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                                                                                  Jaśliska  15.09.2018.r 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

 

Z  DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  STOWARZYSZENIA  ROZWOJU  JAŚLISK 

I OKOLIC ZA 2017 ROK 
                          

 

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic w składzie prezes Józef Kuśnierz, z-

ca prezesa Leszek Gęborys, skarbnik Małgorzata Puchalik, sekretarz Stanisław 

Lorenc, członek zarządu Julian Łątka przedstawia Walnemu Zgromadzeniu 

sprawozdanie za okres od lipca 2017 do września 2018r. 

 

Od początku 2017 roku zarząd pracował nad realizacją grantu otrzymanego od 

Stowarzyszenia Ekopsychologia w Zakliczynie na realizację projektu „Ścieżka 

Przyrodniczo – Dydaktyczna w Lipowcu’’. Zadanie realizowane było w ramach 

Projektu Karpackie Inicjatywy Lokalne 2, finansowane przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uroczyste otwarcie ścieżki odbyło się 

22.09.2017. Na otwarciu obecna była młodzież z naszej szkoły jak i z Zespołu Szkół 

nr 2 w Dukli. Obecni byli również wójt naszej gminy Adam Dańczak, Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Rymanów, dyrektorzy wymienionych szkół, przedstawiciel Parków 

Krajobrazowych w Krośnie, członkowie i zarząd stowarzyszenia. Po zakończeniu 

uroczystości wszyscy obecni zaproszeni zostali do pobliskiego gospodarstwa w 

Lipowcu na poczęstunek. Przypomnę, że ścieżka usytuowana jest na pograniczu 

Lipowca i Czeremchy wzdłuż utwardzonej drogi leśnej w bardzo urokliwym 

przyrodniczo i krajobrazowo miejscu. Wzdłuż trasy znajduje się osiem tablic 

dydaktycznych pokazujących podstawowe gatunki drzew rosnących na naszym 

terenie, bioróżnorodność, pokazany jest sposób prowadzenia gospodarki leśnej. Na 

tablicach pokazane są również zasady ochrony przyrody. Całkowity koszt 

Przedsięwzięcia wyniósł 14 220 zł i został pokryty w całości z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W następnym roku ścieżka dydaktyczna 

zostanie przekazana Lasom Państwowym, a tym samym nasza opieka nad tą 
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inicjatywą się zakończy. Z tego miejsca dziękuję Nadleśniczemu Nadleśnictwa w 

Rymanowie za wyrażenie zgody na umiejscowienie ścieżki w tym miejscu, 

dziękujemy również panu Gęborysowi leśniczemu leśnictwa, w którym znajduje się 

nasza inwestycja, za pomoc i nadzór nad jej wykonaniem. 

 

Wykonanie trasy turystycznej z Jaślisk do Zyndranowej było tematem kilku 

poprzednich Walnych Zebrań. Sprawa się przeciągała w związku z ustaleniami 

przebiegu trasy, czekaniem na opinie środowiskowe. Dzięki przychylności leśniczych 

i pracowników Nadleśnictwa w Dukli w grudniu 2016 roku podpisaliśmy umowę w 

sprawie wyznaczenia przebiegu szlaku. Trasa wychodzi z Jaślisk w kierunku 

Lipowca, przy kapliczce na łamańcach skręca w prawo i kieruje się w stronę góry 

Kamarka. Pod Kamarką wchodzi na starą drogę do Zyndranowej i poprzez, najpierw 

Las Gromadzki, a następnie Lasy Państwowe dochodzi do wsi Zyndranowa. Koniec 

trasy znajduje się przy schronisku Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich. 

Nawiązaliśmy kontakt ze studentami, którzy wiosną tego roku organizowali kurs 

znakarzy. Skorzystaliśmy z okazji i studenci w ramach kursu oznakowali nasz szlak 

nieodpłatnie - za co bardzo im dziękujemy. Pozostało nam jeszcze wkopać słupki z 

tablicami informacyjnymi. Słupki otrzymaliśmy nieodpłatnie z firmy Ekodrew. 

Otwarcia ścieżki dokonaliśmy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaśliskach. 

Wójt Pan Adam Dańczak zapewnił nam autobus, którym udaliśmy się do 

Zyndranowej. Od schroniska w Zyndranowej nowo oznakowaną trasą udaliśmy się 

do Jaślisk. Zakończenie wycieczki nastąpiło na Strażackiej Polanie przy wspólnym 

ognisku. Z naszych obserwacji wynika, że ścieżka ta cieszy się dużym 

zainteresowaniem przebywających u nas gości i turystów. 

