
  

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI JEDNOSTKI  
ZA ROK OBROTOWY 2020 
 
 
 

             Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”  
z siedzibą w Kłobucku ul. Staszica 12 

 
Działalność jednostki w roku 2020: 
 
 1. Stowarzyszenie powstało 30 stycznia 2006 na mocy statutu uchwalonego 30 stycznia 2006 
roku, zarejestrowanego w KRS 24-02-2006 r. pod nr KRS 0000251693. Głównym celem 
Stowarzyszenia jest : 
- Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności obszarów gmin: 
- Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka. 
- Wspieranie procesu integracji europejskiej 
- Wspieranie nauki, kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji 
- Wspomaganie rozwoju gospodarczego. 
 
 2. Organem uprawniającym do reprezentacji stowarzyszenia jest zarząd. W skład zarządu 
po zmianie uchwałą z dnia 26.09.2017 wchodzą: 

 
1. Witold Łacny       -  Prezes Zarządu 
2. Elżbieta Wachowska   -  Wiceprezes zarządu 
3. Bożena Leszczyńska   -  Skarbnik 
4. Maciej Biernacki          -  Członek zarządu 
5. Robert Matyszczak         -  Członek zarządu 
6. Marek Prubant    -  Członek Zarządu 
7. Zbigniew Sosin          -  Członek zarządu 
8. Sylwia Szymańska      -  Członek Zarządu 
9. Bożena Wieloch          -  Członek Zarządu 
10. Jerzy Zakrzewski         -  Członek zarządu 
 

3. Głównym źródłem przychodów stowarzyszenia w roku 2020 były składki 
członkowskie, wpłaty z Funduszu Górnośląskiego SA w ramach projektu "Wsparcie 
rozwojowe MŚP w województwie śląskim" dotacje w ramach PROW na lata 2014- 2020 
- działania: LEADER - środki z Województwa Śląskiego oraz umowy udzielenia 
pomocy w ramach GRANTÓW 

 
4. Produkcja – Stowarzyszenie nie prowadzi działalności produkcyjnej. 

 
5. Zaopatrzenie – dostawcami na rzecz Stowarzyszenia w zakresie materiałów niezbędnych 

do funkcjonowania były podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
 

6. Ochrona środowiska – Stowarzyszenie nie prowadzi działalności produkcyjnej. 
 

7. Finansowanie  
Stowarzyszenie w latach ubiegłych otrzymało środki finansowe na podstawie umowy 
przyznania pomocy Nr 0003-6937-UM1200003/16 - działanie Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2015-2020, oraz w roku bieżącym dalsze transze. W ubiegłym roku zawarto 
umowy GRANTOWE z Województwem Śląskim - Umowy przyznania pomocy nr 00775-
6935-UM1221245/19, 00724-6935-UM1221246/19, 00735-6935-UM1221313/19, 00776-



6935-UM1221247/19 z udziałem środków z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach PROW na lata 2014-2020, których realizacje kontynuowano w roku bieżącym.. 

 
8. Badania i rozwój – Stowarzyszenie nie prowadzi badań. 
 
9. Sytuacja majątkowa i finansowa 

          *  suma bilansowa stowarzyszenia na koniec roku wyniosła  370 532,63 zł       
                        na którą składają się : 
                - aktywa trwałe  -    0,00 zł 
      - aktywa obrotowe -                 370 532,63 zł   
           * majątek finansowy: 

        kapitał zakładowy   -                                                           0,00 zł 
               wynik fin. z lat ubiegłych  -                            453 805,53 zł 
                wynik netto –      -165 601,24 zł 
             zobowiązania i rezerwy na zobowiązania -                  82 328,34 zł 

 
                Przychody działalności statutowej                                  290 433,71 zł 
                 w tym : Dotacje      259 706,31zł 
                              Składki członkowskie                                30 702,40 zł 
                              Pozostałe                                      25,00 zł 
 
 Koszty działalności statutowej    456 015,95 zł 
 
 
                Strata netto                                                                   -165 601,24 zł 
         

10.  Poręczenia i inne zaciągnięte zobowiązania 
       Stowarzyszenie nie udzielało poręczeń. Zobowiązania wynoszą 82 328,34 zł, w tym z tyt. 
podatków i ubezpieczeń 13 683,10 zł , wynagrodzeń  10 358,21 zł, pożyczki  57 266,99 zł, z 
tyt. dostaw i usług 1 020,00 zł. 

 
       W niniejszym sprawozdaniu Zarząd Stowarzyszenia przedstawił wszystkie informacje 
zgodnie ze stanem faktycznym i w dobrej wierze oraz według najlepszej wiedzy członków 
zarządu, nie istnieją fakty mogące wpłynąć istotnie na zmianę sytuacji finansowej 
Stowarzyszenia.  
 
                                                               Podpisy: 
 
...............................................                                  .............................................. 
 
 
...............................................                                  .............................................. 
 
 
...............................................                                  ............................................... 
 
 
...............................................                                  ............................................... 
 
 
...............................................                                  ............................................... 


