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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  ZARZĄDU  STOWARZYSZENIA  ROZWOJU  
JAŚLISK I  OKOLIC ZA  2011  ROK 

 
 
 
 
 
Zarząd  Stowarzyszenia w składzie  Kuśnierz  Józef – prezes, Skomiał  Józef – z-ca prezesa, 
Puchalik  Małgorzata – skarbnik, Lorenc  Stanisław – sekretarz, Łątka  Julian – członek 
zarządu w okresie sprawozdawczym zbierał się na posiedzeniach udokumentowanych siedem 
razy. W trakcie posiedzeń zajmował się następującymi sprawami: 

- przyjmowaniem nowych członków, 
- pozyskiwaniem środków pieniężnych od sponsorów,  
- prowadzeniem strony internetowej, 
- organizowaniem imprez okolicznościowych, 
- podejmowaniem decyzji w sprawie pomocy finansowej dla innych organizacji, 

działających na terenie naszej gminy, 
- pomocy partnerskiej dla innych organizacji, 
- występowania do Urzędu Gminy i Rady  Gminy o pomieszczenie dla  Stowarzyszenia 

jak i w sprawach ważnych dla społeczności gminnej.                      
 
 
Nasze działania w 2011.r  przedstawiają się następująco: 
 
W dniu 29.01.2011.zorganizowaliśmy wieczornicę z okazji 645 rocznicy lokacji Jaślisk. 
Stanisław  Lorenc, nasz sekretarz, wygłosił okolicznościowy referat. Po zapoznaniu się z 
historią członkowie stowarzyszenia i zaproszeni goście bawili się przy dźwiękach muzyki 
zespołu  JABADU. 
 
15.02.2011.r  Ludowy  Klub Sportowy  Jasiołka  Jaśliska organizował  Halowy  Turniej  Piłki  
Nożnej. Stowarzyszenie było współorganizatorem tych zawodów i wspomogło Klub kwotą 
218 zł. na przygotowanie posiłku dla zawodników. 
 
W miesiącu maju 2011r. Stowarzyszenie patronowało uroczystości przekazania przez  
Starostwo w  Krośnie kosiarki do pielęgnacji murawy stadionu  LKS  Jaśiołka. Kosiarkę 
przekazał osobiście  Starosta  Krośnieński Jan Juszczak. Stowarzyszenie z własnych funduszy 
dołożyło do zakupu kosiarki 700 zł oraz zafundowało skromny posiłek dla obecnych gości. 
 
W dniu 17.07.2011.r byliśmy współorganizatorem rozgrywek piłkarskich o  Puchar  Ziemi  
Jaśliskiej. W turnieju uczestniczyło cztery drużyny tj. Drużtevnik  Habura, Bukowianka  
Bukowsko, Sklepy  S8 Krosno i Jasiołka  Jasliska. Stowarzyszenie wspomogło nasz  Klub 
fundując obiad dla sponsorów i zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości byli: 
przewodnicząca  Rady  Gminy  Jaśliska i Wójt naszej  Gminy. Obecni byli również  Dariusz  



Sobieraj  z-ca. marszałka Sejmiku Podkarpackiego, starosta krośnieński Jan Juszczak, 
kandydaci na posłów i radnych do sejmiku podkarpackiego. Mecz oglądało około 300 
mieszkańców naszej społeczności. W trakcie meczu można było korzystać z bufetu. 
 
24.09.2011.r zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne dla członków stowarzyszenia i 
zaproszonych gości. Spotkanie odbyło się w domku myśliwskim  Koła  Łowieckiego   Gawra 
w Woli  Niżnej.  Spotkanie przebiegło w miłej, koleżeńskiej atmosferze. 
 
Na wniosek  naszego sekretarza  Zarząd  Stowarzyszenia postanowił zająć się zaniedbanym 
miejscem pochówku żołnierzy na naszym cmentarzu parafialnym. Aby zapobiec dalszemu 
wchodzeniu na mogiły cmentarza wojskowego poprzez bieżący pochówek w uzgodnieniu z 
proboszczem  Stowarzyszenie ogrodzi tymczasowo istniejące na dziś parcele cmentarza 
wojennego. Otrzymaliśmy w formie darowizny z Nadleśnictwa  Dukla żerdzie które będą 
przeznaczone na ten cel. 
 
Wiemy, jak ważne i potrzebne są spotkania wigilijne organizowane przez naszą Parafię. 
Stowarzyszenie chce również uczestniczyć w organizacji tej uroczystości. Zarząd  
Stowarzyszenia przy wsparciu  LGD  w  Miejscu  Piastowym przyczynił się do wsparcia 
finansowego organizacji wigilii parafialnej poprzez przekazanie kwoty 1500zł na zakup 
artykułów żywnościowych do przygotowania posiłku wigilijnego. 
 
Stowarzyszenie w celu zapewnienia środków na działalność przystąpiło do zorganizowania 
zabawy sylwestrowej. Mimo utrudnień ze strony  Wójta  Gminy otrzymaliśmy w końcu 
zezwolenie na organizację tej imprezy. Dzięki zaangażowaniu wielu członków dochód z 
zabawy wyniósł 2 718,77zł. 
 
