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Sprawozdanie z działalności 
Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin 

w roku 2020 
 

 
I. Wprowadzenie 

 
ISPMiG został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  17 stycznia 2012 
roku pod numerem KRS: 0000408408. ISPMiG zostało załoz one przez 21 członko w. Na 
dzien  31 grudnia 2020 roku ISPMiG liczył 35 członko w. W 2020 roku do Stowarzyszenia 
przystąpiła jedna osoba. 

 
Siedziba Izabelin skiego Stowarzyszenia Miast i Gmin mies ci się przy Centrum Kultury 
Izabelin, ul. Jana Matejki 21, 05-080 Izabelin. 
KRS: 0000408408, REGON: 145971903, NIP: 1182083043  
 
www.ispmig.org 
https://www.facebook.com/ispmig 
 
 
Organy statutowe ISPMIG  
 
Zarząd: 
 
Monika Grzybowska – prezes  
Maciej Motelski – wiceprezes 
Krystyna Konieczna – członek 
Jerzy Sternicki - członek 
Katarzyna Renaud – sekretarz  
 
 
Komisja Rewizyjna: 
 
Katarzyna Piątkowska-Szkiłłądz  – przewodnicząca 
Hanna Kwietniewska  –zastępca  
Wojciech Przepio rkiewicz   - członek  
 
 
Cele statutowe: 

 
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz Gminy Izabelin i jej mieszkan co w poprzez 
tworzenie warunko w organizacyjnych do wspierania i zacies niania wspo łpracy  
zagranicznej, w szczego lnos ci z miastami i gminami partnerskimi gminy Izabelin. 

 
 
 

http://www.ispmig.org/
https://www.facebook.com/ispmig
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Celami Stowarzyszenia są w szczego lnos ci: 

 
a) pomoc we wspieraniu, utrwalaniu i rozwijaniu przyjacielskich kontakto w z 
miastami, gminami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, zagranicznymi 
oraz krajowymi, w szczego lnos ci z miastami i gminami partnerskimi gminy 
Izabelin 

 
b) pomoc w wymianie dos wiadczen  i propagowaniu idei samorządnos ci, 
 
c) wymiana kulturalna we wszystkich jej aspektach, propagowanie wizerunku 
kultury polskiej, wspieranie idei wzajemnej tolerancji i porozumienia, 
 
d) popieranie i pielęgnowanie osobistych kontakto w z obywatelami innych 
pan stw, zwłaszcza gmin partnerskich, w szczego lnos ci zas  wspieranie wymiany 
młodziez y, 
 
e) rozwijanie postawy tolerancji, w duchu neutralnos ci s wiatopoglądowej, 
politycznej i wyznaniowej, 
 
f) wspieranie intelektualne i organizacyjne społecznos ci lokalnej, w tym 
działania na rzecz oso b niepełnosprawnych, wspieranie samorządu Gminy 
Izabelin, ze szczego lnym uwzględnieniem nabytych podczas swej działalnos ci 
dos wiadczen  i wiedzy, 
 
g) nawiązywanie bezpos redniej wspo łpracy z organizacjami o podobnych 
celach i charakterze działalnos ci, w szczego lnos ci działającymi w gminach i 
miastach  partnerskich Izabelina, 

 
h) pomoc w promocji Gminy Izabelin, popularyzacja wiedzy na temat historii 
gminy i   jej teraz niejszos ci. 

 
 
Uchwały Walnego Zebrania ISPMiG w roku 2020: 
 
a) Uchwała 1/2020 z dnia 16 wrzes nia 2020- w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalnos ci ISPMiG za rok 
2019 
 

b) Uchwała 2/2020 z dnia 16 wrzes nia 2020 - w sprawie udzielenia absolutorium 
dla Zarządu ISPMiG działającego do 28.11.2019 

 
c) Uchwała 3/2020 z dnia 16 wrzes nia 2020  - w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Zarządu ISPMiG działającego od 28.11.2019 
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II. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Izabelińskiego 
Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin w roku 2020 

 
W 2020 roku działalnos c  międzynarodowa Izabelin skiego Stowarzyszenia Miast i Gmin 
została znacznie ograniczona z uwagi na pandemię koronawirusa i obostrzenia 
wprowadzone w Polsce i krajach, w kto rych znajdują się nasze gminy partnerskie.  
 
Zarząd ISPMIG opracował plan działania na rok 2020 przewidujący m. in.  
- bieg Zofii Morawskiej połączony z wycieczką historyczną 
- jesienny rajd rowerowy 
- organizacja konkursu fotograficznego 
- jarmark bożonarodzeniowy 
- udział w imprezach organizowanych przez gminy partnerskie, m. in. Jarmark brocante 
w Meru i Dożynki w Mickunach. 
 
Z uwagi na zaostrzenie pandemii plan ten nie został zrealizowany. Zawieszone zostały 
także wszystkie planowane projekty w naszych gminach partnerskich. 
Realizacja części projektów ISPMiG została przeniesiona na 2021 rok.  
 
Stowarzyszenie angaz owało się w szereg działan  na poziomie lokalnym, gminy Izabelin  
m. in. : 

 
 

1. W dniu 27 stycznia 2020 odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Izabelin w celu 

przedstawienia propozycji wspo łpracy naszego Stowarzyszenia z UG i CKI w roku 

2020. Uczestniczyli w nich: ze strony UG -wo jt Dorota Zmarzlak i z-ca wo jta Michał 

Postek, ze strony ISPMIG- prezes Monika Grzybowska i wiceprezes Maciej Motelski. 

