Warszawa, dnia 31 marca 2011 r.

Sprawozdanie z działalności
za okres 1 stycznia 2010 r. - 31 grudnia 2010 r.
1. O organizacji
Nazwa: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO)
Siedziba: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa
Data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 27.11.2003 r.
Numer KRS: 0000181348
Regon: 015690020
NIP: 526-284-28-72
Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Do 18 kwietnia 2010 r.:
Katarzyna Batko-Tołud (Warszawa) - Prezeska; Mirosław Jankowski (Legnica) - Sekretarz;
Iryna Matiyenko (Warszawa) - Członkini; Maria Mazur (Dębica) - Wiceprezeska; Grzegorz
Wójkowski (Katowice) - Skarbnik.
Do 4 listopada 2010 r.:
Szymon Osowski (Szczecin, ul Czerwona 28/10) – Prezes; Marzena Czarnecka (Szklarska
Poręba, ul. Osiedle Podgórze 15/2) – Wiceprezes, Sekretarz; Maciej Puławski (Tłuszcz, ul.
Powstaoców 19 – Skarbnik. Zarząd wybrany przez WZC w dniu 18 kwietnia 2010 r.
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Skład Członkowski Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich na dzieo
31/12/2010 (pogrubienia dotyczą osób przyjętych do składu członkowskiego w 2010 roku)
Magdalena Antoszewska, Katarzyna Batko-Tołud; Teresa Bebak; Katarzyna BramowskaRybczyoska; Zbigniew Ciastoo, Marzena Czarnecka; Dariusz Hanus, Krzysztof Izdebski;
Mirosław Jankowski; Barbara Klimek, Agnieszka Kondek, Dariusz Kraszewski; Anna
Kuliberda; Paweł Lelito; Krzysztof Łoś, Iryna Matiyenko; Maria Mazur; Zenon Michajłowski;
Danuta Myśliwiec; Jan Niedośpiał, Juliusz Olszewski, Szymon Osowski; Wojciech Paszkowski;
Aneta Pierzchała-Tolak; Ewa Podleśna, Łukasz Prykowski, Aleksandra Puławska, Maciej
Puławski; Aleksandra Siemioska; Krzysztof Śnioszek; Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Karolina
Walkiewicz; Areta Wasilewska-Gregorowicz; Grzegorz Wójkowski; Krzysztof Wychowałek;
Lidia Zakrzewska-Strózik, Przemysław Żak.
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Od 4 listopada 2010 r.:
Szymon Osowski (Szczecin) – Prezes; Marzena Czarnecka (Szklarska Poręba) – Wiceprezes,
Sekretarz, po rezygnacji Macieja Puławskiego.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działao wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie
działao, w szczególności podejmowanych przez Lokalne Grupy Obywatelskie, na rzecz
zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego w tym:
1. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
2. propagowanie działao etycznych,
3. podejmowanie innych aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Monitorowanie działao władz samorządowych i innych instytucji.
2. Organizowanie imprez masowych oraz innych form propagujących działalnośd
Stowarzyszenia.
3. Prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród młodzieży i osób dorosłych.
4. Doradztwo, wsparcie lub pomoc instytucjom lub osobom działającym w obszarze celów
statutowych Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób zainteresowanych
utworzeniem Lokalnej Grupy Obywatelskiej.
5. Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych.
6. Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków
Stowarzyszenia.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
8. Utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
9. Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, paostwowymi, sektorem
gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia.
10. Udzielanie pomocy prawnej w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w
postaci zapewniania zastępstwa procesowego uprawnionych pełnomocników w
postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz doradztwa prawnego uprawnionych
do tego osób .
11. Działania związane z analizą finansowania kampanii wyborczych.
12. Podejmowanie innych działao sprzyjających realizacji statutowych celów organizacji.
13. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowao prawnych.

Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych,
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
FOI Advocates Network,
CEE Citizens Network,
European Community Organizing Network
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31 grudnia 2010 Stowarzyszenie należało do następujących organizacji i koalicji:

Ważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Liderów Lokalnych
Grup Obywatelskich
Walne Zebrania Członków
 Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebrania Członków i Członkio Stowarzyszenia
Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, 16 -18 kwietnia 2010 r.;
 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków: 1-3 października 2010 r.
Posiedzenia Zarządu:
 27 lutego 2010 r.,
 15-16 kwietnia 2010 r.,
 18 kwietnia 2010 r.,
 7 maja 2010 r.,
 3 sierpnia 2010 r. ,
 podejmowanie uchwał trybie obiegowym zgodnie punktem 5 regulaminu pracy
Zarządu przyjętym uchwałą nr 1/2/III/2010.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 18 kwietnia 2010 r.,
 7 maja 2010 r.
Zmiany statutu.
 18 kwietnia 2010 r. w paragrafach: § 1, § 8, § 21 pkt 9a, § 25, § 32 ust. 4, § 34 ust. 3,
 3 października 2010 r. w paragrafach: § 25 ust. 1, § 25 ust. 1 zmieniony na § 25 ust. 2,
§ 25 ust. 2 zmieniony na § 25 ust. 3, § 25 ust. 3 zmieniony na § 25 ust. 4.
Zmiana władz Stowarzyszenia
 18 kwietnia 2010 r. podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania
Członków.
W 2010 roku SLLGO kontynuowano działania zmierzające w kierunku zreformowania
sposobu zarządzania organizacją i zaplanowania działao na kolejne lata. W wyniku prac
przygotowany został Plan działania SLLGO na lata 2011-2017 .

2. Projekty zrealizowane projekty w roku 2010
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Celem programu w 2010 roku było zgromadzenie i udostępnienie wiedzy dotyczącej
funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz praca nad narzędziami wsparcia w realizacji
funduszu sołeckiego dla mieszkaoców. Uczestnicząc w zebraniach wiejskich zakooczyliśmy
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Budżet Obywatelski. Uczestnictwo w tworzeniu budżetu na poziomie lokalnym.

rozpoczęty w 2009 r. cykl badawczy, planując w kolejnym kroku, w 2011 r., podjęcie działao
monitorujących fundusz sołecki na terenie całego kraju. Niezmiennie nadrzędnym celem
było dostarczenie mieszkaocom wiedzy i narzędzi pracy z funduszem sołeckim tak, aby
faktycznie decydowali o wydawaniu pieniędzy z funduszu. Projekt finansowany był ze
środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
Osiągnięte rezultaty w 2010 r.:












