Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki

Płock, 30 maja 2019r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki
za rok 2018
1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu
a) Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki
b) Siedziba i adres: al. Kilińskiego 4, 09-402 Płock
c) Data i numer wpisu do KRS: 19.04.2016r. wpis w Sądzie Rejonowym dla M. Stołecznego
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000611315 na czas nieokreślony
d) REGON: 364238350
e) NIP: 774 322 81 64
f) Zarząd Stowarzyszenia w roku 2018
Prezes Stowarzyszenia – Andrzej Rutkowski
Wiceprezes Stowarzyszenia – Andrzej Bromka
Sekretarz Stowarzyszenia – Agnieszka Stańczyk-Jabłońska
Skarbnik Stowarzyszenia – Bogusław Franke
Członek Stowarzyszenia – Jarosław Czarnecki
g) Komisja Rewizyjna w roku 2018
Przewodniczący - Iwona Tybuszewska
Wiceprzewodniczący - Grzegorz Potkański
Sekretarz - Małgorzata Sroka
h) Cele Stowarzyszenia
1) wspieranie i finansowanie działań promujących szkołę i jej historię;
2) działanie na rzecz rozwoju bazy materialnej szkoły oraz w tworzeniu lepszych warunków
do pracy dydaktyczno-wychowawczej;
3) wspieranie rozwoju turystyki, szachów i różnych dyscyplin sportowych;
4) podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych w różnych dziedzinach;
5) wspieranie i finansowanie działalności Szkolnej Orkiestry Dętej
2. Formy realizacji celów określone w Statucie
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z dyrekcją szkoły, instytucjami, klubami i organizacjami działającymi na terenie
szkoły;
2) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, a także
stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
3) organizację oraz prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i edukacyjnych;
4) podejmowanie działań w zakresie techniki, kultury, sztuki, sportu, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
5) organizowanie lub współorganizowanie imprez technicznych, sportowych, kulturowych lub
rozrywkowych, turniejów szachowych, zgrupowań, obozów, a także konferencji, szkoleń,
warsztatów itp.;
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6) prowadzenie klubów i drużyn sportowych;
7) prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia;
8) realizację różnych projektów z pozyskanych środków finansowych z Unii Europejskiej oraz
innych instytucji;
9) przekazywanie środków rzeczowo-finansowych dla potrzeb szkoły i jej wyposażenia;
10) pomoc finansową i organizacyjną w czasie uroczystości szkolnych, konkursów i zawodów
sportowych organizowanych w ZST w Płocku;
11) propagowanie osiągnięć szkoły oraz jej wychowanków.
3. Działalność Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym, tj. od 01.01.2018-31.12.2018
Działania statutowe:
1) współpraca z dyrekcją szkoły:
- spotkania władz Stowarzyszenia z dyrekcją ZST dotyczące pomocy podczas remontu
stołówki internatu ZST przy ul Norbertańskiej 11 (zakup naczyń jednorazowych dla
uczniów),
- pomoc w organizacji próbnych egzaminów gimnazjalnych (zakup wydrukowanych testów
gimnazjalnych);
2) współorganizowanie i współfinansowanie konkursów, zawodów, turniejów szachowych
wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych w Płocku:
 Memoriał Dyrektora Bernarda Szymańskiego - turniej w piłce nożnej dla szkół
ponadgimnazjalnych - ufundowanie nagród dla uczestników;
 26.09.2018 - Dzień Języków Obcych w ZST, zorganizowany przez nauczycieli
języków obcych - ufundowanie nagród dla uczestników konkursów wiedzy;
 17.11.2018r. - VIII Memoriał Szachowy im. Stanisława Tusznickiego, który
poprowadził i zorganizował Pan Grzegorz Podkański (członek Stowarzyszenia, a
zarazem Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia) - ufundowanie
nagród dla zwycięzców turnieju;
 6.12.2018 - Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, który zorganizowała i
poprowadziła Pani Małgorzata (członek Stowarzyszenia, a zarazem Sekretarz
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia) - ufundowanie nagród dla uczestników
zawodów sportowych.
