Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 195 w 2009 r.
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 195
ul. Króla Maciusia 5
04-526 Warszawa
Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie:
1. Jarosław Adamkiewicz – Prezes Zarządu
2. Róża Janina Nowicka – Członek Zarządu
3. Zbigniew Włodarczyk – Członek Zarządu
4. Elżbieta Marzena Wielądek – Skarbnik
5. Małgorzata Olszewska – Wiceprezes
Działalność Stowarzyszenia w 2009 roku opierała się w głównej mierze o uzyskane dotacje
w kwocie łącznej 19.250,00 zł na zorganizowanie konkursu poetyckiego z wiedzy
o Warszawie pt. „Warszawa – historia i współczesność”. Stowarzyszenie dzięki statusowi
Organizacji Pożytku Publicznego, otrzymało również wpłaty w 2009 roku od osób fizycznych
tytułem 1% od podatku należnego w kwocie 11.029,73 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 2009 roku na kwotę łączną 13.000 zł.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 195 osiągnęło w 2009 r. przychody
w kwocie 43.449,73 zł z czego ze środków pochodzących ze źródeł publicznych
w kwocie 19.250,00 zł, (Urząd m. st. Warszawy). Dofinansowano tą kwotą konkurs
poetycki pt. „Warszawa – historia i współczesność”. 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.

W 2009 roku III ogólnowarszawski konkurs poetycki odbył się pod patronatem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, dzięki czemu zakres skali działania zadania został
rozszerzony na szkoły średnie. Zaproszenia do udziału w konkursie wysłano do 350 szkół. Na
finał wydrukowano i wysłano 500 zaproszeń. Po rozstrzygnięciu konkursu rozesłano 1500 szt.
tomików wierszy.
Bezpośrednich kwot wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie w 2009 roku nie
było bowiem już w 2008 r. 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. Miniony rok
zamknął się kwotą aktywów i pasywów 18.860,86 zł oraz zyskiem w wysokości 15.375,73 zł,
który w całości został przeznaczony na realizację celów statutowych.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
I. Wartość aktywów obrotowych w tym środki pieniężne
w kasie i na rachunku bankowym............................................................18.860,86
II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów, ze wskazaniem ich źródeł,
w tym przychodów określonych statutem.
1. W 2009 r. jednostka odnotowała następujące przychody :
- z tytułu składek członkowskich za 2009 r...................................................170,00
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego (m.st. Warszawa)..................................................19.250,00
- przychody z tytułu 1% podatku..............................................................11.029,73
- darowizny osób fizycznych i prawnych..................................................13.000,00
2. Przychody finansowe......................................................................................1,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------Razem 43.450,74
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 „Historia i współczesność”......................25.810,01
b) Pozostała działalność statutowa................................................850,00
2. Pozostałe koszty........................................................................................400,00
3. Koszty finansowe..........................................................................................7,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------Razem 27.067,01
4. Koszty związane z utrzymaniem administracji......................................1.008,00
5. Wynagrodzenia członków zarządu...............................................................0,00
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności.....................................(15.375,73)