Zostały zorganizowane dwa seminaria „Po co nam ustawa o funduszu sołeckim”, „Jak
realizowad fundusz sołecki”;
Przeprowadzono cykl warsztatów, składający się z 3 spotkao skierowanych do
sołtysów i osób zainteresowanych funduszem sołeckim z wybranych gmin;
Zespół projektu uczestniczył w 25 spotkaniach oraz zebraniach wiejskich
podejmujących decyzje o funduszu sołeckim;
Udzielono blisko stu porad prawnych umieszczonych na stronie funduszesoleckie.pl,
jak również na bieżąco świadczono porady drogą telefoniczną i e-mailową;
W 2010 roku strona projektu funduszesoleckie.pl miała prawie 90 000 odsłon,
dwukrotnie ocenialiśmy funkcjonalnośd strony wprowadzając niezbędne poprawki;
Uczestniczyliśmy w ponad 20 wyjazdach studyjnych, wydarzeniach dostępnych dla
każdego mieszkaoca, oraz seminariach z referatami dotyczącymi tematu funduszu;
Uruchomiona została baza danych uchwał RIO oraz rozstrzygnięd nadzorczych
wojewodów w obszarze funduszu sołeckiego, baza była uaktualniana na bieżąco i
stanowiła jedyne miejsce udostępniania ww. informacji;
Na łamach Gazety Sołeckiej, Wirtyny wiejskiej i Regioportalu od marca do grudnia
2010 opublikowane zostały teksty autorstwa członków i członkio
SLLGO/pracowników projektu dotyczące kwestii funduszu sołeckiego; teksty ukazały
się również na innych stronach internetowych i w publikacjach
Stale rosnąca liczba mieszkaoców sołectw zgłaszających się bezpośrednio do
Stowarzyszenia w sprawach związanych z funduszem sołeckim stanowi najważniejszy
osiągnięty w 2010 rezultat projektu.
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W 2010 roku Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej realizowało projekt pt.
„Na straży prawa do informacji”, którego celem było wzmocnienie obywateli w korzystaniu z
prawa do informacji i oddziaływanie na instytucje publiczne w celu jego realizowania. Poza
tym prowadziliśmy poradnictwo i uczestniczyliśmy w postępowaniach sądowych,
obserwowaliśmy prace nad nowelizacją ustawy o informacji publicznej i nad wprowadzaniem
przepisów dotyczących ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz rozwijaliśmy
stronę internetową. Program finansowany był ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweski Mechanizm Finansowy).
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Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej (PC DIP).
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 Zorganizowanie szkoły dla strażników prawa do informacji dla 20 osób z całej Polski,
w tym członkio i członków Stowarzyszenia;
 Przeprowadzenie trzech zjazdów szkoły, podczas których odbywały się wykłady o
następującej tematyce:
o procedura karna i odpowiedzialnośd karna z art. 23 ustawy o dostępie do
informacji publicznej (mecenas Jan Stefanowicz – autor jednego z pierwszych
podręczników na temat korzystania z ustawy o dostępie do informacji
publicznej);
o prawo administracyjne, m. in. kodeks postępowania administracyjnego, w
zakresie odmowy udostępnienia informacji publicznej; postępowania przed
sądami administracyjnymi w sprawie skarg w procedurze dostępu do
informacji publicznej (dr Krzysztof Wąsowski, Uniwersytet Warszawski);
o orzecznictwo w zakresie dostępu do informacji publicznej (sędzia Mirosława
Rozbicka - Ostrowska, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autorka
komentarzy do ustawy o dostępie do informacji publicznej);
o ustawa o ochronie informacji niejawnych jako element ograniczający dostęp
do informacji publicznej (dr Tomasz Szewc, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach, autor komentarza do ustawy o ochronie informacji niejawnych);
o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (dr Wojciech Wiewiórowski,
w czasie szkoły Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spaw
Wewnętrznych i Administracji);
o dostęp do informacji o środowisku (Piotr Szkudlarek, prawnik specjalizujący
się w dostępie do informacji o środowisku);
o tajemnica przedsiębiorcy jako przesłanka do ograniczenia w dostępie do
informacji publicznej (mecenas Artur Kmieciak, prawnik prowadzący sprawę
twórców systemu Janosik – alternatywnego dla Płatnika ZUS – o
udostępnienie kodu źródłowego);
o wykład o znaczeniu konstytucyjnego prawa do informacji (dr Marcin Wiącek,
Pracownia Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego).
 Zaplanowanie wspólnie z osobami z całej Polski i zrealizowanie monitoringów
dotyczących:
o zakresu informacji publicznych gromadzonych poprzez gminy w związku z
wydawaniem gazet;
o zakresu informacji publicznej w postaci dostępu do wniosków składanych
przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, działania 5.4;
o trybów dostępu do informacji publicznej i wymogów stosowanych przez
gminy w kwestii opłat. W tym obszarze wnioskowaliśmy o rzut budynku
urzędu gminy na arkuszu A3 i protokoły z posiedzeo Rad na płycie CD, za
pośrednictwem poczty elektronicznej z podpisem i bez, telefonicznie,
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Osiągnięte rezultaty w 2010 r.:













osobiście i na przygotowanych przez urzędy formularzach;
Przeprowadzenie 8 szkoleo w całej Polsce w ramach Tygodnia Informacji Publicznej
wraz z partnerskimi organizacjami: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich "OPUS", Stowarzyszeniem "Homo Faber", Centrum Innowacji
Społecznej SIC!, Stowarzyszeniem POLITES, Federacją Centrum Szpitalna,
Stowarzyszeniem Kultura Miejska, Fundacją Instytut Myśli Obywatelskiej im.
Staoczyka, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych
„Tłok” oraz Stowarzyszeniem Lambda Bydgoszcz.
Przeprowadzenie konkursu „Wyważanie otwartych drzwi” dotyczącego dobry i złych
praktyk związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w którym otrzymaliśmy
kilkadziesiąt zgłoszeo a na stronie internetowej podaliśmy pod głosowanie 20
dobrych i 16 złych praktyk. Te same przykłady oceniała Kapituła konkursu. Zasiadali w
niej zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i świata biznesu, organizacji
pozarządowych i administracji samorządowej lub publicznej;
Przeprowadzenie kampanii medialnej, dzięki której ukazało się kilkadziesiąt
materiałów o prawie do informacji i przygotowane zostały dwa badania na potrzeby
mediów;
Zorganizowanie konferencji pt. „Wiedza - władza! Aktywne informowanie doświadczenia i perspektywy” na temat nowelizacji ustawy o dostępie do informacji
publicznej w zakresie ponownego wykorzystania informacji publicznej;
Udzielenie 500 porad dotyczących dostępu do informacji publicznej - około 350
odpowiedzi na pytania przesłane na pocztę elektroniczną i około 150 odpowiedzi
telefonicznych;
Włączenie się w 10 spraw sądowych z zakresu dostępu do informacji publicznej;
Złożenie dwóch opinii odnośnie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji
publicznej;
Zmiana strony internetowej (53 000 odsłon).

