
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY HEWELIUSZ 

W ŻUKOWIE W ROKU 2015



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 (do dnia 8.05.2015 r.),  Anita Mądra –

skarbnik (od dnia 8.05.2015 r.)
4. Edyta Krzysztoń – sekretarz
5. Joanna Dunst-Prochowska – członek zarządu
6. Jarosław Kuliński – członek zarządu (do dnia 22.01.2015 r.)

f) liczba członków – stan na dzień 1.01.2015 r – 26 osób,   stan na dzień 31.12.2015
r. - 28 członków.

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. Podjęte działania
1. Zadanie  publiczne:  Festyn  Rodzinny  „Sięgając  gwiazd”  –  dotacja  Urzędu

Gminy  Żukowo  w  wysokości  4  tys.  zł,  a  ponadto  pozyskano  nagrody  o



wartości  2  757  zł.  Dochód  z  festynu  wyniósł  2  239,64  zł a  wpłaty  od
darczyńców  2  800  zł.  Starostwo  Powiatowe  Kartuzy  przekazało  na  poczet
obserwatorium tablet. Szacuje się, że w imprezie udział wzięło min. 300 osób.
W programie festynu były występy znanych lokalnych zespołów dziecięcych
(Perełki,  Rapsodia,  Czarodzieje  z  Kaszub),  przedstawienie  teatralne  „O
szewczyku Dratewce” oraz warsztaty cyrkowe.

2. Zadanie  publiczne:  Komunikacja  z  gwiazdami  –  dotacja  z  Powiatu
Kartuskiego w wysokości  2 982 zł. Zadnie publiczne skierowane było do 31
uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w
Żukowie, którzy wzięli  udział w zajęciach z informatyki i j.  angielskiego z
elementami astrofizyki oraz w wycieczce do Centrum Hewelianum (wstęp na
wystawę interaktywną, warsztaty edukacyjne). W ramach zadania publicznego
zakupiono 5 tabletów o łącznej wartości 1 250 zł (wartość jednej sztuki 250
zł). 

3. Zadanie  publiczne:  SAMORZĄD  kontra  MY?  –  dotacja  z  Ministerstwa
Edukacji Narodowej w wysokości 42 234,50 zł i pozyskano nagrody rzeczowe.
W ramach zadania publicznego obył się 8-dniowy pobyt młodzieży ukraińskiej
w  gminie  Żukowo.  W  projekcie  uczestniczyło  18  uczniów  ze  szkoły
podstawowej  w  Śniatyniu  i  22  uczniów  Publicznego  Gimnazjum  nr  2  w
Żukowie.  Uczniowie  brali  udział  w  zajęciach  dotyczących  samorządności,
odbyli wizyty w Urzędzie Gminy Żukowo, Starostwie Powiatowym i Urzędzie
Marszałkowskim oraz uczestniczyli w wycieczkach tematycznych. 

4. Zadanie publiczne: Brazylijskie Jiu Jitsu w Gimnazjum – dotacja z Powiatu
Kartuskiego w wysokości  2 410 zł. Zadnie publiczne skierowane było do 16
uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie, którzy
wzięli  udział  w  zajęciach ogólnorozwojowych z elementami sportów walki.
Projekt zakończył się wewnątrzszkolnymi zawodami w formule brazylijskiego
jiu jitsu.

5. Udział  w  ogólnopolskim  konkursie  MEN  „Otwarta  Szkoła”  –  zadanie
publiczne Festyn Rodzinny „Sięgając gwiazd” zdobyło wyróżnienie i nagrodę
w  postaci  tabletu  o  wartości  349  zł  (drugi  otrzymała  szkoła).  W  ramach
podsumowania  konkursu  wydana  zostało  opracowanie  z  informacją  o  w/w
zadaniu publicznym. 

6. Sprzedaż cegiełek podczas zebrania z rodzicami (IX 2015 r.) – 701,20 zł.
7. Złożonych zostało jeszcze  6 innych wniosków projektowych.
8. Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w 10 szkoleniach z zakresu tematyki

ngo (głównie p. A. Kobiela, p. J. Juńska-Nacel) oraz w II Forum Organizacji
Pozarządowych.

9. W  ramach  wszystkich  zadań  realizowanych  w  2015  r  pozyskano  4  ryzy
papieru,  2  tonery  do  kserokopiarki  oraz  4  komplety  kolorowych  tuszy  do
drukarki. 



