
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej w roku 2013

- inicjował i organizował przedsięwzięcia w różmych dziedzinach Życiaadresowane do
mieszkańców gminy, powiatu, województwaorazgmin partnerskich i innych regionów w krajui za granicq,
- pielęgnował i upowszechniał polską kulturę, sztukę, historię, tradycje i dzieńdzisiejszy,
- podejmował dziąłanianarzeczwyrównywania szans edukaóyjnyón azieci i młodziezy,
- promowął gminę Murowana Goślina i region Wielkopolski,
- przyczyniał się do rozwoju kontaktów obywateli gminy Murowana Goślina ze społecznościami
krajowymi i zagrarticznymi głównie na poziomie wipó i mieszkańcami,
zapraszając do niej różnorodne grupy społeczne i repre leń,
- podejmował działanianatzecz zwiększeni audziałuosób starszych w Życiu społe:cznym oraz
przyczyniał się do tworzenia i wspierania form wspótpracy międźypokoleniowei,
- inicj ował działania n a rzecz to lerancj i i dialo gu mięózykultu.o*ó go,
- podejmował inne inicjatywy społeczne sŁuiącerozwojowi i pobuJzaniu akty"wności
mieszkańców.

od samego początku istnienia Stowarzyszenie różnorodnymi działariami stara się integrować ze
z Miejsko -

ta i Gminy
w RP oraz

i. Na szczegó|ną uwagę zastuguj4 działania
stowarzyszeniaze szkołami, zwłaszczaz Gimnazjumnr 1 im. Hipoiita CegielskiegJ* M...o*a'e3
Goślinie oraz Kołem Wielokulturowym działającym przy tej szkole. Już'siódmy rok realizujemy
wspólnie projekty z zal<ręsu edukacji obywatelskiej, regionalnej oraz międzykulturowej. Mimó
nam poinformować, Że prezes naszego stowarzyszenia _ pan Jaku-b Niewińsili - 25lipca2ól3 roku

św. Jakuba został wyróżniony za swoj4
nicj owanie proj ektów międzyn.aroaowyón

partnerskimi oraz zaptzyjaźnionymi statuetką

Gratulujemy także Przemkowi Królakowi' który pod koniec sierpnia 2013 roku z rarrlienia
Komitetu Partnerskiego Zięmi Goślińskiej oraz Domu Spotkan im. Angelusa Silesiusa
z Wrocławiazna|azł się wśród grupy polskich uczestników międz;marodowej *yńiu,,y młodziezy
w Armenii w Stepanavanie. Młodzi |udzie z siedmiu państw uczy|i sięjat eiektyvmie vŻywa.ć,
portali społecznościowych' jak robić ciekawe zdjęcia, pisaó artykuły, twórzyć i edytować ńhy'
robić blogi, by samemu byó autorem przektzów społecżnych. Przemek dzieirił się swoim bogatyń
doświadczeniem i z sukcesęm prowadził warcńaty fotograficzne i filmowe. Projeń był
współfinansowany przez Unię Europejk4 w ramach programu Wodzieiw działaniu.



1. Projekt rozwojowy dla zespołu w ramach Programu ,,Lider7y PAFIF,, (kwiecień-maj 2013)Młodzi członkowie Komitetu Partnerskie go Ziemi Goślińskiej oraz Koła Wielokulturowegol im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie otrzyma|i-ze
rozwoj owy_w ramach programu dla alumnów''Liderzy,par.w''

kwietnia 2013 roku odĘły.,u #,:."T;,I?,itfŁ"iT'".T;;'.'l.Tffiffł|l:lt.ffiL"."f.?*
Studiów i Spotkań im' Dietricha Bonhoeffera. Zaprosiliśmy na nie kilku fiderów z innych krajów
Q.{iemiec, Finlandii, Rosji' Litwy), którzy pokazaii nam' w jaki sposób kieruję swoimi zespołamii podzielili się swoim doświadczeniem, sukcesami, a|e'"takż;;;;*];l;.li o potencjalnychtrudnościach i zagroŻeniach. W trakcie.kwietniowego spotkania *yp.u.o*utiśmy plan wspólnegodziaŁania na kolejne miesiące. omówiliśmy-Pi". pi"g.l. festiwaiu ekumenicznego BIEN, którynaptzeŁomie lipca i sierpnia tego roku odbył sił w Świnoujści' 

