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SPRAWOZDANIE 
 
 

z działalności Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic 
 za 2010 rok. 

 
 
 
 
Obecny Zarząd Stowarzyszenia w składzie przewodniczący Józef 

Kuśnierz, z-ca przewodniczącego Józef Skomiał, skarbnik Małgorzata Puchalik, 
sekretarz Stanisław Lorenc, członek zarządu Julian Łątka działa od stycznia 
2010 r. W pierwszych dniach działalności zajmowaliśmy się uaktualnieniem 
zmian w Sądzie Rejestrowym i w Banku 

W okresie sprawozdawczym Zarząd zbierał się na posiedzeniach 16 razy. 
W trakcie zebrań zajmował się następującymi sprawami: 

- przyjmowaniem nowych członków 
- organizowaniem Walnych Zebrań Stowarzyszenia 
- pozyskiwaniem środków pieniężnych od sponsorów na działalność 
- założeniem i prowadzeniem strony internetowej 
- występował do Rady Gminy z inicjatywą ustawodawczą 
- organizowaniem imprez okolicznościowych 
- podejmowaniem decyzji w sprawie przynależności Stowarzyszenia do 

innych organizacji i stowarzyszeń  
- podejmowania decyzji w sprawie pomocy finansowej dla innych 

organizacji działających na terenie naszej Gminy 
 
Stowarzyszenie w chwili obecnej liczy 72 członków. Swoim działaniem 

zaprzeczyliśmy twierdzeniom poprzedniego Zarządu, że tu nie ma z kim działać 
społecznie, dowodem tego jest, stale zwiększająca się ilość członków 
Stowarzyszenia, jak i organizacja I Jarmarku. Zarząd Stowarzyszenia pozyskał 
od sponsorów kwotę 2500zł na organizację Jarmarku. Stowarzyszenie prowadzi 
stronę internetową, gdzie można zapoznać się z bieżącą działalnością naszej 
organizacji. Zdajemy sobie sprawę, że na tej stronie powinno znajdować się 
więcej informacji dotyczących działania Zarządu jak i całego Stowarzyszenia. 
Chcielibyśmy prowadzić forum internetowe na temat naszej działalności jak i 
innych instytucji działających na naszym terenie. W chwili obecnej 
poszukujemy chętnych, którzy podjęliby się tego zadania. 



W miesiącu lipcu 2010 r. Stowarzyszenie przystąpiło do Lokalnej Organizacji 
Turystycznej w Krośnie. LOT jest organizacją działającą przy Starostwie 
Powiatowym w Krośnie, a jej głównym zadaniem jest promocja naszego terenu 
jak również wspieranie takich organizacji jak nasza. Należymy też do Lokalnej 
Grupy Działania Kraina Nafty. Lokalna Grupa Działania ma siedzibę w Miejscu 
Piastowym, zatrudnia dwóch pracowników, których zadaniem jest 
informowanie o możliwościach korzystania z pomocy finansowej z funduszy 
unijnych jak również, ze środków Urzędu Marszałkowskiego. 
 
Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic wspomogło finansowo inne 
organizacje działające na naszym terenie. Wiosną ubiegłego roku dla naszych 
piłkarzy zakupiliśmy komplet strojów za kwotę prawie 1500 zł. Za kwotę 400 zł 
zakupiono materiały do dekoracji sali, które z pewnością będą służyły dłużej a 
znajdują się u pani Puchalik naszej świetlicowej. Z pieniędzy Stowarzyszenia 
zakupiono naczynia dla Koła Gospodyń za kwotę 180 zł  
 
Problemem, który do dzisiaj nie jest rozwiązany jest sprawa Projektu 
Kanalizacji, przez wielu nazywanych sprawą Kanalizacji. Poprzedni Zarząd 
Stowarzyszenia rozpoczął realizację Projektu Kanalizacji wsi Daliowa, Jaśliska, 
Posada Jaśliska, Wola Niżna. Na ten cel dokonywał zbiórki pieniędzy od 
mieszkańców tych miejscowości. W kwietniu 2004 roku zawarł umowę na 
wykonanie tego zadania z panem Boroniem Piotrem z Brzozowa. Projekt ten do 
dzisiaj nie jest zrealizowany. Według wypowiedzi pana Boronia przyczyną 
niedotrzymania terminu wykonania projektu, który upłynął 15.04.2007 jest brak 
uzgodnień, co do przebiegu magistrali na kilkudziesięciu działkach. 
Wynagrodzenie za wykonanie projektu miało wynosić 137600zł. Od 
mieszkańców zebrano 102130zł i taką kwotę przekazano projektantowi. Obecny 
Zarząd Stowarzyszenia uważa, że jest to zadanie statutowe Gminy i mając to na 
uwadze wystąpił do Rady Gminy Jaśliska i Wójta o rozważenie możliwości 
przejęcia umowy. W przypadku nie spisania cesji umowy Zarząd 
Stowarzyszenia wystąpi o rozwiązanie umowy bez wzajemnych roszczeń. 
Mając na uwadze to, że poprzedni Zarząd Stowarzyszenia prowadził to zadanie, 
zbierał pieniądze na ten cel a Projekt do dzisiaj nie został wykonany, obecny 
Zarząd nie bierze na siebie odpowiedzialności za to zadanie. 
 

