SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
KUŹNIA – Stowarzyszenia Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży
w Białymstoku
Sporządzone za rok 2012
1) KUŹNIA – Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży w
Białymstoku, ul. Dubois 25/39, 15-349 Białystok
Data rejestracji: 29 grudnia 2008 roku
Sąd Okręgowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000320651
REGON 200249199
NIP 542-311-24-18
Zarząd Stowarzyszenia działał w składzie: Tomasz Czarnecki – Prezes, Maria
Gierasimiuk – Wiceprezes, Krystyna Sawicka – skarbnik; Komisja Rewizyjna w składzie:
Justyna Bajkowska, Marzanna Rutkowska, Adam Wolański.
Określenie celów statutowych organizacji:
- Wspieranie rozwoju różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i
młodzież, w szczególności w zakresie kultury i specjalistycznego wypoczynku,
- Tworzenie warunków dla rozwoju kadr działających na rzecz dzieci i młodzieży
- Działalność na rzecz wyrównywania szans,
- Pomoc niepełnosprawnym,
- Promocję regionu podlaskiego i miasta Białystok
- Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z podmiotami działającymi na rzecz
dzieci i młodzieży w kraju i za granicą.
2) W roku 2012 roku odbyło się dwa Walne Zebrania Stowarzyszenia (25 marca 2012 r. oraz
09.12.2012 r. - Sprawozdawczo - Wyborcze) oraz 5 posiedzeń Zarządu. Na walnym zebraniu
przyjęto 8 Uchwał dotyczących: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego
(bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za 2011 r oraz wyboru nowych władz
stowarzyszenia na lata 2012 - 2016
W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2 międzynarodowe imprezy artystyczne
dla dzieci i młodzieży:
- Międzynarodowe Prezentacje Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek (Białystok,
26-27 maja 2012r) – uczestniczyło ponad 300 osób. Zespoły, które otrzymały odpowiednią
liczbę punktów otrzymały nominację na Mistrzostwa Europy. Były to zespoły z Suwałk,
Augustowa, Sejn, Jasionówki, Jaświł, Łomży i Wasilkowa. Ponadto młodzież z naszego
regionu prezentowała się w solówkach i duetach. Na realizację zadania otrzymaliśmy
dofinansowanie od Prezydenta Miasta Białegostoku (25.000 zł) i Marszałka Województwa
Podlaskiego (7.000 zł).
- Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Wersalinka” (Łomża - Polska, Estonia,
09.08-22.08.21 r –), w której uczestniczyło 54 młodych muzyków z Estonii, Polski, Białorusi.
Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa Podlaskiego
(9.000 zł), Prezydenta Miasta Łomży (5000 zł).
W okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy warsztaty zimowe w Olecku (2430.01.2012r). W zimowisku uczestniczyło 42 osoby z Białegostoku i Hajnówki. Ponadto w
Białymstoku zorganizowaliśmy półkolonie zimowe dla 10 osób (23.01-27.01.2012). Akcje te
były dofinansowane przez Prezydenta miasta Białegostoku odpowiednio w wysokości: 2000
zł i 1000 zł.
W okresie wakacji, łącząc wypoczynek ze szkoleniem przeprowadzono
Międzynarodowy obóz szkoleniowy – Bumerang'2012 (Olecko, dwa turnusy) ogółem dla 192
osób. Otrzymaliśmy na ten cel dotacje od Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku
(16160 zł).
Organizowano również szkolenia śródroczne dla grup tanecznych:

- szkolenie z zakresu podstaw tańca klasycznego (grudzień 2012) Zajęcia prowadziła
instruktorka z Białorusi dla zespołów z Jasionówki, Zambrowa i Zespołu Placówek Kształcenia
Artystycznego
- szkolenie dla zespołów mażoretkowych prowadzone przez trenera z Czech (luty 2012r). W
szkoleniu uczestniczyły grupy z Łomży, Suwałk, Jasionówki, Wasilkowa, Augustowa
W porozumieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty przeprowadzono
- 3 kursy instruktażowe dla kierowników wypoczynku (kwiecień, maj, czerwiec). W kursie
uczestniczyło 39 osób.
- kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (kwiecień). W kursie
uczestniczyło 14 osób.
Powyższe działania realizowaliśmy przy wsparciu organizacyjnym i finansowym wielu
partnerów, osób fizycznych, instytucji, placówek, organów samorządowych: Prezydenta
Miasta Białegostoku, Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty w
Białymstoku, Prezydenta Miasta Łomży, Wójta Gminy Jasionówka, Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce, Gimnazjum w Wasilkowie, Studia Tańca FIRESTEP
w Białymstoku, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku,
Stowarzyszenia Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich w Opolu,
Przedsiębiorstwa - Handlowo – Produkcyjno – Usługowego UNIA w Białymstoku.
Współpracujemy z partnerami zagranicznymi: Urzędem Miejskim w Suure-Jaani
(Estonia), Oddziałem Kultury Rejonu Korelicze (Białoruś), Stowarzyszeniem Kolada (Ukraina),
z Panią Borne Mila Lilianna właścicielką Biura Turystycznego Lilianna Ttrave E.C z Węgier.
Utrzymujemy stałą współpracę z zespołami tanecznymi z Baranowicz na Białorusi oraz z
zespołami mażoretek i cheerleaderek z Havirowa i Jesenika w Czechach. Zespoły uczestniczą
w naszych imprezach, a instruktorzy dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami na
warsztatach szkoleniowych.
Jesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w regionie północno - wschodniej Polski
propagującym ruch mażoretkowy.
Tak szeroki zakres działań nie udałoby się zrealizować bez konkretnych środków
finansowych. W tym celu pisaliśmy wnioski w ramach otwartych konkursów ofert, z których
w 2012 roku 6 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Środki finansowe otrzymaliśmy od
Prezydenta Białegostoku (3 wnioski - ogółem 28000zł), Marszałka Województwa Podlaskiego
(2 wnioski – 16000 zł) i Podlaskiego Kuratora Oświaty (1 wniosek – 16160 zł), Prezydenta
Miasta Łomży (1 wniosek 5000 zł). Wsparli nas też finansowo i rzeczowo sponsorzy. Ponadto
na środki finansowe realizowanych przedsięwzięć złożyły się odpłatności uczestników
poszczególnych działań.
Z otrzymywanych środków finansowych rozliczaliśmy się w terminie.
Wsparli nas finansowo i rzeczowo też sponsorzy. Ponadto na środki finansowe złożyły
się odpłatności uczestników poszczególnych działań oraz składki członkowskie.
W grudniu 2012 roku stowarzyszenie liczy 23 osoby dorosłe oraz 197 osób
niepełnoletnich – członków zespołów tanecznych z województwa podlaskiego.
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.12. 2009 r KUŻNIA – Stowarzyszenie
Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży w Białymstoku posiada status Organizacji Pożytku
Publicznego.
W tym roku przychody z tytułu 1% zamknęły się kwotą 1531,90 zł., którą
przeznaczamy na dofinansowanie udziału młodzieży w warsztatach artystycznych.
Działania nasze są zaprezentowane na stronie internetowej www.kuznia-sdt.pl
3) Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4) Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:
UCHWAŁA nr 21/12 z dnia 25 marca 2012 r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia
KUŹNIA – Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży

UCHWAŁA nr 21/12 z dnia 25 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego i finansowego za 2011 rok
UCHWAŁA nr 22/12 z dnia 25 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi i
komisji rewizyjnej za 2011 rok
UCHWAŁA nr 23/12 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków z dnia 9
grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za lata
2008 – 2012 oraz udzielenia absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia KUŹNIA –
Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży za lata 2008 – 2012
UCHWAŁA nr 1/II/12 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków z dnia 9
grudnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Zarządu - Prezesa Stowarzyszenia
UCHWAŁA nr 2/II/12 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków z dnia 9
grudnia 2012 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia II kadencji
UCHWAŁA nr 3/II/12 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków z dnia 9
grudnia 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
UCHWAŁA nr 4/II/12 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków z dnia 9
grudnia 2012 r. w sprawie określenia kierunków działalności programowej i organizacyjnej
stowarzyszenia na lata 2012 - 2016

5) Przychody 198 344,65 w tym składki: 2 502: przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej: 0. Zł ; dotacje: 41 000; z tytułu 1% 1 542.40; inne przychody określone
statutem 153 300,25. Pozostałe przychody 0
6) Koszty poniesione na:
a) realizację celów statutowych 193 115,50
b) pozostałe koszty 1 785,72
7)
a) stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników
b) Wartości aktywów na koniec roku 2010 – 0 zł
8) Stowarzyszenie nie jest obciążone zobowiązaniami podatkowymi na koniec roku 2010
9) Stowarzyszenie składa deklarację podatkową CIT – 8
10) W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola
Zarząd Stowarzyszenia:
Tomasz Czarnecki
Maria Gierasimiuk
Krystyna Sawicka

Białystok: 27 lutego 2011 r

