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Niniejsza informacja sporządzona została na podstawie art. 48 ustawy o rachunkowości z 

dnia 29 kwietnia 1994 r. oraz §3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 

listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek 

nie będących spółkami prawa handlowego, nieprowadzących działalności gospodarczej. 

 

1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności 
jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu 

prowadzącego rejestr: 
1.1. Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA 

WIDAWA, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica. 
1.2. Podstawowy przedmiot działalności: 

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i 

miejsko-wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji 
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych 

oraz równości szans; 
2) aktywizowanie ludności wiejskiej i miejsko-wiejskiej; 
3) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju jako Lokalna Grupa 

Działania w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych 
do tej ustawy oraz przepisów programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 dla obszaru gmin: Oleśnica, Dobroszyce, Bierutów, 

Syców, Czernica, Dziadowa Kłoda, Długołęka i Wilków; 
4) promocja obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich oraz gmin położonych na 

obszarze działania LGD; 
5) mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze 

LGD; 
6) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z 

aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i 
miejskich położonych na obszarze LGD; 

7) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie 

aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i 
realizacji LSR oraz innych programów pomocowych Unii Europejskiej i w 

ramach tego wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej; 
8) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD;                         
9) pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów 

pomocowych; 
10) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie 

przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z 
programów pomocowych oraz innych projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej ; 
11) podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru LGD mających na 

celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, 

zasobów ludzkich, kultury, sportu, aktywnych form spędzania czasu, 
społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki 

miejscowości na obszarze działania LGD, renowację, zabezpieczenie, 
oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz zabytków  
charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla tożsamości 

kulturowej obszaru działania LGD, bezpieczeństwa mieszkańców, 



edukację estetyczną, artystyczną mieszkańców, aktywizację gospodarczą 
i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom 

społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej 
podnoszącej jakość życia na terenie Lokalnej Grupy Działania, wspieranie 
rozwoju edukacji szkolnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na 

obszarze działania LGD; 
12) pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja 

innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej; 

13) kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, 

tworzenie infrastruktury turystycznej obszaru LGD; 
14) prowadzenie szkoleń w formie edukacji pozaszkolnej; 

15) promocja i organizacja wolontariatu; 
16) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;  

17) ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn; 

18) współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych 

praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań na obszarze LGD; 
19) współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi  

oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
 1.3. Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez: 

1. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienie do konkursu na 

jej realizację, organizowanego przez samorząd Województwa 
Dolnośląskiego; 

2. Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na 
obszarze działania Lokalnej Grupy Działania; 

3. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania 

projektów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju; 
4. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy 

na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, 
kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w 
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju; 

5. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za 
pomocą strony internetowej, ogłoszeń w prasie lokalnej, cyklicznego 

biuletynu o możliwości wstąpienia do Lokalnej Grupy Działania w sprawie 
wyboru projektu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 
„Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”; 

6. Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii 
Rozwoju, 

7. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków 
przyznanych Lokalnej Grupy Działania, na realizację Lokalnej Strategii 
Rozwoju w ramach Osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013”; 
8. Organizowanie, finansowanie lub wspieranie: 

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w 
tym seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, 
konferencji, sympozjów, debat, akcji informacyjnych i konkursów 

oraz innych form przekazywania wiedzy oraz edukacji szkolnej i 
pozaszkolnej 

b) imprez kulturalnych, koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne, 
festyny, targi, pokazy i wystawy służących promocji regionu, jego 

tożsamości kulturowej, 



c) imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych, 
d) punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z 

obsługa ruchu turystycznego na obszarze działania Lokalnej Grupy 
Działania, 

e) punktów konsultacyjno-doradczych dla organizacji społecznych, 

przedsiębiorców z obszaru Lokalnej Grupy Działania, 
f) działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i 

poligraficznej, w tym opracowanie, redagowanie i druk ulotek , 
broszur, folderów, plakatów, kalendarzy, czasopism i innych 
publikacji, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów 

audiowizualnych, tworzenie stron internetowych i ich redagowanie, 
przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o 

charakterze promocyjnym lub reklamowym; 
9. Przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji; 

10. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i 
organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami 
statutowymi Stowarzyszenia na poziomie krajowym i między 

narodowym; 
11. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania, 

określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej; 
12. Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenia oraz przewidzianych dla Lokalnej 

Grupy Działania w przepisach PROW;  
13. Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i 

instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest 
zbieżna z celami stowarzyszenia na wszystkich obszarach jego 
aktywności. 

1.4. Właściwy sąd prowadzący rejestr: Stowarzyszenie zarejestrowane jest w 
Krajowym  Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i  Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej oraz Rejestrze  Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000321094. 
Akta złożono w Oddziale Centralnej Informacji KRS we Wrocławiu przy ul. 

Poznańskiej 16-20. 
 

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki: 
2.1. Czas działania jednostki jest nieograniczony. 
 

 
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 

3.1. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 
01.01.2012 r do 31.12.2012 r. 
 

4. Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć 

przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania przez nią działalność: 
4.1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez jednostkę w 2013 roku oraz nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.  

  
5. Omówienie przyjętych zasad  rachunkowości, w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów: 



5.1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg 
rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją 

przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania 
postanowieniami uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania 

zasad,  metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości z dn. 
29.09.1994 r. i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. 

5.2. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego. 
5.2.1.  Metody wyceny aktywów i pasywów: 

a) środki trwałe o wartości do 1.500,00 zł zaliczane były do materiałów, 

b) środki trwałe o wartości powyżej 1.500,00 zł do 3.500,00 zł amortyzowane 
były jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania, 

c) pozostałe środki trwałe amortyzowane były metodą liniową za pomocą 
stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych 

stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych,  

d) wyroby gotowe wyceniono  wg kosztu ich wytworzenia, 

e) towary i materiały wyceniono wg cen zakupu lub cen nabycia,  
f) należności i zobowiązania wyceniono  w kwotach wymagających zapłaty, 

g) należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień 
bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla 
danej waluty przez Narodowy Bank Polski, 

h) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono  wg 
wartości nominalnej. 

5.2.2. W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny. 
5.2.3. W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania 
finansowego w stosunku do lat ubiegłych. 

5.2.4. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym. 
 

 



Tabela 1 
 

BILANS

2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31

0,00 0,00 -234 385,09 -467 842,13

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-234 385,09 -467 842,13
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość 

dodatnia) 0,00 0,00
2. Nadwyżka kosztów nad przychodzami (wielkość 

ujemna) -234 385,09 -467 842,13

73 335,53 18 790,65 307 720,62 486 632,78

0,00 0,00

0,00 8 321,79 307 720,62 486 632,78

73 335,53 10 468,86 1. Kredyty i pożyczki 257 326,37 444 472,19

1. Środki pieniężne 73 335,53 10 468,86 2. Inne zobowiązania 50 394,25 42 160,59

2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

73 335,53 18 790,65 73 335,53 18 790,65

AKTYWA PASYWA

  A. Aktywa trwałe

  SUMA AKTYWÓW   SUMA PASYWÓW

  B. Aktywa obrotowe

  C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

  A. Fundusze własne

I. Fundusz statutowy

III. Rezerwy na zobowiązania

IV. Rozliczenia międzyokresowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

II. Należności krótkoterminowe

II. Fundusz z aktualizacji wyceny

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i 

pożyczek

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

IV. Inwestycje długoterminowe

III. Należności długoterminowe



Tabela 2 
 

2011-12-31 2012-12-31

328 714,40 292 147,71

I. Składki brutto określone statutem 88 924,00 79 298,00

II. Inne przychody określone statutem 239 790,40 212 849,71

302 714,08 499 430,81

26 000,32 -207 283,10

256 825,98 257 671,54

1. Zużycie materiałów i energii 7 330,35 5 951,91

2. Usługi obce 98 487,94 49 745,20

3. Podatki i opłaty 192,00 100,00

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia 138 185,21 177 830,35

5. Amortyzacja 0,00 0,00

6. Pozostałe 12 630,48 24 044,08

88,00 0,00

2 350,00 0,00

23,57 85,35

1 321,00 2 972,84

-234 385,09 -467 842,13

0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość 

dodatnia 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne - wielkość 

ujemna 0,00 0,00

-234 385,09 -467 842,13

I. Różnica zwiększająca koszty roku 

następnego (wielkość ujemna) -234 385,09 -467 842,13

II. Różnica zwiększająca przychody roku 

następnego (wielkość dodatnia) 0,00 0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
POZYCJA

  A. Przychody z działalności statutowej

  B.Koszty realizacji zadań statutowych

  C. Wynik finansowy na działalności 

  statutowej (wielkość dodatnia lub 

  ujemna) (A-B)

  D. Koszty administracyjne

  E. Pozostałe przychody 

  F. Pozostałe koszty (niewymienione w  

  poz. B, D i H)

  K. Wynik finansowy ogółem (I+J)

  G. Przychody finansowe

  H. Koszty finansowe

  I. Wynik finansowy brutto na 

  całokształcie działalności (wielkość 

  dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

  J. Zyski i straty nadzwyczajne:



DODATKOWE  INFORMACJE  I  OBJAŚNIENIA 
 

I. Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu. 
 
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych przedstawia Tabela 3.  
2. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 

3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów 
nie występują. 
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności 

budynków i budowli nie występują. 
5. Kapitał podstawowy w całości jest własnością Stowarzyszenia. 

6. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie występują. 
7. W prezentowanym roku obrotowym Stowarzyszenie nie utworzyło rezerw. 

8. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności. 
9. Zobowiązania długoterminowe nie występują. 
10. Czynne rozliczenia międzyokresowe  nie występują.  

11. Bierne rozliczenia międzyokresowe nie występują. 
12. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (przychody) nie wystąpiły.  

