
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”

– Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu

za rok 2010

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

Renata Szymeczko– członek

Komisja rewizyjna:

Dominika Chowaniec – przewodnicząca

Danuta Skrzypecka – zastępca przewodniczącej

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 podręczników dla uczniów – łączna kwota 2530,55 zł.

2) Zakup artykułów malarskich – wykonanie przez zespół nauczycieli ilustracji na ścianach 
korytarza II pietra – luty 2010 r. – łączna kwota 83,65 zł.

3) Zakup gier, sprzętu sportowego i artykułów papierniczych do świetlicy szkolnej – marzec 2010 
r.

4) Organizacja Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2010 r. dla uczniów naszej szkoły. Impreza była 
sfinansowana ze środków pochodzących z dobrowolnych wpłat Rady Rodziców - łączny koszt 
finansowy organizacji Dnia Dziecka wyniósł 191,61 zł. / nagrody w konkursach sportowych – 
słodycze, napoje/ - czerwiec 2010 r.

5) Zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych /książki, 
sprzęt sportowy, kalkulatory, itp./ ; wyróżnienia za wyniki w nauce i aktywną postawę społeczną- 
ufundowanie Złotego Medalu Ucznia dla uczniów klas szóstych - łączna kwota 1193,40 - czerwiec 
2010 r.

6) Zakup nagród książkowych z okazji zakończenia roku szkolnego 2009/2010 ze środków 
pochodzących z dobrowolnych wpłat rodziców – czerwiec 2010 r.

7) Zakup antyram w celu oprawy prac uczniów / dekoracja korytarzy szkolnych / – wrzesień 2010 
r. - łącznie 105,74 zł. zł.



8) Zakup folii do oprawy książek w bibliotece szkolnej – IX 2010 r. - łącznie 396,50 zł.

9) Aktywacja kont rodziców w Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce – wrzesień 2010 
r. - łącznie 2390,00 zł.

10) Pozyskanie nowych pozycji książkowych do biblioteki szkolnej w ramach współpracy z 
Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki /organizacja kiermaszy/ - wartość rynkowa gratisowych 
egzemplarzy to kwota 736,20 zł. Łącznie pozyskano 125 pozycje książkowe, z czego 29 
przeznaczono na nagrody dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego 
2009/2010.

11) Zakup wiązanki okolicznościowej 11 XI – uroczystości miejskie/poczet sztandarowy.

12) Zakup 5 par łyżew do nauki jazdy w kl. I-III – grudzień 2010 r. – kwota 800,00 zł.

 

 
1. Rodzaj i wysokość dochodów:

 

Treść
Kwota

Stan finansów za 2009 r. 1322,06 zł.

Dochody w 2010 r.:  

1. Wpłaty 1% 5740,00 zł.

2. Darowizny na cele statutowe stowarzyszenia 7784,00 zł.

3. Dobrowolne wpłaty rodziców na działalność statutową

Rady Rodziców

1122,00 zł.

4.  Dobrowolne  wpłaty  rodziców  na  zakup  książek  i 
podręczników dla dzieci / wpłaty oddziałowe /

5935,65 zł.

5. Sponsorzy Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów

w Nauce

2390,00 zł.

RAZEM / suma dochodów/ 22971,65 zł.

 
2. Rodzaj i wysokość wydatków:



Wydatki w 2010 r.:

Kwota
1. Zakup podręczników 2530,55zł.

2. Zakup książek - nagród dla uczniów z okazji zakończenia 
roku szkolnego

3405,20 zł.

3. Zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia w konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych oraz wyróżnień za wyniki w 
nauce i aktywną postawę społeczną

1193,40 zł.

4. Organizacja Dnia Dziecka – 1 VI 2010 r. 191,61 zł.

5. Zakup antyram 105,74 zł.

6. Zakup gier i sprzętu sportowego / świetlica szkolna/ 477,55 zł.

7. Zakup materiałów malarskich 83,65 zł.

8. Zakup folii do oprawy książek w bibliotece 396,50 zł.

9. Prowizje bankowe 18,00 zł.

10. Zakup wiązanki okolicznościowej – 11 XI 30,00 zł.

11. Aktywacja kont rodziców w SKF – LBRUS 2390,00 zł.

12. Zakup 5 par łyżew do nauki jazdy w kl. I-III 800,00 zł.

  

RAZEM 11622,20 zł.

 
3. Fundusze własne:

- w skład funduszy własnych wchodzą fundusz statutowy i wynik finansowy za 
rok obrotowy. Nadwyżka dochodów nad wydatkami zwiększy w roku 2011 
fundusz statutowy.

Stan na 1.01.2010 r. Dochody Wydatki Stan na 31.12.2010 r.



1322,06 zł. 22971,65 zł.

 

11622,20 zł.

 

12671,51 zł.

Wynik finansowy 2010 r.

+11349,45 zł.

 

 
Agnieszka Tatrocka                   Renata Drewniak

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


	Treść
	Kwota

