Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 195 w 2008 r.
Działalność Stowarzyszenia w 2008 roku opierała się w głównej mierze o uzyskane
dotacje w kwocie łącznej 12.400 zł na zorganizowanie konkursu poetyckiego z wiedzy o
Warszawie pt. „Warszawskie pomniki”. Stowarzyszenie dzięki statusowi Organizacji Pożytku
Publicznego, otrzymało również wpłaty w 2008 roku od osób fizycznych tytułem 1% od
podatku należnego w kwocie 4.455,61 zł. Ze względu na podporządkowanie się szeregowi
wymogów OPP, jesteśmy postrzegani jako bardziej przejrzyści, a co za tym idzie bardziej
wiarygodni. Przełożyło się to na lepsze kontakty ze sponsorami, przychylność urzędników,
akceptację społeczności lokalnej. Potwierdzeniem tego stanu jest przekazanie darowizn od
osób prawnych w 2008 roku na kwotę łączną 4.000 zł.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 195 osiągnęło w 2008 r. przychody w
kwocie 20.935,61 zł z czego ze środków pochodzących ze źródeł publicznych w kwocie
12.400 zł, (Urząd m. st. Warszawy). Dofinansowany tą kwotą został konkurs poetycki pt.
„Warszawskie Pomniki”. Celem zadania było:
1) Popularyzacja wiedzy o Warszawie m.in. wydarzeń historycznych (zarówno tych bardzo
znanych jak i mniej), dorobku i dziedzictwa kulturowego;
2) Upamiętnienie wydarzeń z historii miasta poprzez twórczość poetycką;
3) Pogłębianie uczuć patriotycznych i tożsamości narodowej dzieci i młodzieży;
4) Odkrywanie talentów poetyckich;
5) Doskonalenie umiejętności oratorskich uczniów;
6) Wyzwalanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży;
7) Poszerzenie wiedzy o kulturze języka polskiego.
Do uczestnictwa w konkursie zostały zaproszone wszystkie warszawskie szkoły podstawowe i
gimnazja. W odpowiedzi nadesłano ponad 150 wierszy. Na finał konkursu zaproszono ponad
40 autorów prac wraz z osobami towarzyszącymi (nauczyciel lub rodzic). Nagrodzono 6
autorów, w dwóch kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa i gimnazjum.
Bezpośrednich kwot wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie w 2008 roku nie
było bowiem została podpisana umowa z firmą księgową, która za prowadzenie księgowości
wystawia faktury. Zatem koszty wynagrodzeń w Stowarzyszeniu zostały zredukowane do zera,
bowiem członkowie zarządu pełnią swe funkcje społecznie. Wartość aktywów zamknęła się
kwotą 3.566,13 zł oraz stratą 3.794,15 zł, która została pokryta zyskiem z lat ubiegłych
działalności statutowej.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
I. Wartość aktywów obrotowych w tym środki pieniężne
w kasie i na rachunku bankowym..............................................................3.566,13

II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów, ze wskazaniem ich źródeł,
w tym przychodów określonych statutem.
w 2008 r. jednostka odnotowała następujące przychody :
- z tytułu składek członkowskich za 2008 r.....................................................80,00
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego (m.st. Warszawa)..................................................12.400,00
- przychody z tytułu 1% podatku.................................................................4.455,61
- darowizny osób fizycznych i prawnych....................................................4.000,00
- Przychody finansowe.......................................................................................0,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------Razem 20.936,34
III. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i
niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.
W księgach rachunkowych jednostki przyjęto następujący układ kosztów :
1. Koszty realizacji zadań statutowych
a) Konkurs poetycki „Warszawskie Pomniki”.........................16.872,09
2. Dotacja wykonania podłogi w SP 195...................................................3.000,00
3. Zakup i przekazanie biurek komputerowych do SP 195.......................4.392,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------. Razem 24.264,09
4. Koszty związane z utrzymaniem administracji........................................466,40
5. Wynagrodzenia członków zarządu...............................................................0,00
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności..................................(- 3.794,15)

