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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
1. Informacja o działalności statutowej
Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe przez:
1) Prowadzenie od 01.09.2011 r. publicznego Gimnazjum w Iwli.

 Szkoła została przekazana Stowarzyszeniu na podstawie uchwały Rady Gminy Dukla.
Funkcjonowanie szkoły zapewnia młodzieży zamieszkałej w Iwli i Chyrowej
kształcenie na etapie gimnazjalnym. Szkoła jest utrzymywana z dotacji przekazywanej
Stowarzyszeniu przez Gminę Dukla.
2) Tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizowania
porozumienia społecznego w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
3) Współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz
organizacjami społecznymi.
 Członkowie Stowarzyszenia angażowali się w inicjatywy oświatowe i edukacyjne
proponowane przez JST (Gminę Dukla), zachęcając młodzież i mieszkańców wsi do
uczestnictwa w akcjach ekologicznych, turniejach sportowych i akcjach
charytatywnych
4) Inspirowanie działań społecznych i materialnych modernizacji i wyposażania szkoły.
 Stowarzyszenie przekazało środki finansowe pochodzące z dobrowolnych wpłat na
wyposażenie szkoły.
5) Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania różnic edukacyjnych poszczególnych
środowisk, w szczególności poprzez realizację programów edukacyjnych
 Członkowie Stowarzyszenia w październiku 2012 r. wspólnie z nauczycielami Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Iwli zorganizowali Tydzień Świadomości Dysleksji, w

ramach którego w obu szkołach prowadzone były badania pod kątem ryzyka
dysleksji, badania percepcji słuchowej z wykorzystaniem Platformy Zmysłów,
prelekcje psychologa na temat: „Dysleksja-problem znany i nieznany”, konsultacje
dla rodziców, konkursy dla uczniów, lekcje ortografii i języków obcych ukazujące
uczniom metody ułatwiające uczenie się i zapamiętywanie trudnych słów i zwrotów.
6) Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na realizację
zadań.
 Stowarzyszenie zgromadziło środki pieniężne ze składek i dobrowolnych wpłat, które
zostały przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach
konkursów ogłoszonych w Gminie Dukla.
 Stowarzyszenie uzyskało zezwolenie Gminy Dukla na prowadzenie zbiórki publicznej
w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r.
7) Organizowanie festynów i pokazów publicznych.
 W ramach tego działania Stowarzyszenie przygotowało i zrealizowało wspólnie z Radą
Rodziców i Szkołą Podstawową w Iwli Piknik Historyczny – Podróże w czasie”. Na
imprezę, która odbyła się w czerwcu 2012 r., składały się następujące
przedsięwzięcia: pokaz historyczny ukazujący średniowieczne obyczaje rycerskie
przeprowadzony przez Grupę Artystyczną „Rekonstrukto”, występy wokalne
i kabaretowe, mecze piłki nożnej i siatkowej, konkursy i zabawy plastyczne, rodzinne
turnieje sportowe. Imprezę uświetniły gościnnie występujące zespoły taneczne
i wokalno – instrumentalne.
8) Organizowanie i prowadzenie szkoleń i prezentacji.
 Przeprowadzono szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum.
 Zorganizowano szkolenia psychologa na temat: „Choroba psychiczna jest wśród nas”,
dla Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iwli.
2. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I.
Lp

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym.
Wyszczególnienie

1.

Środki pieniężne na rachunku bankowym

2.

Środki pieniężne w kasie

Stan na
początek roku

Razem

II.
Lp

Stan na
koniec roku

1819,22

6811,22

0,00

0,00

1819,22

6811,22

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i kosztów.
Wyszczególnienie

Przychody

Koszty

1.

Składki członkowskie

2.

Dotacja zg. z umową SO.526.16.2012

3.

Realizacja zadania publicznego Piknik Historyczny
„Podróże w czasie”

7.

Przekazanie dotacji celowej Gimnazjum w Iwli

8.

Wpłaty dobrowolne

9.

Opłata za zgodę na prowadzenie zbiórki publicznej

426,00
2500,00
3122,30

400,00
5675,30
82,00

10. Prowizje bankowe
Razem
Różnica między przychodami i kosztami

5,00
8601,30

3609,30
4992,00

III. Wartości nabytych obligacji i akcji – 0
IV. Nabyte nieruchomości – nie nabyto
V. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i składanych
deklaracji - Stowarzyszenie złożyło roczną deklarację CIT-8.

