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Sprawozdanie Zarządu 

z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok 

 

Zarząd Stowarzyszenia: 

1. Ewa Warzyńska – Prezes 

2. Iwona Antman –  Wiceprezes 

3. Aneta Pałeczka - Wiceprezes 

4. Małgorzata Praczyk – Sekretarz 

5. Jolanta Socha-Kokoszka – Skarbnik 

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” zostało zarejestrowane w dniu 13 kwietnia 2007 r. w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000278628. 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym zwłaszcza 
społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Tycu Małym, w szczególności: 

 
1. Poprawy warunków lokalowych i stanu wyposażenia Szkoły 

2. Upowszechnienia wśród uczniów kultury fizycznej i sportu oraz różnych form wypoczynku i 

rekreacji 

3. Zapewnienia uczniom dodatkowych form kształcenia 

4. Upowszechnienia kultury i sztuki oraz idei samorządowej 

5. Kształtowanie postawy obywatelskiej uczniów w duchu poszanowania tradycji narodowej i 

kulturowej 

6. Wyrównywanie szans uczniów dotkniętych trudną sytuacją rodzinną 

7. Pomoc uczniom niepełnosprawnym, a także uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej 

8. Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych 

9. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły i ze szkoły 
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W 2017 roku Stowarzyszenie uzyskało przychód w łącznej wysokości 6 443,89 zł. 

Przychody Stowarzyszenia pochodziły z następujących źródeł: 

• Z tytułu wpłat 1% podatku w wysokości 4 043,80 zł 

• Z tytułu darowizn i dotacji w wysokości 2 400,00 zł 

• Pozostałe przychody w wysokości 0,09 zł 
 

W 2017 roku Stowarzyszenie poniosło koszty w łącznej wysokości 3 613,92 zł. 

Poszczególne koszty poniesione przez Stowarzyszenie wyniosły: 

• Na realizację nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenie poniosło koszty w 

wysokości 3 354,28 zł 

• Na realizację odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenie nie poniosło kosztów 

• Na cele administracyjne i pozostałe Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 259,64 zł 

• Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów na działalność gospodarczą 

Stowarzyszenie nie zawierało umów o pracę, nie wypłacało wynagrodzeń dla Zarządu oraz Organu 

Nadzoru oraz nie udzielało pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w 

skład organów zarządzających i nadzoru. 

Z tytułu umów cywilnoprawnych Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzenia w 2017 roku. 

W 2017 roku Stowarzyszenie podjęło następujące działania na rzecz dzieci uczęszczających do 

Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym oraz na rzecz społeczności lokalnej: 

• sfinansowaliśmy wodę źródlaną dla dzieci w szkole – 1 118,01 zł 

• zakupiliśmy materiały na zajęcia edukacyjne z matematyki i plastyki – 1 108,00 zł 

• z okazji Dnia Dziecka zakupiliśmy słodycze – 1 000,00 zł 

• zakupiliśmy nagrody na konkursy na zabawę andrzejkową 200 zł 

• sfinansowaliśmy nagrody na konkursy szkolne –  240,76 zł 

• dofinansowaliśmy poczęstunek wigilijny dla dzieci – 212,00 zł 

 

Zamierzenia i plany na 2018 r. 

Plany Stowarzyszenia na rok szkolny 2018/2019: 

• Kontynuacja dotychczasowej działalności 

• Realizacja zadań statutowych 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

(podpisy Zarządu Stowarzyszenia) 


