
1 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Turystycznego „Cyba”  
za okres 06.06.2016 r. – 30.05.2018 r. 

sporządzone na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków 
04 czerwca 2018r. 

 
 

1. Sprawy organizacyjne 
 
W sprawozdaniu uwzględniono działalność ST „Cyba” od zebrania założycielskiego 06.06.2016 r. do 
04.06.2018 r. 
Na I Walnych Zebraniu Członków został wybrany Zarząd w składzie 
Dorota Mróz – prezes 
Piotr Bednarczyk – zastępca prezesa 
Elżbieta Śniecikowska – skarbnik 
Ewa Panas – sekretarz 
Jadwiga Karamus – członek 
Bogusław Chlebicki – członek 
Komisja Rewizyjna w składzie 
Agata Wieczorek – przewodnicząca 
Agnieszka Węklar – członek 
Piotr Grzesik – członek 
 
01.09 2016 r. Stowarzyszenie Turystyczne ”Cyba” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr. 0000623787, REGON:365287912; NIP: 6842644155 z siedzibą gmina Jedlicze, adres 
 ul. Gen, Tadeusza Kościuszki 39, 38-460 Jedlicze 
 
Zarząd wspierały osoby: Małgorzata Mosoń – prowadząca stronę Fb, Katarzyna Bednarczyk –
opracowanie plakatów oraz osoby pomagające podczas imprez: Ryszard Mosoń, Marek Karamus, 
Piotr Kędzierski, Stanisław Dubis, Wojciech Wieczorek, Agnieszka Longawa, Dominika Korczykowska 
oraz podczas spotkań z podróżnikami : między innymi Genowefa Stefanik, Małgorzata Jaskółka , 
członkowie Zarządu, pracownicy GOK   – Zofia Kędzierska, Katarzyna Kubal, Grzegorz Kuk,  kierownik 
GBP Elżbieta Kochańska. 
 
Na zebraniu założycielskim było 28 osób z czego 11 osób zostało zapisanych jako grupa założycieli a 
17 osób jako członkowie Stowarzyszenia. Na koniec okresu sprawozdawczego Stowarzyszenie liczy 54 
członków rzeczywistych i 32 członków wspierających. 
 
Odbyło się 16 spotkań  Zarządu,  podczas których omawiano sprawy bieżące, które wynikały z planu 
pracy, przyjmowano nowych członków oraz dyskutowano nad wnioskami projektów. 
Spotkania Zarządu odbywały się w  sali Rynek 3 oraz sali GOSiR – udostępnione przez Urząd Gminy. 
Informacje o wydarzeniach ukazywały się na plakatach. Do końca 2017 r. plakaty  były drukowane  w 
Urzędzie Gminy i umieszczane na tablicy Stowarzyszenia oraz w kilku innych miejscach. Od stycznia 
2018 r., po zakupie drukarki, są drukowane przez zastępcę prezesa Piotra Bednarczyka. 
Damiana Śniecikowski  zamieszczał  materiały na stronie internetowej www.kolocyba.pl  
opracowywane przez prezesa  Dorotę Mróz.  Kika opisów wycieczek opracowała Jadwiga Karamus, 
która wykonywała również plakaty,  Janina Wyłób i Urszula Janowska.   
 
 Koło ma profil na  Facebook-u, które prowadzi Małgorzata Mosoń. Na stronie można dzielić się 
swoimi spostrzeżeniami.  Wydarzenia są zamieszczane w błyskawicznym tempie, opisane w ciekawy 
sposób, udokumentowane zdjęciami głównie Antoniego Mrowiec . 
 
Stowarzyszenie korzystało nieodpłatnie z sali GOK-u na spotkania z podróżnikami, które były 
organizowane wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną.  Na stronie UG i w biuletynie „Gminne Wieści” 
ukazały się informacje i plakaty o działalności ST.  
Do organizowania turystycznych imprez włączali się nauczyciele Jolanta Muzyka i Renata Woltman.  

http://www.kolocyba.pl/
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W maju po długich staraniach mamy możliwość korzystania z działki nr 882 położonej w Chlebnej, 
która jest bardzo dobrym miejscem na spotkania turystyczne.  Jest to użyczenie na sześć lat. 
Stosowne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane z właścicielem działki. 
 
 
2. Realizacja planu pracy – wycieczki  

a) Zorganizowano 21 wycieczek górskich między innymi po  Beskidzie Niskim, Sadeckim, 

Gorcach, Tatrach i Pienianach. 

b) Wycieczki krajoznawcze cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Odbyło się 15 wycieczek  w 

tym również w przygranicznych terenach Słowacji. Jedna wycieczka , po Roztoczu była 

dwudniowa.  

c) Wzięto udział  w dwóch rajdach Nordic Walking.  

d) Prowadzono 4 obserwacje ptaków w ramach  imprezy  organizowanych przez OTOP -

Europejskie Dni Ptaków i  Zimowe Ptakoliczenie. 

