SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Stowarzyszenia „Nowoczesna i przyjazna szkoła ku przyszłości”

za rok 2017
I.
1.
2.

3.

DANE ORGANIZACJI
Nazwa
Stowarzyszenie „Nowoczesna i przyjazna szkoła – ku
przyszłości”
Adres siedziby
Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi w
i dane kontaktowe
Chełmcu ul. Marcinkowicka 9, 33-395 Chełmiec,
gmina: Chełmiec
powiat: nowosądecki
województwo: małopolskie
nr telefonu:18 4430862
e-mail spchszkola@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.zschelmiec.pl
Data rejestracji w
KRS
Numer KRS
Numer REGON
Dane członków
zarządu

27.01.2014r

7.

Skład Komisji
Rewizyjnej

8.

Cele statutowe
stowarzyszenia

Przewodnicząca: Agata Stężowska
Członek: Agata Zapiór
Członek: Maria Naglak Zięcina
Członek: Barbara Lorek
Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz Zespołu
Szkół w Chełmcu oraz środowiska lokalnego,
w szczególności:

Działalność edukacyjna, kulturalna
i rekreacyjno-sportowa.

Wspomaganie szkoły na rzecz ochrony
i promocji zdrowia.

Promowanie szkoły w środowisku
lokalnym.

Prowadzenie działalności charytatywnej
[ze szczególnym uwzględnieniem uczniów

4.
5.
6.

0000495768
123080386
Prezes: Małgorzata Iwańska
Wiceprezes: Agnieszka Michalik
Skarbnik: Maciej Lach
Sekretarz: Dariusz Ruchała

zdolnych].

Wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach
edukacyjno-kulturalnych, w szczególności
na rzecz dzieci i młodzieży.

Podejmowanie działań na rzecz uczniów
niepełnosprawnych.

Wspieranie działań szkoły na rzecz
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między instytucjami oświatowymi.

Wspieranie pracy nauczycieli.

Wspieranie szkoły w zakupie sprzętu
sportowego i pomocy naukowych.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych
z funduszy Unii Europejskiej na działalność
szkoły.
II

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STTUTOWEJ
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Realizuje swoje cele poprzez:

Dobrowolne
zrzeszenie
członków
pragnących pracować na rzecz stowarzyszenia.

Współpracę z organami samorządowymi.

Prowadzenie szkolnego antykwariatu.

Poszukiwanie
sponsorów
mogących
wesprzeć działania stowarzyszenia.

Prowadzenie
akcji
reklamowych
i informacyjnych.

Organizacja
zajęć
pozalekcyjnych
[np. nauki języków obcych, konsultacji
przedmiotowych
przed
egzaminem
i
sprawdzianem,
zajęć
uzupełniających
i
rozszerzających
wiedzę,
warsztatów
fotograficznych, muzycznych - chór szkolny],
plastycznych, teatralnych.

Organizowanie i pomoc w sfinansowaniu
wycieczki dla laureatów i finalistów konkursów
oraz uczniów ze 100% frekwencją.

Organizowanie wypoczynku dla dzieci
i młodzieży.

Organizowanie i pomoc w finansowaniu

wymiany młodzieży ze szkołami zagranicznymi
[w tym wycieczek zagranicznych].

Organizowanie szkoleń i warsztatów
dla nauczycieli.

Poza
finansowe wspieranie
rodzin
w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzenie
akcji
reklamowych
i informacyjnych.
1.

Realizacja celów
statutowych w roku
sprawozdawczym


Prowadzenie
szkolnego
antykwariatu
[dystrybucja podręczników, ksero dla uczniów].

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

Cykliczne organizowanie warsztatów
fotograficznych, plastycznych, muzycznych
w tym występów chóru szkolnego.

Realizacja zadania publicznego z zakresu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie gminy Chełmiec
poprzez organizowanie letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży z Gminy Chełmiec z rodzin
dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym
tj. „Zielona Szkoła nad morzem 2017- uczymy
się i wypoczywamy” 09.06-17.06.2017r.
[sprawozdanie z wykonania tego zadania
publicznego 06.07.2017r]

Realizacja zadania publicznego z zakresu
Kultura, ochrona dóbr kultury i zachowanie
tradycji regionalnych
„Wycieczka uczniów
Zespołu Szkół w Chełmcu-Śladami Mikołaja
Kopernika” 19-21.09.2017r
[sprawozdanie
z wykonania zadania publicznego 30.11.2017r.]