 

Pod koniec 2017roku Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Lokalnej Grupy Działania 

Kraina Nafty w Miejscu Piastowym z wnioskiem o przyznanie grantu związanego z 

promocją obszaru naszej gminy. Nasz wniosek otrzymał odpowiednią ilość punktów i 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-

2020 został wybrany do dofinansowania. Głównym celem przedsięwzięcia jest 

wyprodukowanie około 25 minutowego filmu, w którym będziemy chcieli pokazać 

naszą historię, zabytki, walory przyrodnicze i krajobrazowe naszego terenu. W filmie 
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pokażemy atrakcyjne miejsca pod względem turystycznym, promować będziemy 

ścieżki i trasy turystyczne. Obraz skierowany będzie tak do potencjalnych turystów 

jak ido osób przebywających na naszym terenie. Film kierujemy także do 

mieszkańców naszej gminy, a szczególnie do młodzieży licząc na podniesienie na 

wyższy poziom wiedzy o naszej historii i najbliższej okolicy. Film realizuje Telewizja 

Polska Oddział w Rzeszowie. Po jego wykonaniu, ukaże się w telewizji TVP 

Rzeszów oraz w wydaniu Ogólnokrajowym. Pierwsze plenery rozpoczęliśmy 

nagrywać jeszcze w zimie. W chwili obecnej jesteśmy na etapie końcowym. Zgodnie 

z umową film ma być zrealizowany do połowy listopada. Jeżeli to się okaże realne to 

w „Andrzejki” w sposób uroczysty odbędzie się premiera. Całkowity koszt produkcji 

filmu wyniesie 24.841,28zł. Pomoc grantowa wynosi 22.800,00 zł, a różnicę w 

wysokości 2.041,28 zł jesteśmy zmuszeni pokryć z własnych zasobów. 

. 

Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową na której zamieszczamy najważniejsze 

Wydarzenia z naszej działalności. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych . 

 

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  

 

              Przychody 

1. Darowizna Lokalnej Grupy Działania 

Miejsce Piastowe                                                       750.- zł 

                       2.    Darowizna Koło Łowieckie  ,,Gawra’’                     1.000.- zł 

                       3.    Darowizna  Pan  Wł. Zielonka                                  300 .- zł 

4. Przelew wewnętrzny z subkonta na konto 

                                    podstawowe                     11.807,29 zł 

                                                   

                           Razem przychody na koncie podstawowym.........13.857,29 

 

            Rozchody 

1. Zakup artykułów spożywczych dla młodzieży  

i zaproszonych gości uczestniczących w otwarciu 

Ścieżki dydaktyczno- przyrodniczej w Lipowcu       264,21 
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Razem koszty na koncie podstawowym..................264,21 

 

 Stan konta podstawowego na dzień 31.12.2016r. wynosił  9.034,84zł  

 Po doliczeniu przychodu i odliczeniu rozchodu stan konta na dzień 31.12.2017.r 

 wynosi 22.628,92zł. 

 

                                                  

Subkonto 

               W związku z ubieganiem się o dofinansowanie grantowe przeniesiono 

wszystkie środki z subkonta na konto podstawowe a więc subkonto  0.00zl. 

 

Kasa podręczna- przychody 

          Składki członkowskie                                                         130.00zł 

          Sprzedaż książek  Jaśliska dzieje miasteczka i okolic    2.695.00zł 

                        Razem przychód      ..........................................2825.00zł  

 

Kasa podręczna- rozchody 

           1. Opłata pocztowa                                                              20,40zł 

           2. Artykuły spożywcze na Walne Zebranie                          24,33zł 

           3. Dzierżawa za ścieżkę dla Nadl. Rymanów                      49.62zł 

           4. Zakup wieńca i zniczy na groby żołnierskie                   104.50zł 

           5. Opłata za domenę Stowarzyszenia                               131,42zł 

                                  Razem rozchody                        .................330,27zł 

 

Stan kasy podręcznej 31.12.2016r wynosił                                    809,42zł 

Po doliczeniu przychodu i odliczeniu rozchodu stan kasy podręcznej na 

dzień 31.12,2017r wynosił                                                           3304,15zł  

 

Stan finansów Stowarzyszenia na dzień 31.12.2017roku przedstawiał się 

następująco: konto podstawowe.    .........................................22.628,92zł 

                                   subkonto....................................................... 0,00zł 

                   kwota u skarbnika  ..................................................3.30415zł 

 

Stan finansów Stowarzyszenia na dzień 31.12.2017 wynosił...25.933,07zł 
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Plan pracy na teraz i następny rok to zakończenie realizacji filmu promującego 

Jaśliska i rozliczenie grantu. Mając na uwadze, że w następnym roku kończy się 

kadencja obecnego Zarządu nie zamierzamy zakładać dużych planów na przyszłość. 

Na zakończenie sprawozdania dziękujemy Panu Dańczakowi Wójtowi naszej Gminy 

za dotychczasową dobrą współpracę. Liczymy, że po ukończeniu remontu w Domu 

Ludowym zostanie przydzielone nam odpowiednie pomieszczenie na naszą 

działalność. Dziękujemy Pani Marii Kaczor za nieodpłatne prowadzenie księgowości 

Stowarzyszenia. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury układa nam się bardzo 

dobrze. Dziękujemy Paniom z GOK-u za pomoc przy realizacji filmu promocyjnego 

Jaśliskie wędrowanie. Dziękujemy Firmie Ekodrew za wykonanie i przekazanie 

nieodpłatne słupków do wyznaczenia trasy turystycznej z Jaślisk do Zyndranowej. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy pracowali przy wyznaczaniu i wykonaniu tej trasy. 

                                                              

                                                                                 Sprawozdanie napisał  J. Kuśnierz  

                                                                                 Zatwierdził  Zarząd 

 


