
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY HEWELIUSZ 

W ŻUKOWIE W ROKU 2018



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 działał w składzie:
1. Aleksandra Kobiela – prezes,
2. Gołębiewska Magdalena –  wiceprezes SPS Heweliusz,
3. Bronk Grażyna – sekretarz,
4. Rychert Monika – sekretarz,
5. Dariusz Sobczyński – skarbnik.

f) liczba członków – stan na dzień 1.01.2017 r. - 24 osoby, stan na dzień 31.12.2017 r. –
24 osoby.

II. Cele statutowe:
Celem  Stowarzyszenia  jest  szeroko  pojęta  działalność  na  rzecz  integracji  i  rozwoju
lokalnego środowiska  społecznego  poprzez  wspieranie  inicjatyw  społecznych
w  następujących  obszarach:  kultura,  oświata,  edukacja,  ochrona  środowiska,  prawa
człowieka,  ochrona  zdrowia,  rozwój  regionalny  i  lokalny,  pomoc  społeczna,
a w szczególności:
1)  upowszechnianie  zachowań  prospołecznych  i  obywatelskich  związanych
z demokratyzacją życia oraz samorządnością,
2) pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań,
3) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej,
4) upowszechnianie idei wolontariatu,
5) promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju
kultury fizycznej i sportu,
6) promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji oraz popularyzacja
walorów rekreacyjnych i turystycznych Kaszub,
7) organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży,
osób niepełnosprawnych oraz starszych i pozostałych okolicznych mieszkańców,
8)  włączanie  dzieci  i  młodzieży  oraz  okolicznych  mieszkańców  w  akcje  społeczno-
kulturalne,
9) edukacja dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz pozostałych
okolicznych  mieszkańców,  (m.  in.  propagowanie  zajęć  informatycznych,  inicjowanie
i wspieranie nauki języków obcych),
10) promocja ekologii i ochrony środowiska,
11) pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności
Stowarzyszenia.

III. Podjęte działania
1. Od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. prowadzone były dodatkowe zajęcia odpłatne

dla uczniów Szkoły Podstawowej  nr  2  im.  Jana Heweliusza w Żukowie.  Były to
zajęcia z j. angielskiego i robotyki dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.



2. Zaktualizowano  regulamin  zajęć  dodatkowych.   Od  października  2018  r.  dla  92
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie prowadzone były
następujące zajęcia: 
- ogólnosportowe (1 grupa, prowadzący: Mariola Aranowska, Joanna Swenda), 
- piłki nożnej (2 grupy, prowadzący: Dariusz Sobczyński), 
- języka angielskiego (3 grupy, prowadzący: Barbara Trzcińska, Barbara Romaniak),
- konwersacji w j. angielskim (1 grupa, prowadzący: Aleksandra Kobiela), 
- robotyki (1 grupa, prowadzący: Mirosława Żołna),
- nauki gry na instrumencie (gitara, keyboard) i śpiewu estradowego (małe grupy lub
indywidualnie, prowadzący: Emilia Durkiewicz).

3. Z funduszy SPS Heweliusz w roku 2018 zakupiono następujące rzeczy:
- 1 zestaw Lego We-Do 2.0 na zajęcia robotyki z maluszkami (maj 2018 r., koszt
717 zł),
- tusze do drukarki szkolnej (czerwiec 2018 r., koszt 330, 17 zł),
- 3 zestawy Lego We-Do 2.0 (październik 2018 r., koszt 1 905 zł),
-  zestaw wyposażenia  sportowego na zajęcia  z  najmłodszymi  uczniami  (grudzień
2018 r., koszt 600 zł).

IV. Wykaz uchwał – podjęto w sumie 7 uchwał.

a) Walne Zebranie Członków w dniu 22.06.2018 r.
1. Uchwała  nr  1/2018  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  merytorycznego  za

rok 2017. 
2. Uchwała  nr  2/2018  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za

rok 2017.
3. Uchwała nr 3/2018 w sprawie w sprawie pokrycia zysku za rok 2017.
4. Uchwała nr 4/2018 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium

z wykonywania obowiązków za rok 2017. 
5. Uchwała nr 5/2018 w sprawie wysokości składek członkowskich.

b) Zebranie Zarządu w dniu 12.09.2018 r.
1. Uchwała  nr  6/2018  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  uczestnictwa

w  odpłatnych  zajęciach  pozaszkolnych  organizowanych  przez  Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły Heweliusz w Żukowie w roku szkolnym 2018/2019.

2. Uchwała nr 7/2018 w sprawie zatwierdzenia wzoru dziennika zajęć odpłatnych oraz
deklaracji uczestnictwa w zajęciach odpłatnych.



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

Lp. Nazwa pozycji Kwota % całości

Bilans otwarcia 8 364,60 zł 100,00 %

Przychody

1 Uzyskane dotacje 0,00 zł 0,00 %

2 Składki członkowskie 30,00 zł 0,11 %

3 Przychody z działalności statutowej odpłatnej 19  510,50 zł 71,37 %

4 Przychody z działalności statutowej z lat ubiegłych 6  600,68 zł 24,14 %

5 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 11 97,00 zł 4,38 %

6 Przychody z odsetek 0,00 zł 0,00 %

Razem 27  338,18 zł 100,00 %

Koszty

1 Koszty administracyjne 764,56 zł 4,30 %

2 Pozostałe koszty 17  036,59 zł 95,70 %

Razem 17  801,15 zł 100,00 %

Bilans zamknięcia na 31.12.2018 r. 13  585,00 zł 100,00 %

VI. Informacja o zatrudnieniu
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. 

VI. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
W  ramach  działalności  zleconej  przez  podmioty  państwowe  i  samorządowe  nie
przeprowadzono żadnych zadań publicznych.

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