Program Mocna Straż. Organizacje strażnicze – budowa zaplecza merytorycznego.
Celem programu Mocna straż jest gromadzenie wiedzy o działalności strażniczej, wspieranie
rozwoju środowiska strażniczego oraz profesjonalizacji działao organizacji realizujących
działania strażnicze w Polsce. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją im. Stefana
Batorego. Częściowo wsparty został także przez Open Society Foundations oraz Trust for Civil
Society in Central and Eastern Europe.
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 Przebudowanie strony www.watchdog.org.pl - wdrożono nowe rozwiązania,
posegregowano treści (prawie 40 000 odsłon);
 Zorganizowanie seminarium dla organizacji strażniczych dotyczące zmiany pt. „Chcied
to móc, czyli jak działania strażnicze zmieniają świat!”, w którym uczestniczyło około
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Osiągnięte rezultaty w 2010 roku:













100 osób;
Zorganizowanie konferencji TransparencyCamp Polska na temat przejrzystości życia
publicznego i wykorzystywania danych publicznych. W konferencji wzięło udział
prawie 150 osób, odbyły się 32 prelekcje w 3 salach. Na potrzeby konferencji
stworzono stronę www.transparencycamp.pl, na której m.in. można obejrzed
nagrania wszystkich prelekcji;
Stworzenie bazy projektów strażniczych (około 280);
Rozpoczęto budowę bazy ekspertów wspierających strażników;
Przeprowadzenie wywiadów w 12 organizacjach w różnych częściach Polski. Celem
wizyt było poznanie organizacji realizujących projekty strażnicze lokalnie, poznanie
ich historii, metod pracy, sprawdzenie jak realizowane są projekty strażnicze, a także
zaprezentowanie projektu „Mocna straż”. W wyniku wizyt opisano 13 projektów;
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu internetowo-stacjonarnego „Na straży”, w
którym wzięły udział 22 osoby z całej Polski oraz powstało 5 grupowych raportów;
Uruchomienie kursu otwartego „Na straży” dla początkujących watchdogów. Kurs
dostępny jest na platformie www.watchdog.org.pl;
Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkao narzędziowych. Na spotkaniach w
teoretyczny i praktyczny sposób przedstawiono metody prawne i metody społeczne
służące wprowadzaniu zmiany w działaniach strażniczych;
Zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium dla organizacji ekologicznych
prowadzących lub chcących prowadzid działania strażnicze.

Projekt Społeczny 2012
Projekt realizowany był we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich było odpowiedzialne za realizację
części strażniczej
projektu, która obejmuje monitoring procesów uspołeczniania i
podejmowania decyzji na przykładzie Euro 2012. Odpowiedzialne było także za koordynacje
prac lokalnych partnerów projektu. Działania w ramach projektu realizowane były w
następujących miastach polskich: Chorzów, Gdaosk, Katowice, Kraków, Ostróda, Poznao,
Warszawa, Wrocław oraz na Ukrainie.

Strona

 Skuteczne zorganizowanie zespołu realizującego projekt lokalnie. W skład zespołu
weszły: Stowarzyszenie Kultura Miejska (Gdaosk); Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy Bona Fides (Katowice/województwo śląskie); Stowarzyszenie "U Siemachy"
(Katowice/Chorzów); Obywatelskie Forum Demokratyczne (Kraków); Fundacja
Instytut Myśli Obywatelskiej im. Staoczyka (Kraków); Stowarzyszenie Razem dla
Innych (Ostróda/Morąg); Centrum Innowacji Społecznej SIC! (Poznao); Wielkopolska
Rada Koordynacyjna (Poznao); Stowarzyszenie Semper Avanti (Wrocław);
Warszawska Grupa Obywatelska (Warszawa);
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Osiągnięte rezultaty w 2010 roku:

 Doprowadzenie do przeprowadzenia lokalnych monitoringów przez partnerów wedle
narzędzia do monitoringu konsultacji społecznych i sposobu informowania (ze
szczególnym uwzględnieniem Euro 2012) przygotowanego przez Stowarzyszenie;
 stworzenie podstrony Ukraina na stronie www.ps2012.pl, na której umieszczane były
materiały o Ukrainie, przede wszystkim o miastach, w których będą odbywad się
rozgrywki Euro 2012;
 Zrealizowanie sondy ulicznej o Euro 2012 na ulicach Lwowa, która został obejrzana w
2010 roku 5000 razy: http://www.youtube.com/watch?v=UJ-evPydv8E;
 współpraca przy konferencji pt. „Partycypacja obywatelska – od teorii do praktyki
społecznej”
–
przygotowanie
całego
drugiego
dnia
konferencji:
http://www.is.uw.edu.pl/badania-i-konferencje/konferencje-iseminaria/partycypacja-obywatelska-od-teorii-do-praktyki-spolecznej/.
 zorganizowanie spotkania pt. „Skoro tak kochamy konsultacje, to dlaczego nas tak
irytują”.
Edukacja-dialog-partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki
młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży.
Projekt partnerski ze Stowarzyszeniem Semper Avanti finansowany ze środków Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweski Mechanizm Finansowy). Trenerzy SLLGO szkolili młodzieżowe rady gmin z
dostępu do informacji publicznej (przeszkolono 10 rad), Przedstawiciele stowarzyszenie
wzięli też udział w dwudniowej konferencji kooczącej projekt, w Siennej 30-31 sierpnia.
ECON - Europejska Sied Organizatorów Społecznościowych.

Strona

Projekt polegał na wymianie doświadczeo pomiędzy krajami oraz rozpowszechnianiu i
praktycznemu stosowaniu w Polsce metody organizowania społecznościowego polegającej
na mobilizowaniu i wspieraniu grup słabszych mieszkaoców i mieszkanek polskich gmin do
dbania o swoje interesy i egzekwowania swoich praw. Mogą to byd przykładowo mieszkaocy
zaniedbanego osiedla w mieście czy grupa kobiet mieszkających w jednej wsi, która przez
lata nie jest słuchana, gdy prosi o zbudowanie i zagospodarowanie placu zabaw. W roku
2010 odbyły się spotkania w każdym z krajów uczestniczących w projekcie. Pierwsze
spotkanie było na Węgrzech, następnie uczestnicy spotkali się w Niemczech, w Rumunii, w
październiku spotkanie organizowało nasze Stowarzyszenie w Szklarskiej Porębie. Ostatnie
spotkanie odbyło się ponownie na Węgrzech, obejmowało także kilkugodzinną wizytę
studyjną w Rumunii.
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Projekt międzynarodowy prowadzony wspólnie z organizacjami z Niemiec (FOCO –forum
community organizing.de); Rumunii (Asociatia Romana de Consiliere si Sprijin) – która
jednocześnie pełni rolę koordynatora partnerstwa i Węgier (Dorcas Aid Hungary).
Finansowany ze środków programu Grundtvig.

W trakcie trwania projektu zorganizowany został cykl warsztatów z ekspertami
zagranicznymi, pokazujących metodę organizowania społecznościowego. Warsztaty odbyły
się w kilku miejscowościach, w których działają członkowie SLLGO i miały charakter otwarty.
Europejskie Puzzle.
Projekt międzynarodowy realizowany wspólnie z University College Dublin, Adult Education
Centre (Irlandia), Česká andragogická společnost, o. s. (Czechy), Filozofická fakulta Prešovská
univerzita v Prešove (Słowacja).
W ramach projektu rozwijane są umiejętności kadry zajmującej się szkoleniem osób
dorosłych w zakresie aktywności obywatelskiej. SLLGO skupione jest na rozwoju
umiejętności edukatorów związanych z partycypacją. Tym samym projekt wspiera realizację
programu Budżet obywatelski i Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.
W 2010 roku odbył się pierwszy, z dwóch zaplanowanych w ramach projektu,
międzynarodowych warsztatów. Warsztat odbył się w Dublinie i dotyczył dwóch tematów:
polityki pamięci i tożsamości - czyli jak, ucząc dorosłych, wprowadzad temat bycia
obywatelem pod kątem tych dwóch tematów.
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3. Spis uchwał zarządu

w sprawie

11 stycznia 2010

2

1/II/2010

27 lutego 2010

3

1/II/2010

15 kwietnia 2010

4

2/II/2010

16 kwietnia 2010

5
6
7
8
9
10
11

1/1/III/2010
2/1/III/2010
3/1/II/2010
4/1/III/2010
1/2/III/2010
1/3/III/2010
2/3/III/2010

18 kwietnia 2010
18 kwietnia 2010
18 kwietnia 2010
18 kwietnia 2010
7 maja 2010
3 sierpnia 2010
3 sierpnia 2010

