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Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
w roku 2012
1. Członkowie i członkinie
W 2012 roku Stowarzyszenie zwiększyło stan członkowski – na początku liczyło 17
członków i członkiń, a na koniec tego roku ich liczba wzrosła do 23 – skreślono 1 członka, a
przyjęto 7 członków i członkiń. Na koniec roku 5 członków miało zaległości w opłacaniu
składek, w tym 2 w wysokości 100%.
2. Działalność
W 2012 roku Stowarzyszenie realizowało następujące projekty i przedsięwzięcia:
- „10. edycja festiwalu Reggae w Stodole wraz z promocją lokalnej aktywności” –
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju objętego PROW
na lata 2007-2013 (ostatecznie) w wysokości 8 203,13 zł.
- „Kobiórski Kalendarz Kulturalny” – dofinansowany przez Urząd Gminy Kobiór
(ostatecznie) w wysokości 529,39 zł.
- braliśmy udział w projekcie „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie – Coaching i pula
rozwojowa dla najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych” – KIK w ramach projektu
uzyskał wsparcie w kwocie 3 000 zł, które przeznaczono – zgodnie z opracowanym Planem
rozwoju – na materiały promocyjne (roll up, koszulki i smyczek) oraz szkolenie z pierwszej
pomocy przedmedycznej.
- zorganizowaliśmy także następujące imprezy: II kobiórski Finał WOŚP, koncert w ramach
Kobiórskich Cyklicznych Spotkań Muzycznych, Pożegnanie Zimy 2012, Kobiórskie Rajdy
Rowerowe, Spotkanie z reżyserem Józefem Kłykiem.
Łącznie pod szyldem KIK w 2012 roku odbyło się 15 różnorodnych imprez, adresowanych
głównie, choć nie wyłącznie, do młodzieży.
- prowadzi także Portal Kobierskiej Społeczności Lokalnej http://spolkom.pl/, posiada
fanpage na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/KIKobior.
Szczegółowe informacje oraz relacje z realizowanych przez Stowarzyszenie imprez znajdują
się na stronie http://spolkom.pl/.
3. Budżet
W 2012 roku Stowarzyszenie uzyskało łączne przychody w kwocie 9 430,41, z tego: 2 180 zł
to wpływy ze składek członkowskich, 665,00 zł z dotacji od instytucji publicznych, a
pozostałą kwotę 6 585,41 zł stanową darowizny i wynik dodatni roku poprzedniego.
Stowarzyszenie zaciągnęło także zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 8 250 zł, z których
na 31.12.2012 do spłaty pozostała kwota 7 500,00.
Koszty działalności Stowarzyszenia w roku 2012 wyniosły 13 875,25 zł, z tego wydatki
związane z realizacją imprez 12 619,59 zł, koszty administracyjne 1 255,65 zł – w tym
podatek od zaciągniętych pożyczek w kwocie 165 zł i koszty pozostałe koszty operacyjne
0,01 zł.
Na koniec 2012 roku Stowarzyszenie wykazało ujemny wynik finansowy w wysokości
4 444,84 zł.
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Szczegółowe informacje finansowe znajdują się w raporcie finansowym, bilansie oraz
informacji dodatkowej. Dokumenty zostały opublikowane na stronie http://spolkom.pl/.
4. Działanie Zarządu
Zarząd Stowarzyszenia zbierał się w 2012 roku regularnie co dwa tygodnie, a w okresach
intensyfikacji działań (np. organizacja Finału WOŚP, czy kolejnej edycji Reggae w Stodole)
nawet częściej. Łącznie odbyło się 30 spotkań zarządu, w trakcie których podjęto 22 uchwały
następujących sprawach:
- ubiegania się o środki z Urzędu Gminy Kobiór, aplikowania do programów: coachingowego
„Trasa 78 – ze Śląskiego w Świętokrzyskie”, „Pracownia Orange”;
- podpisania umów: z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania operacji „X
edycja festiwalu muzycznego Reggae w Stodole wraz z promocja lokalnej aktywności”,
- przyjęcia i skreślenia członków, Gminą Kobiór na realizację zadania publicznego Kobiórski
Kalendarz Kulturalny Kulturalny, z Inkubatorem Trzeciego Sektora przy Bielskim
Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki na udział w projekcie Trasa 78 – ze Śląskiego w
Świętokrzyskie”;
- powołania sztabu WOŚP i organizacji Finału WOŚP w Kobiórze;
- zmian w statucie Stowarzyszenia pod kątem dostosowania do wymogów statusu Organizacji
Pożytku Publicznego;
- zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
- wystąpienia do Wójta Gminy Kobiór o udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokalu
z zasobów komunalnych;
- zaciągnięcia pożyczek od osób prywatnych na realizację projektu „X edycja festiwalu
muzycznego Reggae w Stodole wraz z promocja lokalnej aktywności”;
- przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2011.

2