Największym wydarzeniem kulturalnym, promocyjnym naszej Gminy w 
ubiegłym roku był I Jarmark Jaśliski. Stowarzyszenie całą organizację Jarmarku 
wzięło na siebie. Nowo powstały Urząd Gminy miał inne zadania związane z 
organizacją administracji gminnej. Mimo tego mieliśmy za sobą Wójta Gminy, 
który nam sprzyjał i w razie jakichkolwiek kłopotów wiedzieliśmy, że możemy 
na niego liczyć. Pani Wójt wspomogła nas kwotą 6000zł. Jarmark był 
wydarzeniem, jakiego w Jaśliskach nie było od niepamiętnych czasów. Była to 
impreza dwudniowa. Na profesjonalnej scenie wystąpiło kilkanaście zespołów 



od profesjonalnych do amatorskich. W organizacji Jarmarku uczestniczyli 
wszyscy członkowie Stowarzyszenia, strażacy z Posady i Jaślisk, pracownicy 
Urzędu Gminy, panie z Koła Gospodyń z Posady i Jaślisk i wielu innych. 
Pokazaliśmy, że w Jaśliskach można zorganizować imprezę jeszcze lepszą jak 
robi to Olchowiec, Zyndranowa czy Dukla. Głównym celem, jaki zakładaliśmy 
organizując Jarmark była integracja lokalnej społeczności między sobą, oraz z 
Urzędem Gminy. Uważamy, że cel ten został osiągnięty. Wystawa Łowiecka 
była dowodem możliwości naszych kolegów myśliwych. Takiej wystawy nie 
ogląda się byle gdzie. To dzięki zaangażowaniu Zarządów Kół Łowieckich 
Gawra i Rogacz mogliśmy oglądać trofea łowieckie pochodzące z naszych 
lasów. Należy tu również wspomnieć o pomocy finansowej wymienionych Kół 
na organizację Jarmarku, było to 1500zł. Oczekiwania naszej społeczności 
związane z organizacją drugiego Jarmarku są duże i mamy nadzieję, że uda się 
go zorganizować jeszcze lepiej. Nie można obniżać standardu tak dużej imprezy 
np. sprowadzając ją do wieczornego festynu. Trzeba wracać do historii, do 
tradycji. Chcemy, aby na Jaśliskim Jarmarku promowali się rzemieślnicy 
ludowi, artyści rękodzieła, malarze, rzeźbiarze tak od nas jak i z zewnątrz. Na 
profesjonalnej scenie występowały zespoły ludowe i profesjonalne nasze jak 
również z kraju i z zagranicy. W trakcie organizowania Jarmarku ujawniła się 
duża ilość ludzi chętnych do bezinteresownej pomocy. W organizacji Jarmarku 
było zaangażowanych więcej jak 60 osób. Jest to potencjał, który należy 
pielęgnować, wspomagać, dać im odczuć, że są nam bardzo potrzebni. Bez nich 
Jarmarku by nie było. Nasza społeczność z Urzędem Gminy, który ma tak mały 
budżet, żeby mogła dobrze funkcjonować i rozwijać musi oprzeć się na takich 
ludziach. Takie osoby chętnie będą uczestniczyły w akcjach związanych z 
promocją Gminy, pracami na rzecz ochrony środowiska, pomocy ludziom 
potrzebującym opieki. Aby taki wolontariat zadziałał potrzeba ścisłej 
współpracy Urzędu Gminy ze Stowarzyszeniami, organizacjami 
pozarządowymi, Szkołą. Trzeba tworzyć klimat do takiego działania. 
Stowarzyszenie zamierzało zorganizować również dużą imprezę związaną z 645 
rocznicą nadania aktu lokacyjnego Jaśliskom. Planowaliśmy przeprowadzić bieg 
narciarski na dużą skalę, konkurs z wiedzy historycznej dla młodzieży szkolnej i 
zabawę taneczną na rynku. Skończyło się to na referacie okolicznościowym i 
zabawie. W pierwszym roku naszej działalności nabywamy doświadczenia, 
mamy osiągnięcia, ale i popełnialiśmy błędy. Nie posiadamy patentu na mądrość 
i nieomylność, jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami i 
Urzędem Gminy. 

 
Sprawy finansowe Stowarzyszenia przedstawiają się następująco: 

 
Koszty 25 779,75 zł. Na taką kwotę złożyły się następujące wydatki: 
- wsparcie naszego klubu na zakup strojów dla piłkarzy – 1 490 zł. 
- na organizację Jarmarku Jaśliskiego - 12 000 zł. 



Pozostałe wydatki to koszty związane ze zmianami w KRS, opłaty za telefon, 
zakładanie strony internetowej, organizowanie zabawy sylwestrowej. 

 
Przychody: 
- wpłaty od sponsorów na organizację Jarmarku – 2 500,00 zł. 
- odsetki od kapitalizacji środków na koncie - 83,78 zł. 
- przychód z organizowania Jarmarku i zabawy sylwester – 22 321,95 zł. 
 
Razem przychód: 24 905,73 zł. 
 
Stan finansów Stowarzyszenia na dzień 31.12.2010 przedstawia się następująco:  
- na koncie podstawowym 19 569,71 zł 
- na subkoncie - 108,18 zł 
- kwota na bieżące potrzeby u skarbnika – 1 050,00 zł 
 
Stan środków pieniężnych  Stowarzyszenia na dzień 31.12.2010 wynosił 
20 727,89zł. 

 
Z chwilą rozpoczęcia działalności Zarząd dysponował kwotą 21 601,91 zł 

 
W chwili obecnej Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic nie ma 
sprecyzowanego planu pracy jak i wydatków na bieżący rok. Liczymy, że takie 
plany powstaną na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu. 

 
 
Zarząd Stowarzyszenia 
 

1. Prezes - J. Kuśnierz 
2. Z-ca prezesa - J. Skomiał 
3. Skarbnik - M. Puchalik 
4. Sekretarz - S. Lorenc 
5. Członek - J. Lątka 

 
  