"J;;;rzezburzę mózgówopracowaliśmy międzyrrarodowy projekt dla młodych ludzi zbruzji,łń"ńi, Malty i.ror,tipt.''From the Needs to Dreams - Intórcultural Academy of openness,,. Dzięki kilkudniowemuspotkaniu w Szczecinie wszyscy członkowie zespołu poczuli się odpow ieizialni za zadanie odsamego początku do jego zakonczenia. Druga częśó szkóleniowa pro;ei<tu .oz*o.;o*ego odbyła się23 maja 2013 roku w Murowanej Goślinie.-Zajęcia pop,o*ud,iia tutorka zespotu - dr EwaKorulska, polonistka i etnografka, dyrektora.Społecznelo^Gimnazjum ,,Startowa,, nalezącego doZespołu Szkół ''Bednarska''. Dzięki spotkaniu określiliimy się, w jakim miejscu jesteśmy jako
zespoł,jakie są mocne i słabe strony naszej grupy oraz dokąd, aĄeyiy WspJinie wypracowaliśmykonkretne pomysły na naj blizs zą przy szł'ośc'

?- Świętowanie 65 Rocznicy Powstania Państwa Izrael (maj 2013).Na zaproszenie Pani Alicji Kobu-s przewodniczącej i,oznańskiej Filii Związku Gmin
]tryn1niowrch Zydowskich w RP - 12 maja 2OI3 roku członkowie KPZG oruz młodziei zKołaWielokulturowego uczestniczyli w obchodach 65 Rocznicy Powstania Państwa lzrae|, Główneuroczystości odbyły się ogrodzie Botanicznym Uniwers}.tetu im. A. Mickiewic za w Poznaniuoruz ptzy ulicy Żydowskiej w Poznaniu. Z_Panią Alicją Kobus oraz Poznanską Filią ZwiqzkuGmin Wyznaniowych Zydowskich w RP współpracujemy już od 2008 roku. Wspólniezrealizowaliśmy m.in. następujące projekty: polskb- iz.aetst.ie wymiany młodzieŻy z MurowanejGośliny oraz Rishon |e Zion ''Kamienie korzeni pamięci'', ,,Ttzy źycia - wspólna pamięć,',
''Międzykulturowe VIPy wokół stołu iprzy menorze burząróinorodne stereotypy,,' ,,Jednośladem
od Pamięci do Życia''. ostatnim naszym wspólnym działaniem 

''i 
p;i;k;-titewski projekt pt.''Domy Pamięci''.

3' Spotkanie ekumeniczne BIEN|,Time of my Life,, w Świnoujściu (sierpień 2013).
W dniach 29lipca - 2 sierpnia 2013 roku pótst<a po,-drugi w-t'i.to.ii feśtiwatu ekumenicznegoB|EI (organizacja Baltic Intręcultural and ńcumenica| Network powstała w 2001 rokuz inicjatywy niemieckiego pastora Franka Engelbrechta z Kościoła św. katarzyny w Hamburgu)gościła młodych ludzi z Darii, Rosji' Łotwy, Estonii, Litwy, Niemiec i Polski:
http://bienweb.org/pqland13 Po raz pierwszy Komitet Partnerski Ziemi Goslińskiej organizowałto spotkanie w 2008 roku w Murowanej Goślinie ramach projektu ''Wartości którą ł4cząprzeszłość z teraźniejszością''. Efektem tamtego festiwalu byłb m.in. odsłonięcie awoctr ptfpamięci na cmentar,u'"h,?*Tg:li*iT i.iydowskim. W tym rŃu zaprosiliśmy młodych z basenuMorua Bahyckiego do Swinoujścia, które granicy z Niómcami niówidziatią granicą na plaŻy.
Tam tei wybudowaliśmy symboliczny mur z piaśku' który sił4 młodych ciał została zburzony.W trakcie tygodniowego spotkania młodzi iudzie u.,eśt,'ic,yli w wybranych pruez siebiewarsztatach: filmowych, fotograficznych, make up, tanecznych, , pisńa ikon, h.istorycznychorvmuzycznych.



4. Francusko niemiecko -czesko-szkocki projekt młodzieżowy w partnerskim Yvetot(sierpień 2013). W dniach 26 |ipca - 6 sie
z ramtenia Komitetu Partnerskiego Ziemi t

Wołyńsk4 uczestniczyła w międzynarodol
Yvetot 20|3,,. Oprócz Polaków w spotka
partnerskich Yvetot: Czesi z Kyjova, Niemcy z Hęmmin gen oraz Szkoci z Biggat. Projekt
zakonczył się sukcesem. Potwierdzeniem tego są refleksje ńzestniczek wyjazdu.