 

2. W dniu 25 lutego 2020 złoz ylis my ofertę konkursową o dotacje z Powiatu War-

szawskiego Zachodniego w ramach programu: „Wspieranie i upowszechnianie kul-

tury, sztuki, ochrony do br kultury i dziedzictwa narodowego - zadanie nr 2.” Oferta 

ISPMIG nie została przyjęta, cały konkurs został anulowany przez Powiat z powodu 

wybuchu pandemii koronawirusa.  
 

3. W lutym 2020 odbyło się spotkanie przedstawicielki AFS (American Field Service, 

jednej z największych na s wiecie organizacji wolontariackich) z Moniką Grzybow-

ską. Celem spotkania było omo wienie moz liwos ci wspo lnego zorganizowania wy-

miany młodziez y z Izabelina, z młodziez ą z USA. Wymiana ta miałaby słuz yc  po-

znawaniu kultury naszych krajo w i budowaniu przyjaznych relacji między uczest-

nikami wymiany.  W pierwszej fazie, grupa młodziez y do 20 oso b miała przyjechac  

do Izabelina, aby poznawac  naszą gminę, Warszawę i Polskę. Wszystko miało od-

bywac  się pod opieką nauczycieli z obu krajo w. Młodziez  miała gos cic  w domach  
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woluntariuszy.  Niestety, sytuacja pandemiczna na całym s wiecie, w tym szczego l-

nie w USA i w Polsce uniemoz liwiła nam zrealizowanie tego projektu. 

 
4. Przedstawiciele ISPMIG wzięli udział w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Iza-

belin na lata 2020-2030. 15 czerwca 2020 roku odbyły się szkoleniowe warsztaty 

strategiczne, kto rych celem było wyjas nienie, czym jest strategia rozwoju gminy i 

jakie jest jej znaczenie, a takz e przygotowanie uczestniko w do jej wspo łtworzenia 

podczas konsultacyjnych warsztato w strategicznych. Warsztaty strategiczne od-

były się 16 i 18 czerwca 2020 i polegały na przeprowadzeniu analizy strategicznej 

gminy, wskazaniu jej celo w rozwoju oraz okres leniu konkretnych przyszłych 

przedsięwzięc  inwestycyjnych, organizacyjnych i informacyjnych. 

 

5. ISPMIG wzięło udział w konsultacjach społecznych projektu Programu wspo łpracy 
Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalnos c  poz ytku publicznego na rok 2021.  

 

6. W lipcu 2020 r. w odpowiedzi na zaproszenie Biura Dialogu Obywatelskiego, De-

partamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Wojewo dztwa Mazowieckiego 

Monika Grzybowska przekazała uwagi ISPMIG do propozycji Programu wspo ł-

pracy woj. mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 
 

7. ISPMIG reprezentowany był na Targach Turystycznych Misja Kampinos zorgani-

zowanych 19 września 2020 r. przez Stowarzyszenie „Między Wisła a Kampino-

sem” na Polanie Jakubów w Izabelinie. Była to dla Stowarzyszenia okazja do po-

dzielenia się z mieszkańcami informacjami na temat działalności ISPMiG. W paz -

dziernikowym wydaniu „Listach do Sąsiada” ukazał się, tez  artykuł autorstwa Mo-

niki Grzybowskiej o tym wydarzeniu, wraz ze zdjęciami.  
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8. Przedstawiciele zarządu ISPMIG wzięli udział 19 wrzes nia 2020 r.  w spotkaniu 
władz gminy z organizacjami pozarządowymi.  
 

9. We wrzes niu 2020 odbyło się spotkanie z władzami Centrum Kultury Izabelin na 
temat moz liwos ci realizacji międzynarodowego projektu z programu „Europa dla 
Obywateli” w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. 
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10. Katarzyna Renaud, sekretarz ISPMiG w okresie październik 2020-styczeń 2021 

wzięła udział w pracach kapituły konkursu na pracę na temat historii wsi Laski, 
który organizowany był przez Sołectwo Laski.  
 

11. Odbyło się  spotkanie dotyczące udziału Stowarzyszenia w opracowaniu katalogu 
prac Bolesława Gasińskiego. 
 

12. W listopadzie ruszyła nasza nowa strona internetowa www.ispmig.org .  
 

 
 
 

III. Informacja finansowa 
 

Wpływy finansowe ISPMiG w roku 2020 opierały się wyłącznie na składkach 
członkowskich (składka ustalona została na 50 zł).  W roku 2020, z uwagi na pandemię 
koronawirusa  ISPMIG nie otrzymało dotacji. Koszty ISPMIG związane były z biez ącą 
działalnos cią Stowarzyszenia (obsługa księgowa związana ze sporządzeniem rocznego 
sprawozdania finansowego, koszty bankowe, pocztowe itp.) oraz z przeniesieniem 
domeny  ispmig.org i przygotowaniem nowej strony internetowej.   
 
Bilans sporządzony na dzien  31 grudnia 2020 r. wykazał po stronie aktywo w i 
pasywo w  kwotę 955,08 zł oraz rachunek zysko w i strat  zamykający rok obrotowy stratą 
w wysokos ci 559,99 zł. 
 
Koszty ISPMIG w 2020 r.:  - 1859,99 zł.  
wpływy  (ze składek członkowskich) :  + 1300 zł 
Stan konta ISPMiG na dzien  31 grudnia  2020 r. :  +951,58 zł 
 
 Szczego łowy opis wpływo w i wydatko w ISPMiG zawiera sprawozdanie finansowe 
Stowarzyszenia za rok 2020. 

http://www.ispmig.org/

