej niż 3.500,00 zł traktowane były jako materiał  
i odpisywane w koszty. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Informacje uzupełniające do bilansu: 
 

1. kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze 
wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie 
zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są 
ujawniane odrębnie, 
 
- nie występują 
 

2. kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających 
i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot 
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu 
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej 
kategorii, 
 
- nie występują 
 

3. o udziałach (akcjach) własnych, w tym: 

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, 

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a 
w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału 
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), 

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa 
wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału 
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują. 

- nie występują 
 
 
 

 
Kielce, dnia 30.03.2017  r.   
 


