
                                 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

z działalności Stowarzyszenia „Stromiecczyzna” 

w roku 2020 

1. Nazwa Stowarzyszenia - Stowarzyszenie „Stromiecczyzna”  

2. Siedziba i adres -  Stromiec ul. Piaski 4, 26 – 804 Stromiec  

3. Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze - Krajowy Rejestr Sądowy  

w dniu 8 października 2003 r. pod numerem 0000173732. 

     Zarząd  

Prezes: Elżbieta Wiatrak, Zastępca: Szczepan Dąbrowski, Skarbnik: Barbara 

Chmielewska, Sekretarz: Leszek Molga,  

Komisja rewizyjna: Anna Wieteska, Barbara Ziółkowska, Zdzisław 

Włodarski. 

  
W 2020 r. odbyło się jedno spotkanie członków Stowarzyszenia, trzy spotkania 

Zarządu  

oraz jedno spotkanie Komisji Rewizyjnej.  

 

Zarząd podjął trzy uchwały: 

 

- Uchwała nr 1/2020 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego za rok 2019,  

- Uchwała nr 2/2019 z dnia 03.03.2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu „Kapliczka – nasze dziedzictwo” 

- Uchwała nr 3/2020 z dnia 01.04.2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia 

finansowego  Stowarzyszeniu Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk 

Nadziei działającego przy DPS w Niedabylu. 

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Stromiecczyzna przyjęło  

jedną uchwałę: 

 

- Uchwała nr 1/ 2020 z dnia 09.07.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 

merytorycznego, finansowego i udzielenia absolutorium członkom Zarządu 

Stowarzyszenia Stromiecczyzna za rok 2019 

 



 

 

 

 

Opis działalności w 2020 r. 

 

W związku z pandemią jaką wywołał wirus SARS-CoV-2, działania i spotkania 

członków stowarzyszenia ograniczone zostały do minimum. Członkowie 

spotkali się tylko jeden raz na Walnym Zebraniu aby zatwierdzić sprawozdanie 

finansowe za 2019 r.  

W styczniu 2020 r. podpisaliśmy umowę z LGD Zapilicze na realizację projektu 

Kapliczka nasze dziedzictwo. Do jego realizacji przystąpiliśmy w kwietniu. 

Projekt polegał na remoncie starej kapliczki znajdującej się w Stromcu przy ul. 

Strażackiej. Kosztorys opiewał na kwotę 15744,00 zł. Wykonawca w terminie 

zgodnym z umową wykonał prace. Po złożeniu sprawozdania z realizacji 

projektu otrzymaliśmy zwrot wydatkowanych środków w/w kwocie. 

 

Ze względu na tragiczną sytuację związaną z pandemią w jakiej znaleźli się 

mieszkańcy  DPS w Niedabylu, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję  

o przekazaniu wsparcia finansowego. Na rachunek działającego przy Domu 

Stowarzyszenia Promyk Nadziei została przelana kwota 3000,00 zł.  

 

 

 

                                                                                     Elżbieta Wiatrak  

                                                                                      Prezes Stowarzyszenia 

                                                                              