12

3/3/III/2010

3 sierpnia 2010

13

4/3/III/2010

3 sierpnia 2010

14

5/3/III/2010

3 sierpnia 2010

15

6/3/III/2010

3 sierpnia 2010

16

7/3/III/2010

3 sierpnia 2010

17

8/3/III/2010

3 sierpnia 2010

18

9/3/III/2010

3 sierpnia 2010

19

10/3/III/2010

3 sierpnia 2010

20

1/OB./III/2010

27 września 2010

przystąpienie Stowarzyszenia do postępowania
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w
Warszawie
Przyjęcia na członków SLLGO Zbigniewa Ciastonia,
Barbary Klimek, Łukasza Prykowskiego i Dariusza
Hanusa.
przyjęcie sprawozdania merytorycznego SLLGO za
rok 2009
przyjęcie sprawozdania finansowego SLLGO za rok
2009
podziału funkcji w Zarządzie
powołania Dyrektorki Biura
udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektorki Biura
uchwalenie regulaminu pracy Biura
przyjęcia regulaminu pracy Zarządu
odwołanie z funkcji Dyrektorki Biura
powołania Dyrektorki Programowej
Stowarzyszenia
przystąpienie Stowarzyszenia do postępowania
sądowego w przedmiocie bezczynności Prezydenta
Miasta Gdaoska
przystąpienie Stowarzyszenia do postępowania
sądowego w przedmiocie bezczynności przed
wojewódzkim Sądem w Poznaniu
przystąpienie Stowarzyszenia do postępowania
sądowego w przedmiocie bezczynności przed
wojewódzkim Sądem w Warszawie
udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania
Stowarzyszenie Karolowi Mojkowskiemu
udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania
Stowarzyszanie Agnieszce Podgórskiej
udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania
Stowarzyszanie Szymonowi Osowskiemu
udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania
Stowarzyszenia Katarzynie Batko-Tołud
udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania
Stowarzyszenia Annie Kuliberdzie
o przyjęciu Katarzyny Tadeusiak-Jeznach do
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z dnia
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nr
nr uchwały
załącz
nika
1
1/V/2010

21

2/OB./III/2010

27 września 2010

22
23

3/OB./III/2010
4/OB./III/2010

20 grudnia 2010
23 grudnia 2010

Stowarzyszenia na członkinię
o przyjęciu do Stowarzyszenia na członka Jana
Niedośpiała
o powołaniu Katarzyny Miałki na Dyrektorkę Biura
o przyjęciu do Stowarzyszania na członkinię Arety
Wasilewskiej-Gregorowicz

4. Gospodarka finansowa
Uzyskane przychody:
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
- Dotacje, granty i darowizny
- Wpłaty 1%

01.01.10 – 31.12.10
1.780,00
893.291,72
890.596,12
2.695,60
895.071,72

Środki z 1% podatku dochodowego podatników przeznaczone zostały na działania na rzecz
prawa do informacji. W 2010 roku Stowarzyszenie nie wykorzystało środków. Zostaną one
przeznaczone na działania w wymienionym obszarze w kolejnych latach.
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej, oraz działalności gospodarczej w
roku 2010.
Przychody finansowe:
Przychody finansowe
- Odsetki
- Nadwyżka dodatnich różnic
kursowych
- Dywidenda – Spółdzielnia
Kooperatywa Pozarządowa

01.01.10 – 31.12.10
5.670,45
4.225,15
60,00
9.955,60

Środki na realizację celów statutowych

784.450,14
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Koszty realizacji zadao statutowych
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31.12.2010

Wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),

Koszty administracyjne
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia
- podatki i opłaty
- amortyzacja
- pozostałe koszty

31.12.2010
97.772,80
9.337,29
87.970,51
435,00
30,00
0,00
0,00

Inne wydatki:
Pozostałe koszty operacyjne
- Zaokrąglenia vat, zus
- Nadwyżka kosztów nad przychodami
z roku poprzedniego

01.01.10 – 31.12.10
0,19
30.218,91
30.219,10

Liczba zatrudnionych osób na umowę o pracę wyniosła średnio 6 osób.