Myślę, że projekt, w którym braliśmy niezwylctq przygodq. Wyjazd do
Yvetot gwarantowat nam coś więcej n wakacji we Frincii. rióieu t,,i ch krajów. Dzięki temu, wspólnie mogliśmy

się doświadczeniami' Moim zdaniem, to

z najciekawszych i najbardziej integrujqcych n
i zabawnym byt wieczór kosztowąnia i odgadywa
Pobyt we Francji obejmował również praC€ W pt

raz częściowym wyburzeniu ściany,
najbardziej podobaty się tzw. dirty
glinq. Tak naprawdę każdego z nas

zrowania kolegi glinq jeszcze bardziej zachęcała
do pracy! Kolejnym pozyĘrvunym aspehem tego wyjazau był fakt, iż ńofliśmy udoskónahć iwoje
umiejętności językowe- dla mnie był to jeden z najwięl<szych plusów pobyt" we Francji. Zdobyte
doświądczenie oraz nawiqzanie nowych kontaktów, to ,,il,p,,,,. có mogło *,I, spotkrlć.
PozyĘwna atmosfera, wspaniali ludzie i słoneczna pogoda 

'p,oiiły, 
ze wyjazi uwążam zi udany,

(Julia Patan)

W dniach 26 lipca do 6 sierpnia miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu młodziezy z róznych
lrrajów Europy, które odbyło się w Yvetot we Francji. Przyznaję,_że poczqtkowo obawiatam się
prezentacji, dogadywania się z innymi uczestnikami, a najbardziej czekajqćych nas w Manoir de
Fay zadań. Jak się okazało to, czego najbardziej się bałam, było najtźpszq częściq wyjazdu.
Czyszczenie Stawu, sądzenie drzew, burzenie ściany i budowanie w zamian nowej, stawianie płotu,
czy nawet a,vykłe prace w ogrodzie nie wydawały się wcale ciężkie w tak świetnym towarzystwie.
Tak napra,vdę te zadania pon,volity nam się lepiej poznać, ponieważ nie tytkó mieliśmy okazję
porozmawiać, ąle równiez musieliśmy dogadywać się i współprącować. Pomaganie w zamku byto
także częściq naszych obowiqzków, lecz nawet te zajęcia okazały się niezłq-zabawq. z powódu
szybkiej . upy w kuchni zaczęto nąs niwet nazywac ,,Polish
Power,,. catego czasu. Swietnie bawiliśmy się podczaswieczoru się tańców narodowych z róznych części_Europy.
Równiez przygotowana przez naszq ?rupę prezentacja obrazujqca odnowienie ratusza zostata
przyjęta z entuzjazmem. Wyjazd okazał się świetnq przygodq, udało nam się nawiqzać wiele
nowych kontaktów, a nawet przyjaźni, Teraz ze zniecierpliwieniem czekamy na kolejny projeh-
mamy nadzieję, że uda nam się ponownie spotkać z naszymi nowymi przyjaciółmt i rai ieśzcze
wprowadzić w życie takie przedsięwzięcie. (ZuziaFurman)

5. W: ie VII
Cyklicznym działaniem stowarzyszenia jest

Międzynarodowy Plener RzeŹbiarski, którego piąta edycja odbyła się w Pławnie. Do
przepięknej Puszczy Zie|otka co roku zapraszarr|y rzeźbiarzy z całego świata. Gościliśmy już
m'in. artystow z Egiptu, Izrae|a, Szkocji. W roku 2013 podczas pleneru spotkaliś-y .ię
z arĘstani m.in. z Ghany, Hiszpanii, Tajlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch i pótst<i. Wsźyscy
oni w kreatywny sposób podjęli temat: ,,Swiatła i Czasu,,. W trakcie pleneru odbyły się
warsztaty. D ziałania pl enerowe wspieraj ą Międzynaro dowe Targi Poznański e.



