Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty w Rząsce “Na 6+”
za rok 2019

1.Dane rejestrowe
KRS: 0000562889
REGON: 361842400
NIP: 5130241041
Data rozpoczęcia działalności/ wpis do KRS: 24. 06.2015r.
Adres rejestrowy: Rząska, ul. Krakowska 122, 30-199 Kraków
Z dniem 10 stycznia 2019r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku
Publicznego i może pozyskiwać 1% podatku na realizację swoich celów statutowych.
2.Władze stowarzyszenia
Do dnia 26 czerwca 2019 r.:
Prezes Zarządu –Ewelina Trzaska
Wiceprezes Zarządu –Małgorzata Kuśtrowska
Członek Zarządu - Beata Korbiel
Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca - Izabela Kulicka- Zarudzka
Zastępca - Piotr Jawień
Sekretarz - Romana Danak
Zgodnie z par. 21 pkt. 2, 3 Statutu władze Stowarzyszenia tj. Zarząd i Komisja
Rewizyjna zakończyły kadencję sprawowania funkcji i dnia 26 czerwca odbyło się
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, celem wyboru nowych władz.
Uchwałą nr 2/2019 wybrany został nowy skład Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu –Ewelina Trzaska
Wiceprezes Zarządu – Beata Korbiel
Członek Zarządu - Małgorzata Kuśtrowska
Uchwałą nr 3/2019 wybrany został nowy skład Komisji Rewizyjnej, który dnia 17
września 2019r. dokonał przydziału funkcji:
Przewodnicząca – Zofia Galos
Zastępca – Przemysław Biel
Sekretarz – Teresa Antkowicz
3.Informacje ogólne
Stowarzyszenie nie posiada własnego biura, działa przy Szkole Podstawowej w
Rząsce (bezkosztowe użyczenie). Stowarzyszenie obecnie liczy 25 członków
zwyczajnych.
Decyzją Zarządu z dnia 18 września 2019r. został przyjęty 1 członek zwyczajny.

4.Określenie celów i form realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
Celem działania organizacji jest:
pomoc oświatowa w zakresie umożliwienia rozwoju naukowego, kulturalnego oraz
fizycznego, skierowana w szczególności do dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz
seniorów. Realizacja celów polega w szczególności na prowadzeniu działalności
edukacyjnej, rekreacyjno-sportowej oraz opiekuńczej, a zwłaszcza w zakresie
organizowania i inicjowania przedsięwzięć mających na celu wspieranie i
świadczenie pomocy na rzecz środowiska oświatowego z uwzględnieniem potrzeb
dzieci i młodzieży, w tym dzieci niepełnosprawnych, czy w trudnej sytuacji życiowej.
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez m.in.:
- organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
- organizowanie konkursów, turniejów sportowych, wystaw, imprez o charakterze
turystycznym i innych wydarzeń,
- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego,
- organizowanie i finansowanie lub współfinansowanie wycieczek i wypoczynku,
- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządem terytorialnym i jego
organami, organizacjami społecznymi, szkołami oraz innymi organizacjami
wspomagającymi realizację celów Stowarzyszenia,
- rozwój życia kulturalnego i sportowego,
- pomoc finansową dla uczniów i wychowanków będących w trudnej sytuacji
materialnej,
- pomoc niepełnosprawnym uczniom i wychowankom,
- wspieranie działalności artystycznej,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- wspieranie młodzieży w wyborze dalszego kształcenia i planowania ścieżki
zawodowej,
- inspirowanie czynów i prac społecznych,
- działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
- działania z zakresu profilaktyki uzależnień na rzecz dzieci i młodzieży,
- promocję i organizację wolontariatu.

5. Przychody i koszty Stowarzyszenia:
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego (w tym
darowizny finansowe, dotacje z budżetu państwa, dotacje/granty, składki
członkowskie):
2019r. : 27 416,30
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego:
2019r. : 28 222,60
Wynik finansowy - ujemny: - 806,30
Personel organizacji – wszyscy członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie
Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej, pracują społecznie, nie pobierają żadnego
wynagrodzenia.
Jedyne koszty, jakie ponosi Stowarzyszenie, to prowadzenie księgowości przez
firmę zewnętrzną na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Księgowych zawartej
z SYNERGIA Grzegorz Dębowski, z siedzibą w Wieliczce, ul. Willowa 27.

6. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym (informacje o przychodach organizacji z podziałem na
rodzaje, sposobie wydawania środków z 1%, kosztach działania organizacji
również z podziałem na rodzaje)
W roku 2019 brak wpływów i wydatków finansowanych z 1%
7. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym (w tym dziale
wymienione są takie przywileje organizacji pożytku publicznego jak zwolnienia
z podatków, opłat sądowych ale także korzystanie z uprawnień do nabywania,
użytkowania wieczystego na szczególnych zasadach nieruchomości Skarbu
Państwa)
Organizacja w 2017 r. nie korzystała z uprawnień.
8.Działalność Stowarzyszenia w roku 2019
marzec
Patronat nad Gminnym Konkursem Recytatorskim „Brzechwałki” dla
uczniów klas 0-3 ze szkół podstawowych z terenu gminy Zabierzów oraz
przekazanie kwoty 100 zł na zakup nagród dla uczestników konkursu.
kwiecień
Zajęcia dodatkowe z matematyki prowadzone do kwietnia 2019,
przygotowujące uczniów do egzaminu w roku szk. 2018/2019, które zostały
zorganizowane na wniosek rodziców złożony do Zarządu Stowarzyszenia.
Zajęcia prowadzone były nieodpłatnie przez nauczyciela będącego
jednocześnie członkiem Stowarzyszenia “Na 6+” . Uczestniczyło w nich 20
uczniów z klasy ósmej SP w Rząsce.
czerwiec
Język francuski - zajęcia dodatkowe dla uczniów- w roku szk. 2018/ 2019,
prowadzone do czerwca 2019r, Zajęcia te mogły być prowadzone dzięki
umowie cywilnoprawnej zawartej między Stowarzyszeniem a osobą
prowadzącą (z pełną usługą księgową). W zajęciach uczestniczyło 12 uczniów
SP w Rząsce.
Ufundowanie nagród rzeczowych za kwotę wysokości 145zł dla czworga
laureatów konkursów historycznych, uczniów SP w Rząsce, wręczonych na
uroczystości zakończenia roku szkolnego- czerwiec 2019r.
“Tańcem przez życie III”- trzecia edycja projektu z ramienia Stowarzyszenia
dotyczącego organizacji dodatkowych pozalekcyjnych zajęć tanecznych dla
uczniów Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2018/2019. Realizacja i
rozliczenie projektu zakończyło się w czerwcu 2019r. Zrealizowana dotacja
4000 zł. W projekcie uczestniczyło 30 uczniów z klas 4-8 SP w Rząsce.

“Akroludki” - projekt z ramienia Stowarzyszenia dotyczący organizacji zajęć
dodatkowych dla młodszych uczniów Szkoły Podstawowej w roku szkolnym
2018/2019 z akrobatyki i gimnastyki sportowej. Realizacja i rozliczenie projektu
zakończyło się w czerwcu 2019r. Zrealizowana dotacja 4000 zł. W projekcie
uczestniczyło 20 uczniów z klas 1-3 SP w Rząsce.
październik
Sfinansowanie biletów wstępu do muzeum dla 20 uczniów uczestniczących
w innowacji pedagogicznej „Między słowami” jako forma nagrody za
redagowanie gazetki szkolnej. Przekazana na ten cel kwota wysokości 250 zł.
listopad
„piLOTażowi naukowcy” – projekt, który w konkursie ofert Kraków Airport
„Wspieramy sąsiadów” pozyskał fundusze wysokości 5600zł na doposażenie
klasopracowni biologicznej w nowoczesne środki dydaktyczne tj.: mikroskop
cyfrowy, komplet preparatów z anatomii człowieka, zestaw 3D w języku
angielskim poświęcony uzależnieniom. Z pomocy dydaktycznych będą
korzystać uczniowie klas 4-8 SP w Rząsce podczas lekcji przyrody i biologii.
grudzień
“Healthy Planet- Heatly U” (Zdrowa planeta- zdrowy Ty)- projekt dla grupy
24 uczniów oraz ich rodziców, realizowany w ramach “English Teaching- small
Grants 2018”. Został zakończony i rozliczony z uzyskanych funduszy z dniem
15 grudnia 2019r. Po zakończeniu projektu odbyła się kontrola realizacji
projektu przez przedstawiciela Fundacji NIDA- organizatora programu.
Zrealizowane fundusze 13 500zł.

9. Zestawienie uchwał Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty w Rząsce “Na6+”
podjętych w roku 2019:

Nr
uchwały

Data
podjęcia

1/2019

12.04.2019 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i
merytorycznego za rok 2019

Walne
Zgromadzenie

2/2019

26.06.2019 w sprawie zmian w Zarządzie Stowarzyszenia

Walne
Zgromadzenie

3/2019

26.06.2019 w sprawie zmian w Komisji Rewizyjnej

Walne
Zgromadzenie

1/KR/2019 8.03.2019

Temat

Organ

dotycząca przyjęcia stanowiska w sprawie
Komisja Rewizyjna
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za
rok 2018

