
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”
– Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu

za rok 2017
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: miejscowośćOświęcim ul. Słowackiego 2a gminaMiasto Oświęcim
powiat oświęcimski województwomałopolskie

6) rachunek bankowy – Bank Pekao S.A. nr 88 1240 4155 1111 0000 4626 6455
W skład Zarządu wchodzą:
Robert Płaczek – przewodniczący
Ewa Pawlica – z-ca przewodniczącego
Grażyna Marchalewicz – skarbnik
Wiesław Jarosz – sekretarz
Iwona Pasternak - Matlak – członek
Małgorzata Kałka – członek
Komisja rewizyjna:
Danuta Skrzypecka – przewodnicząca
Renata Drewniak – zastępca przewodniczącej
Barbara Puchajda – członek
2. OPIS DZIAŁALNOŚĆI MERYTORYCZNEJ:
Środki finansowe Społecznego Komitetu SPSM przy Szkole Podstawowej nr 11 zostały
przeznaczone na następujące cele:
I Modernizacja i wyposażenie placówki:
- zakup stołu nauczycielskiego i krzeseł do pracowni chemicznej - 976,00 zł
- zakup stołow i krzeseł uczniowskich - 1382,50 zł
- zakup farby do malowania korytarzy - 207,22 zł
- malowanie (oświażanie rysunków) korytarzy na II piętrze - 200, 00 zł
- zakup pomocy do zagospodarowania korytarzy na II piętrze - 466,14 zł
- zakup tabliczek informacyjnych - 90, 00 zł
- zakup materiałów na dekorację świąteczną - 50,05 zł
II Zakup pomocy dydaktycznych:
- zeszyty wychowawcze – wrzesień – 12,67 zł
- książki do biblioteki - 105, 00zł
III Organizacja konkursów, zawodów i imprez szkolnych:
- organizacja II Pikniku Rodzinnego:
* zakup plecaków dla uczestników – 1583,19 zł
* materiały dekoracyjne, spożywcze i papiernicze – 1941,26 zł
- przewóz siatkarek na mecz – 171,00 zł
- nagrody w konkursach – czerwiec – 552, 61 zł
- organizacja Dnia Otwartego Szkoły – 346,44 zł
- upominki dla uczestników Jasełek – 247,72 zł
- słodycze dla uczestników Jasełek – sprawdzian – kwiecień – 239, 99 zł

V Opłaty bankowe – od stycznia do grudnia - 120,00 zł



1. Rodzaj i wysokość dochodów:

Treść Kwota
Stan finansów za 2016r. 1058,40 zł

Dochody w 2017 r.:
1. Wpłaty 1% 5038,60 zł

2. Darowizny na cele statutowe stowarzyszenia 8046,75 zł

3. Zbiórka publiczna 1341,12 zł
RAZEM / suma dochodów/

14426,47 zł

2. Rodzaj i wysokość wydatków:
Wydatki w 2017 r.: Kwota

1. Modernizacja i wyposażenie placówki 3371,91 zł

2. Zakup pomocy dydaktycznych 117,67 zł

3. Organizacja konkursów, zawodów imprez szkolnych
i inne

5082,21 zł

4. Opłaty za operacje bankowe 120, 00 zł

RAZEM 8691,79zł
3. Fundusze własne:

- w skład funduszy własnych wchodzą fundusz statutowy i wynik finansowy za
rok obrotowy. Nadwyżka dochodów nad wydatkami zwiększy w roku 2017
fundusz statutowy.

Stan na 1.01.2016 r. Dochody Wydatki Stan na 31.12.2017 r.
1058,40 zł 14426,47 zł 8691,79zł 6793,08 zł

Wynik finansowy 2017 r.

5734,68zł
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