6. Spotkanie miast partnerskich i zaprzyjaźnio
W dniach 19-23 września 2013 roku Murowani
spotkania mieszkańców miast partnerskich i za1
Dolnej oraz oszmiany' Członkom Komitetów Pz
Ochotnicy Dolnej oraz Oszmiany towarz
i duchowieństwa. W trakcie wizyty góś.i" ,l.'",
poświęconej sytuacji demograficznej w poszcz
został dokument partnerstwa na pamiątkę spotka
Doln4, jede oraz trzech latach od podpisania współpracyz Yvetot, zania pierwszych końaktów z o.)-iu,'ąj'
Goście obej ść, armaty, konfederaty,, otazjeden ,^"",ó*
podczas IX asia. Ciekawą inicjatywąbyła takzeiodróz studyjna
śladami Napoleona i poznańskich Bambrów w Wielkopolsóe.-oawiedziliśmy m.in. Muzeum
Poznańskich Bambrów w Poznaniu' Muzeum Napoleóńskie w Witaszycach. W Bibliotece
Kórnickiej, specjalnie na naszą wizytę, udostępniono nam do wglądu rękopisy Napoleona.
Ważnym elementem projektu ''Pamięó łączy, nie dzieli'' była. g.u 

. 

-i.j.'tu 'Śtuou-i
wielokulturowej Murowanej Gośliny'' zorganizowana przez nauczycieli ci-''-3.'m m 1 im.
Hipolita Cegielskiego (serdeczne podziękowania dl; p. Ewy Napieralczyk otaz Moniki
Kozłowskiej) a prowadzona przez młodzięŻ z klasy interdyscyplinarnej ''Hipolit''. Uczniowie
klasy II d podzieleni na pięć grup opowiedzieli naszym gościom po angielslu historię byłego
cmentarza zydowskięgo, omówili projekty związane z domem żydowskiej rodziny Cohnów, pJy
starej czerwonej szkole nalczy|i gości słówek powitania i p,oŻegnania w czterech języiach,
wokół kościoła św. Ducha stworzyli scenkę dotyczącą miłości prze|<raczającej religijne. gra''icó
oraz zwiedzi|i były cmentarz ewangelicki. W grze uczestniczyła grupa 50-gości ' ńie-iótiego
Hemmingen, francuskiego Yvetot, góralskiej ochotnicy Dolnej o'a' tiuło*'kiej oszmiany. M"er
Yvetot - p. Emile Canu - oraz prezes niemieckiego Komitetu Partnerskiego - p. Dietmar Bemdt -
byli zachwyceni zaangażowaniem mł.odzieŻy,jej kreatyrvnością i pomysłówoscią. Uznali autorski
pomysł interaktyrvnej gry miejskiej jako świetne narzędzie przywracania pamięci w lokalnych
społecznościach.

7. Wizyta przygotowawcza w ramach polsko - gruzińsko . ormiańsko - maltańskiego projektu
||od potrzeb do marzeń - Międzykulturowa Akademia otwartości,, (wrzesień 2013).

Pod koniec września 2013 roku w Murowanej Goślinie otz w Zie|once odbyła się wizy.ta
przygotowawcza w ramach projektu "From the Needs to Dreams - Intercultural Academy of
Opennes" realizowanego ptzez nasze stowaruyszenie z partnerami z Gruzjt, Armenii orazMalty.
Liderzy poszczegóInych grup wraz z młodymi przedstawicielami uczestników spędzili w naszym
mieście trzy dni. Celem wizyty było przede wszystkim opracowanie szczegółów projektu, który
będzie realizowany w lipcu 2014 roku. Wizytowaliśmy miejsca, gdzie odbędą się pószczegóhl
działania, m.in. tereny przed Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego, gdzie pows1anie
ogromna instalacja ukazujqca potrzeby i marzenia młodych |udzi z Polski, Armenii, Gruzji
i Malty, Plac Wolności w Poznaniu' na któr)'m zostanie przeprowadzony balonowy happening
oraz Stary Browar, w którym odbędzie się flash mob. Uczestnicy projektu odvńedzili takze
Poznańską Gminę Zydowską i spotkali się z burmistrzem Miasta i Gminy Murowana Goślina -
Tomaszem Łęckim.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu
MŁodzieŻw dziaŁanit. Wspierają nas także Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego, Poznańska
Fi|ia Związku Gmin Wyznaniowych Zydowskich w RP oraz IJrząd, Miasta i Gminy Murowana
Goślina.



8. l0-lecie Komitetu Partnerskiego Ziemi GośIińskiej (wrzesień 2013).