W wycieczkach brało udział  od 20 do 50 osób. Prowadzili je przewodnicy :  pan Robert Kubit, pan 

Piotr Tabisz, pan Bogusław Bargieł, pan Artur Janocha oraz  koledzy Piotr Kędzierski, Tomasz 

Dziubaszewski i Adam Nycz. 

W wycieczkach brało udział ok.300 osób , z czego duża grupa prawie w każdej. 

 

3. Realizacja planu pracy – imprezy turystyczne 
 
a) Odbyły się 11 spotkań z podróżnikami ,  w których uczestniczyła duża grupa mieszkańców z 

naszej Gminy jak i okolicznych  miejscowości. 

b) Przedświąteczne spotkania z nocnym wyjściem na Cybę, spotkania karnawałowe, „śledziki”   

gromadziły liczną grupę osób. 

c) Odbyły się trzy przeglądy diaporam, na których fotograficy amatorzy prezentowali swoje 

zdjęcia. 

d) Zorganizowano 6 imprez jako turystyczne pory roku  w Gminie Jedlicze z bogatym 

programem dla różnych grup wiekowych.  

Wyżej wymienione  

 

4. Realizowane projekty 

a) 17 września 2016 r. odbyło się podsumowanie projektu Grupy „Cybanci” „Chodzimy nie 

błądzimy po Gminie Jedlicze”.  Inicjatywa realizowana była w  ramach projektu 

„Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” . 

b) We wrześniu 2017 roku zrealizowano projekt na zadanie publiczne Gminy Jedlicze – III 

turystyczna Jesień w Ginie Jedlicze  

c) Od maja- sierpnia  2018 roku realizowany jest projekt na zadanie publiczne Gminy 

Jedlicze „Idziemy w góry cieszyć się życiem”. 

d) Wniosek na projekt grantowy LGD pt. „ Z TOŁHAJEM W BESKID” - Edukacyjna gra 

planszowa o „Krainie Nafty”  - został pozytywnie zweryfikowany. Termin realizacji  

czerwiec- wrzesień.  Nie zostła jeszcze podpisana umowa na jego realizację. Projektem 

kieruje Dorota Mróz we współpracy z  Zofią i Piotrem Kędzierskim, Marią Kotulak  i 

Zbigniewem Piwko. 

e) W lutym 2018 roku został złożony projekt ERAZMUS +, w którym Stowarzyszenie jest 

partnerem. Nie odbyła się jeszcze jego weryfikacja.   
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5. Finanse Stowarzyszenia                                                                      
 
Księgowość prowadzi Biuro Rachunkowe Jolanta Podkul w Krośnie według obowiązujących 
przepisów. Została podjęta uchwała o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, co zostało 
zgłoszone do Urzędu Skarbowego w Krośnie we wrześniu 2016 r. 
Na koniec roku  obrachunkowego księgowa składa do US  deklaracje o podatku dochodowym  
CIT-8 , CIT-8/0, CIT- D.  
Na finanse Stowarzyszenia składały się: 
- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
- przychody z działalności statutowej – składki  
- dofinansowanie do zadania publicznego Gminy Jedlicze- 1000,00 zł w 2017 r. i 2000 zł w maju 
2018 r. 
Zysk w 2016 r wyniósł 477,31 zł. Został przeznaczony na zakup krótkofalówki (307,97 zł). 
Pozostała kwota została wydana na spotkania z podróżnikiem. W grudniu 2017 roku został 
zakupiony sprzęt (laptop, kserokopiarka ) za kwotę 2333,00 zł uzyskaną ze składek członkowskich.  
Zysk w 2017 r. wyniósł 619,40 zł. O jego przeznaczeniu zadecydują członkowie na Walnym 
Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.  
Stowarzyszenie ponosiło stałe wydatki na: materiały biurowe, abonament telefoniczny  
i internetowy, prowadzenie księgowości, administrowanie strony internetowej i wydatki 
okazjonalne takie jak: wynagrodzenia dla osób na spotkania, poczęstunek podczas spotkań 
Były one pokrywane ze składek członkowskich i zysku z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego.  
Stan konta bankowego na 30.05.2018 r. wynosił  2734,99 zł w tym dotacja na realizację zadania 
publicznego 2000zł. 
Stan kasy na 30.05.2018 r. wynosił  128,80 zł. 

 
Bilans i Rachunek Zysków i Strat sporządzony na odstawie zał.6 – ustawy o rachunkowości  
dołączony jest niniejszego sprawozdania. 
 

                                                                                                 Zarząd Stowarzyszenia Turystycznego „Cyba”  