Strona

Łączna kwota wynagrodzeo wypłaconych przez Stowarzyszenie z tytułu umowy o pracę:
- Wynagrodzenia
175.161,54 zł
- Premie
0,00 zł
- nagrody
0,00 zł
- narzuty składek ZUS
31.799,62 zł
Razem
206.961,16 zł
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Na podstawie umowy o pracę w okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu zatrudnione
były następujące osoby:

Agnieszka Podgórska – koordynatorka programu

Anna Kuliberda – ekspertka

Dariusz Kraszewski – ekspert

Krzysztof Łoś - webmaster

Barbara Klimek – koordynatorka projektu

Katarzyna Miałka – asystentka biura

Karol Mojkowski – koordynator merytoryczny

Anna Puławska – redaktorka strony internetowej

W roku 2010 nie wypłacono wynagrodzeo dla Członków Zarządu z tytułu umów o pracę.
W roku obrotowym 2010 koszt wynagrodzeo z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia
wyniósł w łącznej kwocie: 124.904,96 zł, w tym nie wypłacono do dnia 31.12.2010
wynagrodzeo na kwotę 4.392,00 zł.
Nie udzielano pożyczek pieniężnych
Kwoty ulokowane na rachunkach pieniężnych ze wskazaniem banków:
Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku
Lokaty bankowe

01.01.10 – 31.12.10
138.462,00
40.000,00

Zestawienie rachunków bankowych wraz z saldami na dzieo 31.12.2010 r.
Bank Millennium S.A. konto nr 33 1160 2202 0000 0000 8259
0375
Bank Millennium S.A. konto nr 10 1160 2202 0000 0000 9420
3823
Bank Millennium S.A. konto nr 43 1160 2202 0000 0001 0339
3397
Bank Millennium S.A. konto nr 10 1160 2202 0000 0001 0339
3603
Bank Millennium S.A. lokata
Volkswagen Bank konto nr 72 2130 0004 2001 0343 2101 0003
Volkswagen Bank konto nr 45 2130 0004 2001 0343 2101 0004
Volkswagen Bank konto nr 29 2130 0004 2001 0343 2101 0001
Volkswagen Bank konto nr 02 2130 0004 2001 0343 2101 0002

1.528,43 zł
23.137,99 zł
1.309,19 zł
837,17 zł
40.000,00 zł
20,27 zł
1.050,24 zł
107.882,03 zł
2.696,68 zł

Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Nie dotyczy.

Nabyte pozostałe środki trwałe
Wyszczególnienie

Urządzenia
techniczne i

Niskocenne środki
Trwałe
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Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
Nie dotyczy.

Maszyny
I. Wartośd początkowa
Stan na początek roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku

24.047,26
0,00
0,00
24.047,26

0,00
6.681,00
0,00
6.681,00

15.754,47
4.411,63
0,00
20.166,10
3.881,16

0,00
6.681,00
0,00
6.681,00
0,00

II. Umorzenie
Stan na początek roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku
III. Wartośd księgowa
Wartości aktywów i zobowiązao:
Aktywa na 31 grudnia 2010 r:
Zobowiązania i rezerwy na 31 grudnia 2010 r:

226.920,26 zł
234.334,98 zł

Dane o działalności zleconej przez podmioty paostwowe i samorządowe (usługi,
paostwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności,
Nie dotyczy.
Informację o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązao podatkowych, a także informację
w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
 W roku 2010 w Stowarzyszeniu nie odbyła się żadna kontrola.
 Stowarzyszenie na dzieo 31.12.2010 nie zalega z zapłatą zobowiązao podatkowych.
 Stowarzyszenie składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8, CIT-8O, CIT-D.
 Stowarzyszenie składa do 31 marca każdego roku PIT-4R z tytułu potrącania zaliczek
na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeo.
Szymon Osowski, Prezes

…………………….

Marzena Czarnecka, Sekretarz

…..………………...
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……………………
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Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Skarbnik