22 wtześnia o godz. 11:00 w Auli Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej
Goślinie w obecności burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina To-a,,a Łęckiego, mera
Yvetot Emile Canu, zastępcy burmistrza Hemmingen Jurgena Grambecka, sepetarza o'chotnicy
Dolnej Marii Łojas-Jurkowskiej, ks. Ian Pu4,ia z ószmiany oruz członków Komitętów
Partnerskich z Yvetot wraz z wice ptzewodniczącą Veronique Leonardon, mieszkańców
Hemmingen na cze|e z prezesem tamtejszego Komiietu Dietmarem Berndtem oraz członków
i sympatyków Komitetu Partnerskiego 7.iemi Goślińskiej odbyła się uroczys tośc z okazji 10 -lecia
istnienia stowarzyszenia. Prezes Komitetu Partnerskiógo Ziemi Goślińskiej Jakub Niewiński
serdecznie podziękował Emilii Przybysz. Stemplewskiej za 8 lat inicjowania i pielęgnowania
kontaktów międzynarodowych. w trakcie uroczystóści odbyły się takŻ; pńzentacje
poszczegóInych Komitetów oraz oficja|ne przemówienia przybyłych gości. Spotkanie wzbogacili
swoim występem kapela ''Swoja W1ara'' z niezastąpionym Zbyszkiern Bitnerem i legoprzyjaciółmi (lttp:rtrłryvw.swojawiara'pl) oraz śpiewem i grą na gitarze uczeń klasy
in1erdyscyplinamej z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego l ś'y.o'''cajewski. Wielki tort
ufundowany pruęz Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Łęckiógo sprawiedliwie podzielił Zarzqd'
Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej w osobach Krystyńy Przygońskiej, Ewy Małyski ,Agnieszki Drabczyk' Przemysława Królaka oraz Jakuba Niewińskiego. leszc ze tM serdecznie
dziękujemy wszystkim Przyjaciołom oraz Sponsorom,którzy byli na ńczystoś ci iktórzy wiemie
wspieraj ą naszę przedsięwz ięcia juŻ od 1 0 lat.

9. Akcja zbierania nakrętek na rzecz chorej Nikoli (Państwo Kurowscy).

10. Dzielenie się doświadczeniem we Wołgogradzie (październik 2013).

Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej w osobie ptezesa Jakuba Niewińskiego wygrał konkurs
organizowany przez Fundację Edukacji dla Demokracji na promowanie w Fóderacji Rosyjskiej
polskich doświadczeń z dziedziny rozwoju lokalnego. Jakub Niewiński' Absolwent-xv śźr<oty
Liderów Społeczeństwa obywatelskiego i VI Edycji Programu Liderzy PAFW, został ZapIoszony
na międzynarodow4 konferencję we Wołgogradzie, gdzie wygłosił referat pt. ,,Ptzywracani-e
Wielokulturowej Pamięci Miejsc iLudzi Szansą na integrację i rozwój lokalnej społecznoś ci,, otM
przeprowadzlł warsztaty dla rosyjskich edŃatorów i nauczycieli ''od pomysłu do działania,,-
kreatyrłmie o projekcie. Projekt organizowany przezFundację Edukacja dli Demokracji.

Inne działania

oprócz wyŻej wymienionych aktywności Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej systematycznie
wysytał w formie elektronicznej tzw. Biuletyn Informacyjny Komitetu Partnerskiego ZG
adręsowany do firm, organizacji społecznych, szkół i pozostałych instytucji' W biuletynie
przekazujemy informacje o projektach w różnych dziedzinach zycia i środkach na ich rea|izację,
o moiliwościach kooperacji, udziałll w interesujących imprezach targowo-wystawienniczych,
promocji dział'an, propozycjach wychodzących ze strony naszego stowarzyszenia itp. osobą
odpowiedzialną za Newsletter jest pan Andrzej Kurowski. Na bieżąco prowadzona była
korespondencja Komitętu z przedstawicielami gmin partnerskich (Niemcy _ odpowiedzialnaEwa
Małyska, Francja _Katarzyna Przymusińska) otM z innymi partnerami i organizacjami, niezbędna
do skutecznej rea|izacji zaplanowanych przedsięwzięć. Prowadzimy też stronę interneto*ą, g'd,ie
przekazywane są informacje z działań naszej orgarizacji oraz ptopozycje skierowane do
mieszkańców. Stroną administruje pan Przemysław kólak. Informacje na temat działalności
naszego stowarzyszenia i podejmowanych inicjatyw przekazywane są do mediów lokalnych,
regionalnych i internetowych.



Międzynarodowe Targi Poznańskie.

1.

2.
aJ.

4.

środ
z dotacji ze środków publicznych *.u-@
z dar owizn or az wpłat sponsorów,
ze składek członkowskich,
z innych przychodów stowarzyszenia przeznaczarlych w całości na działalność statutową.

