Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”

– Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu
za rok 2009
1. Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu został powołany Uchwałą nr
1/2006 z dn. 18 X 2006 r.

1)forma

prawna stowarzyszenie - jednostka

terenowa Stowarzyszenia

Pomocy

Szkole

„Małopolska” z siedzibą w Krakowie

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS 0000052078
3) data wpisu - 05.01. 2007
4) nr NIP 549-22-97-384 nr REGON 003893234-00299
5) adres siedziby: miejscowość Oświęcim ul. Słowackiego 2a gmina Miasto Oświęcim
powiat oświęcimski województwo małopolskie
6) rachunek bankowy – Bank Pekao S.A. nr 88 1240 4155 1111 0000 4626 6455
W skład Zarządu wchodzą:
Agnieszka Tatrocka – przewodnicząca
Grażyna Marchalewicz – z-ca przewodniczącego
Renata Drewniak – skarbnik
Wiesław Jarosz – sekretarz
Ewa Pawlica – członek
Mariola Wiktorska- Sobczyk – członek

Komisja rewizyjna:
Dominika Chowaniec – przewodnicząca
Małgorzata Górowicz- członek
Barbara Puchajda – członek

2. OPIS DZIAŁALNOŚĆI MERYTORYCZNEJ:
Środki finansowe Społecznego Komitetu SPSM przy Szkole Podstawowej nr 11 zostały
przeznaczone na następujące cele:
1). Zakup wyposażenia do sali 40 / tablica, szafa, regały, dywan, zasłony / na łączną kwotę
3831,40 zł./. W tej sali realizowany jest od IV 2009 r. projekt współfinansowany przez Europejski
fundusz Społeczny pod nazwą :”Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Projekt
jest trzyletni i skierowany jest dla uczniów klas pierwszych. W ramach projektu sala 40 została
wyposażona w pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ok. 8000 zł., które zostały przekazane
szkole nieodpłatnie.
2). Zakup książek do biblioteki szkolnej z zakresu teorii inteligencji wielorakich oraz rozwijania
twórczego myślenia na kwotę 80,40 zł.– marzec 2009 r.
3). Organizacja IX Rajdu Rowerowego 11-tki w dniu 12 września 2009 r. dla uczniów naszej
szkoły z udziałem rodziców i pracowników. W imprezie wzięło udział około 300 uczestników.
Trasa: Oświęcim – Poręba Wielka – Grojec – Zaborze – Oświęcim. Partnerami w realizacji
przedsięwzięcia byli: Rada Rodziców, Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, Towarzystwo
Ubezpieczeniowe Generali, Market KAUFLAND, Casablanka, Serwis Rowerowy „ASBEN”,
Termoizolacja Oświęcim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „INTER- BESTROL”, PUP Inzbet,
PHPU Elvit,

firma „El – Mot” oraz osoby prywatne. Impreza była współfinansowana ze środków na dotacje dla
organizacji pozarządowych Urzędu Miasta Oświęcim. Łączny koszt finansowy organizacji rajdu
wyniósł 2977,89 zł. / bez wkładu rzeczowego – transport, słodycze i napoje, grochówka, naczynia
jednorazowe, nagrody/.
4). Zakup nagród dla uczniów klas szóstych / ufundowanie Złotych Medali Ucznia za osiągnięcia w
nauce i za zaangażowanie w życie klasy i szkoły/ w kwocie 153,06 zł.- czerwiec 2010 r.
5). Dofinansowanie udziału w „zielonej szkole” dla ucznia z rodziny o trudnej sytuacji materialnej
i życiowej w kwocie 210 zł. – maj 2009 r.
6). Doposażenie salki teatralno - multimedialnej: zakup telewizora plazmowego
/ 2399,92 zł.- marzec 2009 r./, odtwarzacza DVD / 100 zł.- marzec 2009 r./, krzeseł
tapicerowanych / 60 szt. - 5100 zł. – grudzień 2009 r./ - łącznie 8127,90 zł.
7). Zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć świetlicowych / III 2009 r. oraz w celu
wykonania dekoracji na uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych / 1 IX 2009 r./ - łącznie 117,75
zł.
8) Zakup materiałów malarskich – pomalowanie szatni uczniowskiej oraz sali nr 40 przez
pracowników obsługi – II, VII 2009 r./ - łącznie 196,13 zł.
9) Pozyskanie nowych pozycji książkowych / lektury, pozycje popularno – naukowe, obyczajowe,
bajki, słowniki, poradniki, książki w wersji polsko-angielskiej/ do biblioteki szkolnej w ramach
współpracy z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki - wartość rynkowa gratisowych egzemplarzy to
kwota 3410,10 zł. Łącznie pozyskano 392 pozycje książkowe, z czego 90 przeznaczono na
nagrody dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego 2008/2009.
1. Rodzaj i wysokość dochodów:

Kwota

Treść
Stan finansów za 2008 r.

9790,09 zł.

Dochody:
1. Wpłaty 1%

2429,00 zł.

2. Dotacje celowe

1200,00 zł.

3. Darowizny

2978,00 zł.

4. Wpłata uczestników IX Rajdu Rowerowego

795,00 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu koszulek

RAZEM

7402,00 zł.

2. Rodzaj i wysokość wydatków:

Wydatki:

Kwota

1. Zakup telewizora i odtwarzacza DVD

3027,90zł.

2. Zakup tapicerowanych krzeseł / 60 szt. /

5100,00 zł.

3. Organizacja wypoczynku – IX Rajd Rowerowy 12.09.09r.

2977,89 zł.

4. Zakup nagród dla uczniów

153,06 zł.

5. Zakup książek do biblioteki szkolnej

80,40 zł.

6. Zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych

117,75 zł.

7. Zakup wyposażenia do salki 40 / tablica, regały, szafa,
dywan, zasłony/

3831,40 zł.

8. Prowizje bankowe

50,50 zł.

9.Opłata za prowadzenie rachunku

125,00 zł.

10. Zakup materiałów malarskich

196,13 zł.

11. Dofinansowanie udziału ucznia w „zielonej szkole”

210,00 zł.

RAZEM

15870,03 zł.

3. Fundusze własne:
- w skład funduszy własnych wchodzą fundusz statutowy i wynik finansowy za
rok obrotowy. Nadwyżka dochodów nad wydatkami zwiększy w roku 2010
fundusz statutowy.

Stan na 1.01.2009 r.

Dochody

Wydatki

Stan na 31.12.2009 r.

9790,09 zł.

7402,00 zł.

15 870,03 zł.

1322,06 zł.

Wynik finansowy 2009 r.
- 8468,03 zł.

Agnieszka Tatrocka

Renata Drewniak

/ przew. SK SPS Małopolska / skarbnik SK SPS Małopolska /