3) Pozyskiwanie dodatkowych funduszy:
- 2 darowizny ze spółki "Wodociągi Płockie" z przeznaczeniem na organizację turnieju w
piłce nożnej oraz turnieju szachowego;
- wpisanie Stowarzyszenia na portal Benevita, zrzeszający instytucje starające się o różne
dotacje, dzięki czemu otrzymaliśmy grant z Wielkiej Brytanii w wysokości 3576,50 zł.;
- otrzymanie dofinansowania z Urzędu Miasta Płocka na realizację zadania publicznego pn.
„Otwarte Mistrzostwa Płocka Juniorów w Szachach Klasycznych” w dniach 4-8 lipca 2018
roku w wysokości 2000zł. (8 maja 2018 roku do Urzędu Miasta Płocka złożyliśmy wnioski
na dofinansowanie 2 zadań publicznych: na organizację "Otwartych Mistrzostw Płocka
Juniorów w Szachach Klasycznych" oraz organizację ,,Kursu montażu i nadzoru połączeń
kołnierzowych w systemach ciśnieniowych” dla 12 uczniów Zespołu Szkół Technicznych).
5-dniowy turniej Płocka dla dzieci i młodzieży grających w szachy klasyczne pod
patronatem Prezydenta Miasta zawierał wiele atrakcji: spacer po Wzgórzu Tumskim i
zwiedzanie Katedry, wycieczka do zoo w Płocku, rejs statkiem wycieczkowym po Wiśle,
zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego.
4) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia - odnośnika na stronie Zespołu Szkół
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Technicznych w Płocku – www.zstplock.pl/stowarzyszenie
Działania informacyjno-promocyjne:
 Prezes odwiedził kilkanaście firm w Płocku i okolicy wręczając im pismo zawierające
prośbę o wsparcie finansowe Stowarzyszenia,
 w dniu 12.09.2018r. na zebraniu Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych Sekretarz
Stowarzyszenia przedstawiała informacje o działalności Stowarzyszenia i zachęcała do
wpłat na konto Stowarzyszenia.
4. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
W 2017 roku Stowarzyszenie nie prowadziło żadnej działalności gospodarczej, chociaż wg
wpisu do rejestru przedsiębiorców o prowadzonej działalności gospodarczej przedmiotem
działalności gospodarczej Stowarzyszenia są:
1) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
2) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
3) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
4) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
5) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana
6) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
7) 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
8) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
9) 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
W roku sprawozdawczym przychody składały się z:
Przychody Stowarzyszenia w 2018 roku wynosiły ogółem 24 054,50 zł
w tym:
a. darowizny 17 554,50 zł
b. składki członkowskie 300,00 zł
c. dotacja 2 000,00 zł
d. odpłatna działalność pożytku publicznego 4 200,00 zł
6. Informacje o poniesionych kosztach
W roku sprawozdawczym poniesione zostały następujące koszty w wysokości 14 940,14 zł na które
składały się nw. koszty:
1. koszty ogólnego zarządu 1 230,49 zł
w tym:
a. zakup zestawu komputerowego 650,00 zł.
b. obsługa bankowa 143,00 zł.
c. opłata sądowa - sprawozdanie finansowe 2017 350,00 zł.
d. pozostałe koszty administracyjne 87,49 zł
2. koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 424,40 zł
3. koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 285,25 zł
Wszystkie poniesione wydatki są udokumentowane sprawdzonymi dowodami księgowymi.
7. Informacja o zatrudnieniu
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W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych pracowników na etatach.
Zatrudnieni byli jedynie pracownicy na umowy cywilno-prawne podczas realizacji projektu
dofinansowanego z Urzędu Miasta Płocka. Prace administracyjno-biurowe i organizacyjne
wykonywane były przez wolontariuszy i członków Stowarzyszenia nieodpłatnie.
8. Informacje o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
9. Informacje o dokumentacji podatkowej
W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie miało żadnych obciążeń podatkowych z tytułu
podatku VAT.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ SIEDEMDZIESIĄTKI
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