Turniej charytatywny Piłki Nożnej
o
Puchar
Stowarzyszenia
Nowoczesna
i Przyjazna Szkoła- ku przyszłości. 04.06.2017r

Gala Prymusa uroczystość podsumowania
osiągnięć edukacyjnych za rok szkolny
2016/2017dla uczniów i ich rodziców –
21.06.2017r.
Członkowie stowarzyszenia, w tym zarząd
i komisja rewizyjna nie pobierali żadnych
wynagrodzeń za realizację powyższych zadań.

STOWARZYSZENIE LICZY NA DZIEŃ 28.02.2018r
42 członków
2.

3.

4.

5.

Informacja o
prowadzonej
działalności
gospodarczej
Informacja o statusie
organizacji pożytku
publicznego
Odpisy uchwał

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

Informacja o
wysokości
uzyskanych
przychodów z
wyodrębnieniem ich
źródeł

SALDO NA DZIEŃ 31.12.2016r
[ koniec roku 2016] 1264,36zł

W roku 2017 stowarzyszenie
posiada status
organizacji pożytku publicznego [uzyskało status
26.08.2016r.]
W załączeniu:
1/2017-przyjęcie sprawozdania merytorycznego
2/2017-przyjęcie sprawozdania finansowego
3/2017-o zmianie składu komisji rewizyjnej
4/2017-o zmianie funkcji członków zarządu

W roku sprawozdawczym na dzień 31.12.2017r
PRZYCHODY:

składki członkowskie 196zł

zadanie publiczne – Zielona Szkoła
Jarosławiec wpłata gminy 3000zł

zadanie publiczne wycieczka Śladami
Mikołaja Kopernika wpłata gminy-2000zł

wpłaty własne uczestników zielonej szkoły
do Jarosławca -5218zł

dochód z koncertu charytatywnego
21.12.2016 -2385zł

darowizna Nadleśnictwo Stary Sącz 100zł
+500zł=600zł

środki
zebrane
podczas
turnieju
charytatywnego Piłki Nożnej 984zł

wpisowe na turniej piłki nożnej 400zł
RAZEM 14783zł
SALDO +PRZYCHODY= 16047,36

6.

Informacja o
poniesionych
kosztach -

KOSZTY:
-obsługa rachunku 156zł
-prowizje od obrotów 19,70zł

-nadleśnictwo Stary Sącz – faktura nr 161210317 100zł
-FH AWO-faktura VAT nr 778/17 -30zł
-dla Kacpra Konstantego faktura VAT nr
FV/2017/01/1744 witaminoterapia 910zł
-Agencja reklamowa na niebie faktura nr 57/05/2017160zł
-AXA Ubezpieczenia TU i Reasekuracji -polisa nr
03.559.384 – 518,40zł
- FH AWO-faktura VAT nr5051/17-30zł
-Usługi Transportowe Paweł Homoncik 8000zł
- Agencja reklamowa na niebie faktura nr 39/06/2017374,68zł
-COLORADO S.C. Żaklina Gredys P.G
FFS2037/2017 -72,15zł
-SOLIDUS Sp.z o.o.faktura FV10264- 315,47zł
-M.Iwańska-zwrot za fakturę nr 9/05/2017 -40zł
- SOLIDUS Sp.z o.o.faktura FV10422- 98,92zł
-A.Michalik zwrot za faktury-68,81zł
- Usługi Transportowe Paweł Homoncik -3000zł
RAZEM 13894,13zł

7.

Informacja o kontroli
komisji rewizyjnej

8.

Informacja o
udzielonych
pożyczkach

9.

Informacja o
rozliczeniach z tytułu
ciążących
zobowiązań
podatkowych

SALDO NA DZIEŃ 31.12.2017r 2153,23zł
W roku sprawozdawczym jednokrotnie została
przeprowadzona kontrola przez Komisję Rewizyjną
Stowarzyszenie nie udziela żadnych pożyczek


sporządzono bilans kosztów z działalności
stowarzyszenia za rok 2017 [sprawozdanie
finansowe]

stowarzyszenie składa do 31 marca 2017
roku roczną deklarację CIT-8 oraz sprawozdanie
finansowe do Urzędu Skarbowego w Nowym
Sączu

Sprawozdanie merytoryczne przyjęte zostało uchwałą nr 1/2018 przez
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 28.02.2018r.

Sprawozdanie opracowała
wiceprezes Stowarzyszenia
mgr Agnieszka Michalik

Prezes Stowarzyszenia: ……………………………………