Kom w20

projekt ,,od potrzeb do marzeń,,- Międzykulturowa Akademia otwartości (częśc pieniędzy
wykorzystanawroku 2013 orazcz tanawroku 2Ol4).
odnotowania wymaga społeczne i *ngaŻowarie akiywnych członków naszej
organizacjl ktoruy dobrowolnie poświęcają swój y czas na to, by naszi lokalna społecznośó
czuła się społeczeństwem europejskim otaz by polskie i wiektpokkie dziędzictwo były
plopagowane u naszych partnerów, a takŻe pomoc współpracowników i sponsorów , bez któryc|
wielę zrealizowanych przedsięwzięć nie mogłoby się oauye.

1.

2.
2300'00 PLN - dotacja Stowarzyszenia Szkoła Liderów w ramach projektu rozwojowego.
60829,36 PLN -dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji erog.ńu Młodzieżz w działaniu na

3.

Sekretarz

Członek Zarządu

(/1'.-Ą.l-.

6

łyvstl:. :te*r4k
Zastępca Prezesa
Agnieszka Drabczyk

Murowana Goślina, 14 kwietnia 20t4 roku



KOMITET PARTNERSKI ZIEMI GOSLINSKIEJ
62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska 1ó

NIP 11'/-21-06-904 . Nr KRS - 0000157391

BILANS

Data Podpis pro

IQ.,8.1",4,k
Data

4o'og ą<

Data

nC.i:.r:tLl
Data

3o nu lĘ
Data

nffi./V
Data

tr |ź,t,,-

AKTYWA Na
2013-12-31

( zł\

Na
2012-12-31

( zł)

PASYWA Na
2013-12-31

( zł\

Na
2012-12-3r
( zł\

A ' Maiatek trwałv 0.00 0.00 A. Fundusze własne (+) 3ó033.88 G\',|4s6.31
I. Wartości niematerialne i

prawnę
0,00 0,00 I. Fundusz statutowy

I.1.Nalezne , lecz nię
wniesione wkłady na
fi.mdusz statutowv

0,00 0,00

Il. Rzeczowy maj4tek
trwałv

0,00 0,00 II. Wynik finansowy
oeótęm za rok obrotowv

(+) 36 033,88 (+)'7456,31

II]. Finansowy majqtek
trwĄ

0.00 0,00 1. Nadwyżka
przychodów nad
kosztarni
(wielkość dodatnia)

2. Nadwyzka
kosztów nad
przychodami
(więlkośc uiemna)

(+)36 033.88

0.00

(+)74s6,31

0.00
B. Maiatek obrotowv 3 8787.95 10 152.07 B. Rezerwv 0.00 0,00
L Zapasy rzeczowych
składników majątku
obrotowęso

C, Zobowiązania dfugo-
tętminowe z Ętułu
kredvtów i ooŻyczęk 0.00 0.00

l|. Na|eznoŚct t roszczenia 0,2 46,12 D' Zobow i ązania krótko-
tęrminowę ifunduszę
specialnę 2 754.07 2 695,76

III. Papiery wartościowe
przeznaazone do obrotu

I, Zobowi4zania 2',754,08 ) 6q\'76

IV Srodki nięnieznę 3818'7;75 r0 105.95 ll Fundusze spęcialnę 0.00 0.00
C. Rozliczenia

międzyokresowe
E' Rozliczeniamlędzy-
okresowe i przychody
orzyszNch okręsów 0.00 0.00

Suma aktvwów 38787.95 t0152.0'7 Suma pasywów 3 878 7,95 10152.07

*y'vakP-
u p"Jpi' _ ż



KOM]TET PARTNERSKI ZIEM] GOSLINSKIEJ
62-095 Murowana Goślina u|. Poznańska 16

NIP 777-27-06-904 . Nr KRS 0000157391

RACHUNEK WYNIKOW

POZ, NAZWA POZYCJI NA (zł)
2013-12-31

NA(zł)
2012-12-3t

Przychody z działalnoŚci statutowej
I Składki brutto określone Statutęm
II Wpty*y z nieruchomości i ruchomości uzytkowan , przęz Stowarzysz
III Dotacje , subwencje i wpływy z ofiamości publicznej ,

lV Darowizny . spadki i zapisy.
V Przychody z odpłatnej działalnoŚci statutowej .