IV. Wykaz uchwał
a) Zebranie Zarządu w dniu 16.01.2015 r.

1. Uchwała nr 1/2015 o udzieleniu p. A. Kobieli, prezesowi SPS Heweliusz, 
pełnomocnictwa do podpisywania do podpisywania deklaracji składanej za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Uchwała nr 2/2015 o  ubieganiu się o dotację w ramach Funduszy Inicjatyw 
Obywatelskich.

b) Walne Zebranie Członków w dniu 22.01.2015 r.
1. Uchwała nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok

2014.
2. Uchwała  nr  4/2015  w  sprawie  zmiany  Statutu  Stowarzyszenia  Przyjaciół

Szkoły Heweliusz oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
3. Uchwała nr 5/2015 w sprawie ustanowienia logo Stowarzyszenia.
4. Uchwała nr 6/2015 w sprawie odwołania p. Jarosława Kulińskiego z członka

Zarządu SPS Heweliusz.
c) Zebranie Zarządu w dniu 9.03.2015 r.

1. Uchwała nr 7/2015 o zleceniu usługi wykonania strony BIP.
2. Uchwała  nr  8/2015  o  sfinansowaniu  kącika  gier  planszowych  (w  trakcie

Wieczoru z liczbą Pi).
d) Walne Zebranie Członków w dniu 8.05.2015 r.

1. Uchwała  nr  9/2015  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  p.  Edyty  Dzieniak-
Kostrzeńskiej z funkcji skarbnika SPS Heweliusz i powołaniu p. Anity Mądrej
na to stanowisko.

e) Zebranie Zarządu w dniu 8.05.2015 r.
1. Uchwała nr 10/2015 w sprawie przyjęcia nowego członka stowarzyszenia.

f) Zebranie Zarządu w dniu 8.09.2015 r. 
1. Uchwała  nr  11/2015 w  sprawie  przyjęcia  polityki  rachunkowości

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Heweliusz.
g) Zebranie Zarządu w dniu 14.09.2015 r.

1. Uchwała nr 12/2015 w sprawie przyjęcia nowego członka stowarzyszenia.
h)  Walne Zebranie Członków w dniu 14.09.2015 r.

1. Uchwała nr 13/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
za rok 2014.

i) Zebranie Zarządu w dniu 18.11.2015 r.
1. Uchwała nr 14/2015 w sprawie zwrotu kosztów dojazdu na uroczystą galę w

MEN p. M. Gołębiewskiej (na uroczystą galę w MEN – do czasu otrzymania
zwrotu od Fundacji Kapitan Światełko).



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

Lp. Nazwa pozycji Kwota % całości

Bilans otwarcia 623,76 zł

Przychody

1 Uzyskane dotacje 51 625,50 zł 81,95%

2 Darowizny pieniężne 6 250,00 zł 9,92%

3 Składki członkowskie 720,00 zł 1,14%

4 Przychody z działalności statutowej odpłatnej 3776,03 6,00%

5 Odsetki bankowe 1,80 zł 0,00%

6 Przychody z działalności statutowej z lat ubiegłych 623,76 zł 0,99%

Razem 62 998,09 zł 100,00%

Koszty

1 Koszty administracyjne 1 502,80 zł 3,00%

2 Pozostałe koszty 53 026,85 zł 97,00%

Razem 54 529,65 zł 100,00%

Bilans zamknięcia na 31.12.2014 r. 8 468,44 zł

VI. Informacja o zatrudnieniu
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.
W roku 2015 Zarząd SPS Heweliusz zawarł 16 umów zlecenie z 14 osobami na 
łączną kwotę 6 534 zł brutto.

VI. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
W  ramach  działalności  zleconej  przez  podmioty  państwowe
i samorządowe przeprowadzone zostały następujące projekty:

1. Festyn Rodzinny „Sięgając gwiazd” – Urząd Gminy, Żukowo,
2. Komunikacja z gwiazdami – Starostwo Powiatowe, Kartuzy,
3. SAMORZĄD kontra MY? – Ministerstwo Edukacji Narodowej.
4. Brazylijskie Jiu Jitsu  – Starostwo Powiatowe, Kartuzy.

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

Sprawozdanie sporządziła:
Aleksandra Kobiela – prezes