13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia nie występują.  
14. Zobowiązania warunkowe nie występują. 
15. Pokrycie straty w wysokości 467.842,13 zł nastąpi w formie nadwyżki 

przychodów nad kosztami przyszłych okresów (otrzymane dofinansowanie za 
realizację celów statutowych w 2012 r.).  



Tabela 3 

 

 

 

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

2012

Aktualizacja

Zwiększenie 

(w tym 

nabycie)

Zmniejszenie 

(w tym 

likwidacja)

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

2012

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

2012

Aktualizacja
Umorzenie 

za rok 2012

Zwiększenie (+)

Zmniejszenie (-)

Stan na 

koniec roku 

2012

Wartości 

niematerialne  i 

prawne 9 239,27 0,00 0,00 0,00 9 239,27 9 239,27 0,00 0,00 0,00 9 239,27 0,00 0,00
Budynki i 

budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urządzenia 

techniczne 16 531,91 0,00 0,00 16 531,91 16 531,91 0,00 0,00 0,00 16 531,91 0,00 0,00
Środki 

transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne środki 

trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inwestycje 

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 25 771,18 0,00 0,00 0,00 25 771,18 25 771,18 0,00 0,00 0,00 25 771,18 0,00 0,00

Stan na koniec 

roku 

obrotowego 

2012 (netto)

Nazwa grupy 

składników 

majątku 

trwałego

WARTOŚĆ  NABYCIA WARTOŚĆ  UMORZENIA
Stan na 

początek roku 

obrotowego 

2012 (netto)



II. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku 
finansowym. 

 
1. Strukturę rzeczową i terytorialną przychodów ze sprzedaży towarów i 
produktów przedstawia poniższa tabela:  

 
Przychody netto Kraj Eksport Razem 2012 r. 

Towary handlowe 0,00 0,00 0,00 

Produkty i usługi 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 0,00 0,00 0,00 

 

Wysokość składek określonych statutem wyniosła 79.298,00 zł: 
- od osób fizycznych: 460,00 zł, 
- od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej oraz jednostek samorządu terytorialnego: 78.838,00 zł 
2. Odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystąpiły. 

3. Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub powstałych aktywów finansowych 
oraz innych inwestycji, o których mowa w art. 35 ustawy o rachunkowości nie 
wystąpiły. 

4. Cała działalność Stowarzyszenia podjęta w roku obrotowym była prowadzona 
przez cały rok obrotowy.  

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących wynik księgowy od wyniku 
podatkowego: 
 

Wynik bilansowy (strata): 467.842,13 zł 
Wynik podatkowy (strata): 233.457,04 zł 

Różnica:    234.385,09 zł 
 

Różnica wynika z zarachowania w koszty (w ujęciu bilansowym) straty za rok 
2010-2011 jako zwiększenia kosztów statutowych jednostki za rok 
obrachunkowy 2012. 

 
6. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu 

porównawczego. 
7. Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe i prace rozwojowe na własne potrzeby nie 
występują. 

8. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie wystąpiły i nie planuje się takich 
wydatków w roku następnym. 

9. W roku obrotowym  nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. 
10. Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił. 
11. Struktura kosztów z podziałem na koszty statutowe i koszty administracyjne 

została przedstawiona w rachunku zysków i strat. 
12. Pozycje bilansu i rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych nie 

wystąpiły. 



III. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu 
środków pieniężnych 

 

 
1. Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. 



IV. Informacje uzupełniające 
 

1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych kształtowało się następująco: 
 

Lp. Grupa zawodowa 
Przeciętne 

zatrudnienie 

1. 
Pracownicy na stanowiskach 
nierobotniczych 

4,00 

 RAZEM 4,00 

 

2. Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i 
nadzorujących nie występują. 
3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład 

organów zarządzających i nadzorujących nie występują. 
4. Stowarzyszenie nie zawarło umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie 

niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik 
finansowy jednostki. 
5. Nie wystąpiły istotne transakcje zawarte przez Stowarzyszenie na innych 

warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. 



V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych 
i zdarzeniach, które wystąpiły  po dniu bilansowym. 

 
1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie 
uwzględniono w sprawozdaniu. 

2. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości. 
3. Rok obrotowy 2012 jest czwartym rokiem obrotowym jednostki, 

porównywalność danych wobec niezmiennych zasad rachunkowości jest możliwa. 
 



VI. Pozostałe zagadnienia  
 

1. Stowarzyszenie w roku obrotowym 2012 nie udzieliło żadnych poręczeń ani 
gwarancji oraz nie wystąpiły inne zobowiązania z tych tytułów w związku z 
działalnością statutową. 

2. W roku obrotowym 2012 nie wystąpiły żadne zmiany w zasadach 
rachunkowości w porównaniu z latami ubiegłymi.  

 
   
 

 
 

 
 

 
 
 

Oleśnica, dn. 29.03.2013 r.         
                                   

 
Sporządził:   
 

Paweł Dyszlewski, księgowy   ............................................. 
 

 
Za Zarząd Stowarzyszenia:    
 