V[ Inne wpł}wy ,
VII Dodatnia roŻnica międzv nrzvchodami a kosztami okręsu poprzed'

'70 9r0,63
0,00
0,00

5q q54 i2
3 500,00

0,00
0,00

1 456.31

164 579,44
0,00
0,00

t42 938,13
2l 575 5R

0,00
65,1 3

0.00
B Kosztv ręalizacii zadań statutowych 34496.47 153 659,',l5

C=
A-B

Wynik na działalnoŚci statutowej (wielkość dodatnia ]ub/ wię|kośc
ulęmna )

(+)
36 414,16

( +.)

t0 919,69
D Ko szty zw l4zane z r ea|i zacj ami proj e któw oraz ad m i n i stracyj n e

| ' ZuŻycie materiałów i energii
2' Usługi obce
3. Wynagrodzen ia t narzuty na wynagrodzenia
4. Amortyzacja
5. Pozostałe

87,50
0,00
0,00
0,00
0,00

87.50

7 4q4 1q

t 636,5'7
455,00
q\\ iltl

0,00
441.82

E Pozostałe przychody ( nie wymienione w poz. A i G )
1. Przychody ze sprzedaŻy produktów
2^ Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
3. Przychody ze sprzedaŻy towarów i materiałów
4. Pozostale orzvchodv operacvine

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

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

F ) , zwlązane zPozostałę koszt.v ( nie wyrnięnionę w poz' B' D i H
uzyskaniem przychodów wymienionych w poz. E .

l. Amortyzacja
2, Zuzycie materialów i energii
3. Usługiobce
4. Podatki i opłaty, w tym :

podatek akcyzowy
5. Wynagrodzenia
6, Ubezpieczenia i innę świadczęnia
7. Pozostałe koszty rodzajowe
8. War1ość sprzedanych towarów imatęriałów
9. Pozostałe koszW ooeracvinę

0,00

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

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

0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

G Przvchody finansowe 9.23 3 1.01

H Koszty finansowe 302.01 0.00
I_t-

C-D+
E-F+
G-H

Wynik brutto na całokształcię dziatalności
( wielkość dodatnia lub / ujemna )

(+)
36 033,88

(+l
1 456.3r

J Zyski i straty nadzwyczalne:
l. Zyski nadzw'vczajne - wielkoŚc dodatnia
II' Stratv nadzwyczainę- więlkoŚc uięmna

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0.00

K Podatek dochodowy 0.00 0,00

L Pozostale obowiazkowe zmnieiszenie zvsku ( zwiększenie Strary ) 0.00 0.00
tr/

l+J-
K-L

Wynik finansowy netto ogółem
I. Róznica zwiększająca przychody roku następnego ( wańość dodatnia )
Il. Róznica zwiększaiaca kosztv roku następneqo ( wartość uiemna )

(+) 36 033,88
0,00

(+) 36 033.88

(+) 7 456,31
0,00

G)',7 456.31



Data

Podpis - Zarząd

Data Podpis _Zaruqd

Data Podpis -Zarząd



KoMITET PARTN ERSKI Z|EMI GoŚLIŃSKIEJ
62-095 Murowana Goślina ul' Poznańska l6
NIP 711-2'7-06-904 , Nr KRS - 0000157391

Murowana GoŚlina 3I -03 -20|4

INFORMACJA DODATKOWA
2013 ROK

1. Stowarzyszenie ,, Komitęt Partnerski Ziemi Goś]ińskiej ,, zostało zarejestrowanę dnia 0,7,04,2003 r i od tego

dnia roqoczęto działalność Statutową ;

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie irozwój wspóĘracy Murowanej Gośliny z miejscowoŚciami i

regionami zPolski izagranicy naszczęblustowarzyszeń, organizacji, ośrodków kultury ispoftu oraz

bezpośredni ch kontaktów mieszkańców wspóĘracuj 4cych stron ;

2' Księgi rachunkowe 20l3 roku otwat1o 1 sĘcznla;

3. W 20l3 r" Stowarzyszenię zręalizowało lub wspóŁealizowało następujące przedsięwzięcia:
- projekty pt. :

3'1 - ,, Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności ,. - projekt rozwojowy Stowarzyszenia
Szkoła Liderów . S. Sz' L. ( termin reaIizacji kwiecień - maj 2013 ) ;

3.2 ,, Światło i Czas ,, - współorganizac1aYII Międzynarodowęgo Plenęru RzeŹbiarskiego
Puszcza Zielonka 2013 ( tęrmin ręalizacji wrzesień .2013 ) ,

3.3 ,, od potrzeb do marzeń ,, - Międzynarodowa Akadęmia otwartości - projekt Fundacji Rozwoju

Systemu Edukacji - Program Młodziez ( termin rea|lzacjl wrzesień 2013 - 20l4 )

4. Na dzięń bilansowy aktywa i pasywa wycenione się w następujący sposób :

a) nalęzności i zobowiązania 
' 
w Ęm ztytvłu poĄczek - w kwocię wymagającej zapłaĘ

b) Środki pienięzne , kapitały ( fundusze ) oraz pozostałe aktywa i pasytva według waftości nominalnej .

