
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY HEWELIUSZ 

W ŻUKOWIE W ROKU 2014



I. Informacje organizacyjne:
a) Nazwa:  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz w skrócie SPS Heweliusz 
b) Siedziba i adres: ul.Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo 
c) Data i nr wpisu do KRS: 10 lutego 2014 r., nr 0000496944 
d) REGON: 222041412 
e) W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie:

1. Aleksandra Kobiela – prezes
2. Magdalena Gołębiewska – zastępca prezesa
3. Edyta Dzieniak – Kostrzeńska – skarbnik 
4. Edyta Krzysztoń – sekretarz
5. Joanna Dunst-Prochowska – członek zarządu
6. Jarosław Kuliński – członek zarządu

II. Cele statutowe:
Celem  Stowarzyszenia  jest  szeroko  pojęta  działalność  na  rzecz  Publicznego
Gimnazjum  nr  2  im.  Jana  Heweliusza  w  Żukowie,  zwanego  dalej  Szkołą,  a  w
szczególności:

1. pozyskiwanie  i  pomnażanie  środków  materialnych  służących  celom
działalności stowarzyszenia,

2. inspirowanie,  aktywizowanie  i  integrowanie  mieszkańców  na  rzecz
wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego,

3. wspieranie  działań  szkoły  zmierzających  do  kształtowania  postaw
patriotycznych i społecznych wychowanków oraz uczniów szkoły,

4. pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego
i materialnego szkoły,

5. propagowanie osiągnięć dorobku szkoły,
6. upowszechnienie wiedzy o patronie,
7. upowszechnianie idei wolontariatu,
8. prowadzenie  działań  popularyzujących  osiągnięcia  szkoły  i  jej  zasłużonych

wychowanków,
9. promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie

rozwoju kultury fizycznej i sportu,
10.promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,
11.wspomaganie  działań  Szkoły  na  rzecz  ochrony  i  promocji  zdrowia  oraz

przeciwdziałania patologiom społecznym,
12.wspieranie Szkoły w działaniach na rzecz integracji europejskiej,
13.wspomaganie Szkoły w procesie kształcenia.



III. Wykaz uchwał
a) Walne Zebranie Członków w dniu 27.03.2014 r.

1. Uchwała nr 1/2014 o składkach członkowskich Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkoły Heweliusz.

2. Uchwała nr 2/2014 o przyjęciu pisemnej deklaracji przystąpienia do SPS 
Heweliusz.

3. Uchwała nr 3/2014 o dostępie do konta elektronicznego Stowarzyszenia
b) Zebranie Zarządu w dniu 25.04.2014 r.

1. Uchwała nr 4/2014 o przyjęciu w poczet nowego członka Stowarzyszenia  
Przyjaciół Szkoły Heweliusz.

c) Walne Zebranie Członków w dniu 18.06.2014 r.
1. Uchwała  nr  5/2014 o  przyjęciu  sprawozdania  finansowego  oraz  rachunku

zysków i strat SPS Heweliusz za rok 2013.
d) Zebranie Zarządu w dniu 9.10.2014 r.

1. Uchwała nr 6/2014 o przystąpieniu do projektu BZWBK „Tu mieszkam, tu
zmieniam”.

2. Uchwała  nr  7/2014  o  sprzedaży  cegiełek  przeznaczonych  na  budowę
obserwatorium astronomicznego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana
Heweliusza w Żukowie.

e) Walne Zebranie Członków w dniu 10.12.2014 r.
1. Uchwała nr 8/2014 o wysokości składki członkowskiej na rok 2015.

f) Zebranie Zarządu w dniu 22.12.2014 r. 
1. Uchwała nr 9/2014 o ubieganie się o dotacje gminne w ramach konkursu ofert

na realizację zadań publicznych: „Rozwój kultury i sztuki w gminie Żukowo w
roku 2015”.

IV. Informacje o przychodach, kosztach i funduszach przekazanych na cele 
statutowe

Lp. Nazwa pozycji Kwota % całości

Bilans otwarcia 0,00 zł

Przychody

1 Składki członkowskie 500,00 zł 62,48%

2 Darowizny pieniężne 300,00 zł 37,49%

3 Odsetki bankowe 0,27 zł 0,03%

Razem 800,27 zł 100,00%

Koszty

1 Obsługa bankowa 121,16 zł 68,64%

2 Materiały biurowe 55,35 zł 31,36%

Razem 176,51 zł 100,00%

Bilans zamknięcia na 31.12.2014 r. 623,76 zł



V. Informacja o zatrudnieniu
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.

VI. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
Stowarzyszenie  nie  prowadzi  działalności  zleconej  przez  podmioty  państwowe
i samorządowe.

VII. Informacja o dokumentach podatkowych
Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT.
Stowarzyszenie składa deklarację podatkową CIT-8 oraz CIT-8/0.

Sprawozdanie sporządzili:
Aleksandra Kobiela – prezes
Edyta Krzysztoń – sekretarz 


