
Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Stowarzyszenia „SZANSA” w Sztumie 

w roku 2010 
 

1 Nazwa Stowarzyszenie „SZANSA”  

przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie 

Adres siedziby 82-400 Sztum, ul.Reja 15 

Data wpisu w KRS 17.02.2009 r. 

Numer KRS 0000321719 

Regon 220778232 

Dane dotyczące 

członków Zarządu: 

 

Prezes Agnieszka Aleksandra Bogucka, Os.Różane 6c/22, 82-400 Sztum 

Wiceprezes Alicja Urszula Rozwadowska, ul.Fiszera 5, 82-400 Sztum 

Skarbnik Irena Bojanowska, Zajezierze 45, 82-400 Sztum 

Sekretarz Elżbieta Krawczykowska, ul.Wojciechowskiego 70, 82-400 Sztum 

Członek Teresa Groszkowska, ul.Pieniężnego 7, 82-400 Sztum 

Członek  Beata Janina Ossowska-Smeja, ul.Orzeszkowej 7a/7, 82-200 

Malbork 

Członek Aleksandra Maria Wilczewska, Os.Sierakowskich 2a/8, 82-400 

Sztum 

Członek Elżbieta Bielecka, Os.Różane 12/2, 82-400 Sztum 

Cele statutowe  1. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły, 

2. Wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego i z problemami w 

nauce, 

3. Unowocześnianie bazy dydaktyczno-opiekuńczej szkoły 

4. Upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji narodowej małej i 

wielkiej ojczyzny, 

5. Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, 

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i 

młodzieży, 

7. Ochrona i promocja zdrowia, 

8. Wspieranie uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej i 

zdrowotnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci, 

9. Działania na rzecz edukacji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

10. Organizacja i wspieranie wypoczynku uczniów. 

2 Zasady, formy i zakres 

działalności statutowej  

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej 

członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić 

pracowników i zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności, a 

w szczególności na rzecz społeczności szkolnej skupionej wokół 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, w 

tym nauczycieli, uczniów i ich rodziców, znajdujących się w 

trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, poprzez wszelkie zgodne 

z prawem działalności – głównie jak: 

1. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań pozwalających 

zdobyć środki finansowe i rzeczowe dla dzieci i szkoły, 



2. Tworzenie i organizowanie warunków służących wspieraniu 

edukacji uczniów o różnych możliwościach intelektualnych i 

fizycznych, 

3. Organizowanie imprez kulturalnych, szkoleń, konferencji, 

kursów i kółek zainteresowań, 

4. Nawiązanie współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami 

działającymi na rzecz dzieci, 

5. Nawiązanie kontaktów z innymi szkołami w Polsce i za granicą, 

6. Opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych i 

promocyjnych o charakterze reklamowym, 

7. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, 

jednostkami edukacyjnymi, sektorem gospodarczym oraz 

środkami masowego przekazu, 

8. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, 

9. Kształtowanie właściwego stosunku do potrzeb nowoczesnej 

szkoły, szerzenie zrozumienia celów jej działania, współczesnej 

edukacji i wychowania. 

 

Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku 

publicznego jest nieodpłatna działalność statutowa:  

- pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

- nauka języków obcych, 

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

- działalność wspomagająca edukację, 

- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

 

 

W okresie sprawozdawczym członkowie Stowarzyszenia 

podejmowali różnorodne działania mające na względzie realizację 

działalności statutowej. Były to następujące przedsięwzięcia: 

1.Od marca 2010r. rozpoczęto realizację projektu ,,Z przeszłością 

w przyszłość- historia i folklor Powiśla”, którego celem było 

rozwijanie zainteresowania historią i folklorem małej ojczyzny 

wśród dzieci z klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie w 

ramach zadania publicznego w zakresie Podtrzymywanie i 

rozwijanie wartości kulturowych i narodowych kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego na podstawie umowy zawartej z Urzędem 

Miasta i Gminy w Sztumie . Uczniowie uczestniczyli w 

spotkaniach warsztatowych z historykami, odbyli wycieczki po 

regionie , m.in. Śladami architektury powiślańskiej oraz brali  

udział w zajęciach rękodzielniczych ( haft) i gastronomicznych      

( gotowanie potraw regionalnych). Realizujący projekt uczyli się 

śpiewu i tańca powiślańskiego. Projekt zakończono w grudniu 

2010r. spotkaniem oraz wystawą zdjęć oraz prac uczniowskich. 