5" W ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych : należnoŚci i zobowiązania , w Ęm
rÓwniez poŻyczki - w wartoŚci nominalnej .

6' Majątek obrotowy na Dzień Bilansowy w kwocie 38 781 .95 zł stanowiły : środki pienięzne na

rachunkach bankowych w kwocie _ 38 78.7,15 zł z czego na RB podstawowym Stowarzyszenia - kwota

\7l,43 ana subkoncię projektu ,, od potrzeb do marzęń,, - kwota 38 616,32 zł, inalęŻnośc w kwocię -

O,2O zł od Urzędu Skarbowego z\Ąułu nadpłaty pdof od wpłaconych za\iczęk Z umów cywilnoprawnych ;

1, Stowarzyszenięnadzięń 31'12.2013 r miało zobowiązanianakwotę2754,01 zł',wĘm wobec

Pani Emilii Przybysz - Stemplewskiej , za wpłacone przez Nią na RB środki finansowe , niezbędne

do uregulowa nia zobowiązania Stowarzy szenia jeszcze z roku 20 1 0 w kwocie 2 379 ,26 zł i 37 4,81 zł

wobec Pana Jakuba Niewińskiego , z czego 3 16,50 to zobowi4zanie powstałe w 2012 r. a kwota 58,3l zł

wynika z opłacenia wydatków bleŹących Stowarzyszenia w 2013 r. ;

8. Przychodami Stowarzyszenia w 2013 roku w kwocie 70 919'86 zł były :
I. Przychody statutowe kwocie - .70 910,63 zł
- dotacje Stowarzyszenia Szkoła Lidęrów tałącznqkwotę - 2 300,00 zł';

- dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokoŚci - 60 829,36 zł ;
- umniejszenie przychodów o zwrócon4 w 2013 r. kwotę dotacji otrzymanej w 2012 r' z

Kancęlarii Prezesa Rady Ministrów w wysokoŚci ( - ) 3 115,04 zł ;
- darowizna finansowa Pana Dymitra Nowaka na kwotę - 3 500,00 zł ;
- nadwyzka przychodów nad kosztami 2012 r. w wysokości 1 456,3I zł ;
il. Przychody hnun'o*" zkapita|izacji odsetęk za2OI1r. od środków finansowych na RB - 9,23 zł ;

Wszystkie uzyskane przez Stowarzyszenie przychody przekazane zostały narea|izację celów statutowych ;



9. Koszty Stowarzvs'ze|a 
1zor^s roku wyniosły 34 885,98 zł i stanowiły :I ' Koszty statutowe w kwocie - 34 4967;,Zł stanowiły 

;- koszty projektu rozwoJowego ,, Liderzy PAFW ,, w wysokości - 2 285,10 zł ;- koszty KPZG współorganizla";i vriv.r n' . p,ś,",uź;';i; 
2013 wwysokości _ 9 9OO,O2 zł ;

- częśc kosztów ,przypadającana2013 r. , pĘektu,, odpotrzeb do marzeń,,- w wysokości - 22 311,35 zł;II.

lr i.T'T'# 
lizacjamiprojektów i fuŃcjonowaniem biezęcym w

to zapłaco nej częściowo w/w dotacji w wysokośc i - 3O2,O1 zł ;10, Zarzqd nie otrzymyw ał za swqpracę W 20 l 3 roku wynagrodzenia i zwrotu kosfów 
;

''' Tilff,?j,'.T':,lil,:1il'##iljlfł: Żadnychgwarancji, poręczeń i innych zobowlązań związanych

|2. Propozyc.1a roz|iczenia wyniku finansowego ogó|em za rok2013- olad wyżkęprzychodów 2013 r. _]#"'.?i:3TiiI",,J#;*;iil=jł óss,ós a * t*""r. j7033,88 zt zwięl<.szy:eprzychody

3e.ą!ł.
Data

3Ą .Q..ł.,. tr\
Data

ą

r)!<ś't.t

Data Podpis - Zarząd

Podpis . Zarząd
Data


