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Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
w roku 2013
1. Członkowie i członkinie
W 2013 roku Stowarzyszenie zmniejszyło stan członkowski – na początku liczyło 23
członków i członkiń, a na koniec tego roku ich liczba wyniosła 22 członków i członkiń
zwykłych i 1 honorowy. W trakcie roku skreślono 2 członków, a przyjęto 1 członkinię i 1
członka honorowego. Na koniec roku 11 członków miało zaległości w opłacaniu składek, w
tym 8 w wysokości 100%.
2. Działalność
W 2013 roku Stowarzyszenie zrealizowało następujące imprezy:
III kobiórski Finał WOŚP, koncerty: kolęd i charytatywny na rzecz Sławka Maciejewskiego
Witając Lato Pomagasz, Powitanie Wiosny 2013, Kobiórskie Rajdy Rowerowe, Reggae w
Stodole.
Łącznie pod szyldem KIK w 2013 roku odbyło się 10 różnorodnych imprez, adresowanych
głównie, choć nie wyłącznie, do młodzieży.
Stowarzyszenie prowadziło także Portal Kobiórskiej 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/.
Udzielono także pomocy rzeczowej członkowi honorowemu w postaci materaca
rehabilitacyjnego ufundowanego przez sponsora.
Ponadto członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w: międzynarodowym szkoleniu
votElect2014 w tureckim Izmirze zorganizowanym przez Non-Formal Education Center –
organizacja akredytowana przez Turecką Narodową Agencję Programu Młodzież w
Działaniu; szkoleniu z tematu Komunikacja w Społeczności Lokalnej zorganizowanego przez
Fundację Wspomagania Wsi w Łowiczu; I Śląskim Kongresie Obywatelskim w Kompleksie
Zamkowym Tarnowice Stare w Tarnowskich Górach.
3. Budżet
W 2013 roku Stowarzyszenie uzyskało łączne przychody w kwocie 18 613,13, z tego: 1 560
zł to wpływy ze składek członkowskich, 8203,13 zł z dotacji od instytucji publicznych, a
pozostałą kwotę 8 850,00 zł stanowią darowizny. Stowarzyszenie spłaciło zaciągnięte w roku
2012 krótkoterminowe zobowiązania na kwotę 7 500,00 zł.
Koszty działalności Stowarzyszenia w roku 2013 wyniosły 9 120,18 zł, z tego wydatki
związane z realizacją imprez 8 376,54 zł, koszty administracyjne 743,64 zł.
Na koniec 2012 roku Stowarzyszenie wykazało dodatni wynik finansowy w wysokości
4 912,50 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 2013 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 24 uchwały
w następujących sprawach:
- ubiegania się o środki z Urzędu Gminy Kobiór, Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
aplikowania do programu „Obywatele dla Demokracji”;
- przyjęcia i skreślenia członków;
- organizacji Reggae w Stodole
- powołania sztabu WOŚP i organizacji Finału WOŚP w Kobiórze;
- zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
- wystąpienia do Wójta Gminy Kobiór o udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokalu
z zasobów komunalnych;
- przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2012.
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