W tym roku Stowarzyszenie wspólnie z  Dyrekcją  Parków  Krajobrazowych w Krośnie 
zorganizowało na prośbę Ogniska Muzycznego w  Jaśle koncert charytatywny dla Oliwi  
Skiby chorej na nieuleczalną chorobę. 
 
Również 29.01.2012.r przy naszej pomocy zostały przeprowadzone zawody w biegach 
narciarskich, ale o tym napiszemy w sprawozdaniu za 2012rok. 
 
Pod koniec 2011r. Zarząd  Stowarzyszenia złożył wniosek do Urzędu  Marszałkowskiego o 
dofinansowanie do wydania książki o historii Jaślisk. Wniosek został przyjęty do 
rozpatrzenia. Decyzji w tej sprawie spodziewamy  się pod koniec tego roku. Chcemy, aby w 
tej książce znalazły się wszystkie dostępne informacje o Jaśliskach i okolicznych 
miejscowościach od czasu powstania do wybuchu drugiej wojny światowej. Planowany 
całkowity koszt projektu to 42 500 zł.  Kwota dofinansowania to  25 000 zł. Przy tej kwocie 
dofinansowania wkład własny będzie wynosił  17 500 zł.  
 
To są nasze działania za 2011r. Nie zrobilibyśmy tego bez bezinteresownej pomocy wielu 
członków stowarzyszenia. Dziękujemy  Pani  Marii  Kaczor za darmowe prowadzenie 
dokumentacji finansowej Stowarzyszenia. Dziękujemy  Panu  Janowi  Grzywaczowi  za  
skrzętne dokumentowanie naszej działalności. Szczególne podziękowania dla  Zarządu  Koła  
Łowieckiego  Gawra  za  darowiznę  w kwocie  1000 zł. 
 
 
 



Stowarzyszenie ma potencjał w postaci ludzi chętnych do działalności społecznej na rzecz 
naszego środowiska, co udowodniliśmy nie raz. Można by robić więcej i lepiej, ale do tego 
musi być aprobata i wsparcie  Rady  Gminy i  Wójta, a tego nie ma. 
 
Sprawy finansowe  Stowarzyszenia przedstawiają się następująco:  
 
PRZYCHODY 
 
-   darowizny        2 500,00 zł 
-    odsetki z konta podstawowego     98,37 zł 
-    odsetki z subkonta       0,54 zł 
-    za wstępy na wieczornicę      918,97 zł 
 
Razem dochody       3 517,88 zł 
 
 
KOSZTY 
 
-    koszty wieczornicy      918,37 zł 
-    zakup dla KGW  Jaśliska wyposażenia kuchni   199,35 zł 
-    artykuły żywnościowe na  Turniej  Halowy   218,17 zł 
-    składka  do Lokalnej  Organizacji  Turystycznej   102,50 zł 
-    opłata za wyciągi bankowe     10,00 zł 
-    zakup artykułów na wigilię parafialną    1 500,00 zł 
 
Razem koszty       2 773,99 zł 
 
Z różnicy między dochodami a kosztami wynika że rok 2011 zamknęliśmy wynikiem 
dodatnim na kwotę 743,89zł. 
 
Stan finansów  Stowarzyszenia na dzień 31.12.2011. przedstawia się następująco: 
 
Środki na koncie podstawowym     20.658,08 zł 
Środki na subkoncie       108,72 zł 
W kasie u skarbnika       704,98 zł 
RAZEM        21.471,78 zł 
 
 
 
  

PLAN  PRACY  NA  2012 ROK 
 
 
Najważniejszym zadaniem stojącym przed Zarządem  Stowarzyszenia w 2012 roku będzie 
zgromadzenie materiałów do wydania książki historycznej o Jaśliskach i  Okolicach. 
Pierwszym etapem będzie powołanie  Zespołu  Redakcyjnego, który będzie pracował nad tym 
zadaniem. Dlatego już teraz prosimy wszystkich, którzy chcą pracować w tym zespole, tych 
którzy posiadają materiały historyczne o naszym terenie o zgłaszanie się do Zarządu. Na 
naszej stronie internetowej będziemy na bieżąco informować o pracach związanych z 
przygotowaniem do wydania książki. 



Drugim zadaniem który stawia sobie Zarząd do wykonania będzie zadbanie o miejsce 
pochówku żołnierzy pierwszej i drugiej wojny światowej na naszym cmentarzu parafialnym. 
W pierwszym etapie należy ogrodzić kwatery wojskowe. Na ten cel mamy żerdzie, należy je 
teraz okorować i przystąpić do grodzenia. 
 
 

PLAN  WYDATKÓW 
 
Zarząd Stowarzyszenia występuje do Walnego Zgromadzenia o wyrażenia zgody na 
korzystanie ze wszystkich środków  Stowarzyszenia na wydatki związane z wydaniem książki 
„Historia  Jaślisk i okolic od powstania do wybuchu drugiej wojny światowej„. 
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