Kontynuowano współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w 

Czerninie organizując trzy wspólne spotkania. 

2.W maju 2010r. członkowie Stowarzyszenia realizując cel 

statutowy Upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji narodowej 

małej i wielkiej ojczyzny dofinansowali zakup sztandaru dla szkoły, 

przy której działa organizacja. Dzięki ufundowaniu sztandaru 



uczniowie mogą godnie reprezentować swoją placówkę  podczas 

uroczystości  państwowych i lokalnych oraz poszerzać swoją 

wiedzę na temat symboli i ceremoniału na lekcjach 

wychowawczych oraz historii. 

3. Podejmowano działania promocyjne Stowarzyszenia. Na stornie 

internetowej szkoły umieszczano informacje o realizacji projektu. 

Propagowano działalność organizacji poprzez przygotowywanie i 

rozdawanie ulotek informacyjnych. W gazecie lokalnej 

zamieszczano artykuły o działalności Stowarzyszenia oraz 

wysyłano życzenia świąteczne zaprzyjaźnionym firmom. 

3 Informacje o 

prowadzonej 

działalności 

gospodarczej 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 

4 Informacja o statusie 

Organizacji Pożytku 

Publicznego  

Uzyskany w dniu 17.02.2009 r.  

6 Informacja o 

wysokości 

uzyskanych 

przychodów z 

wyodrębnieniem ich 

źródeł 

W roku sprawozdawczym przychody składały się z: 

 przychody statutowe (składki członkowskie)– 280,00 zł 

 nawiązka – 1.000,00 zł 

 dotacje – 3165,48 zł 

 odsetki-0,29zł. 

7 Informacje o 

poniesionych kosztach 
 prowizje bankowe – 87,00 zł 

 koszty działalności statutowej – 1971,63 zł 

 koszty działalności statutowej w ramach projektu – 3165,48 zł 

8 Dane o:  

 a liczba 

zatrudnionych 

0 

 b łączna kwota 

wynagrodzeń 

nie dotyczy 

 c wysokość 

przeciętnego 

wynagrodzenia 

nie dotyczy 

 d wydatki na 

wynagrodzenie z 

umów-zlecenia 

0 zł.  

 e udzielone 

pożyczki 

pieniężne 

nie dotyczy 

 f kwoty ulokowane 

na rachunkach 

bankowych 

Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Malborku (19 1060 0076 

0000 3200 0136 3213) - bieżący – 1.170,27 zł 

 

 g wartości nabytych 

obligacji i akcji 

nie nabyto 

 h nabyte 

nieruchomości 

nie nabyto 

 i nabyte pozostałe 

środki trwałe 

nie nabyto 

 j wartość aktywów i 

zobowiązań 

Aktywa – 1.231,09 zł. 

Zobowiązania - 221,63 zł 



9 Dane o działalności 

zleconej przez 

podmioty państwowe i 

samorządowe 

Stowarzyszenie nie przyjmowało działalności zleconej przez 

podmioty państwowe i samorządowe. 

10 Informacje o 

rozliczeniach z tytułu 

ciążących zobowiązań 

podatkowych  i 

składanych deklaracji 

Stowarzyszenie złożyło deklarację NIP-2 20.05.2009 r.  

w Urzędzie Skarbowym w Malborku 

 

 

W okresie sprawozdawczym nie została przeprowadzona kontrola. 

 

Sprawozdanie sporządzono: ………………………….. 

 

 

 

     Zarząd Stowarzyszenia ,,Szansa” 

1. Agnieszka Bogucka…………………………. 

2. Alicja Rozwadowska………………………... 

3. Irena Bojanowska……………………………. 

4. Elżbieta Krawczykowska…………………….. 

5. Teresa Groszkowska…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 4/2011 

z dnia 15 marca 2011 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2010. 

 

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). obecni na Walnym 

Zgromadzeniu w dniu 15 marca 2011 r. Członkowie Stowarzyszenia „Szansa” uchwalają co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Szansa” za rok 2010. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia      Sekretarz 

Agnieszka Bogucka       Elżbieta Krawczykowska 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia ,,Szansa” 

1. Agnieszka Bogucka…………………………. 

2. Alicja Rozwadowska………………………... 

3. Irena Bojanowska……………………………. 

4. Elżbieta Krawczykowska…………………….. 

5. Teresa Groszkowska…………………………. 

 

 


