Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki

Płock, 19.06.2020 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki
za rok 2019
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 2019
Prezes Stowarzyszenia – Andrzej Rutkowski
Wiceprezes Stowarzyszenia – Andrzej Bromka
Sekretarz Stowarzyszenia – Agnieszka Stańczyk-Jabłońska
Skarbnik Stowarzyszenia – Bogusław Franke
Członek Stowarzyszenia – Jarosław Czarnecki, od 13 czerwca 2019 r. Tomasz Kiciński
wybrany uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 5/2019
g) Komisja Rewizyjna w roku 2019
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.
6) pomoc społeczna dla będących w trudnej sytuacji uczniów, nauczycieli i pracowników
obsługi Zespołu Szkół Technicznych w Płocku;
7) promocja i organizacja wolontariatu.
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
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i dziedzictwa narodowego;
5) organizowanie lub współorganizowanie imprez technicznych, sportowych, kulturowych
lub rozrywkowych, turniejów szachowych, zgrupowań, obozów, a także konferencji,
szkoleń, warsztatów itp.;
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 01.01.2019-31.12.2019
Działania statutowe:
1) współpraca z dyrekcją szkoły:
 spotkania władz Stowarzyszenia z dyrekcją ZST;
 udział dyrektora szkoły w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia
2) współorganizowanie i współfinansowanie imprez, konkursów, zawodów, turniejów
szachowych wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych w Płocku:
 współorganizowanie Memoriału Szachowego im. Stanisława Tusznickiego w dniu
23.11.2019r., który poprowadził Pan Grzegorz Podkański (członek Stowarzyszenia, a
zarazem Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia), ufundowanie
nagród finansowych dla zwycięzców turnieju.
3) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia - odnośnika na stronie Zespołu Szkół
Technicznych w Płocku – www.zstplock.pl/stowarzyszenie
4) realizacja różnych projektów z pozyskanych środków finansowych:
 otrzymanie dofinansowania z Urzędu Miasta Płocka na realizację zadania publicznego
pn. „Otwarte Mistrzostwa Płocka Juniorów w Szachach Klasycznych” w wysokości
2500zł. Mistrzostwa odbyły się w dniach 4-7 lipca 2019 roku. W ramach turnieju
zaplanowane zostało wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży: spacer po Wzgórzu Tumskim i
zwiedzanie Katedry, wycieczka do zoo w Płocku, rejs statkiem wycieczkowym po Wiśle.
Podpisana została umowa wolontariacka z kilkoma osobami oraz zostało wykupione
ubezpieczenie NNW za pracę wolontriacką;
 otrzymanie dofinansowania z Urzędu Miasta Płocka na realizację zadania publicznego
pn. "Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły" w wysokości 1300zł. Turniej
Tenisa Stołowego został zorganizowany 6 grudnia 2019 r. o przez Panią Małgorzatę
Srokę (członka Stowarzyszenia, a zarazem Sekretarza Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia). W ramach zadnia zakupiono piłeczki do tenisa stołowego, puchary,
napoje i suchy prowiant dla każdego uczestnika turnieju. Rozliczenie dofinansowania
odbyło się w styczniu 2020 roku.
5) przekazywanie środków rzeczowo-finansowych dla potrzeb szkoły i jej wyposażenia:
 zakup naczyń jednorazowych dla uczniów mieszkających w Internacie ZST w okresie
styczeń czerwiec 2019 r.;
 zakup drewna dla uczniów ZST z przeznaczeniem na cele edukacyjne w szkole,
wykonanie ławek, stołów i innych sprzętów w ramach ćwiczeń na dziale stolarnia.
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6) pomoc finansowa i organizacyjna w czasie uroczystości szkolnych, konkursów i zawodów
sportowych organizowanych w ZST w Płocku oraz dla uczniów ZST w Płocku :
 zakup nagród (słodycze) na nagrody w Szkolnym Konkursie Recytatorskim pt. "perły
polskiej poezji miłosnej" zorganizowanego 27 lutego 2019r. przez nauczycielki języka
polskiego;
 zakup nagród (słuchawki i pamięć zewnętrzna) na nagrody w Szkolnym Konkursie
"Bezpieczny Internet" zorganizowanego 13 marca 2019r. przez nauczycieli przedmiotów
zawodowych informatycznych;
 zakup materiałów do dekorowania szkoły z okazji Dnia Języków Obcych,.
zorganizowanego w szkole 26 września 2019 r. przez nauczycieli języków obcych;
 ufundowanie nagród dla uczestników "Konkursu pięknego i szybkiego czytania"
zorganizowanego w szkole 10 grudnia 2019 r. przez nauczycieli i pracowników biblioteki
ZST;
 współfinansowanie zabawy choinkowej dla dzieci pracowników ZST poprzez zakup
napojów i słodyczy oraz opłacenie animatora zabawy - św. Mikołaja.
 Pomoc ubogiej uczennicy (opłata za wykonanie badań w Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Płocku )
Działania informacyjno-promocyjne:
 dnia 11.09.2019r. na zebraniu Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych Sekretarz
Stowarzyszenia przedstawiała informacje o działalności Stowarzyszenia i zachęcała do
wpłat na konto Stowarzyszenia.
 odwiedzanie firm w Płocku i okolicy z prośbę o wsparcie finansowe Stowarzyszenia.
Działania Walnego Zgromadzenia Członków:
 Podjęcie uchwały nr 6/2019 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół
Siedemdziesiątki.
 Podjęcie uchwały nr 7/2019 w sprawie obowiązkowej rocznej składki Członka Zwyczajnego
Stowarzyszenia, która będzie wynosić minimum 50 zł lub w kwocie zadeklarowanej przez
Członka Stowarzyszenia w deklaracji członkowskiej.
4. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
W 2019 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) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
5) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
6) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
7) 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
8) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
9) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
W roku sprawozdawczym 2019 przychody Stowarzyszenia wynosiły
składały się z:
a. darowizny – 14 196,82 zł
b. składki członkowskie - 550,00 zł
d. dotacje – 3 800,00 zł

ogółem 18 546,82 zł i

6. Informacje o poniesionych kosztach
W roku sprawozdawczym 2019 poniesione zostały koszty w wysokości 12 013,34 zł, na które
składały się:
1. koszty ogólne zarządu – 1369,58 zł
w tym:
a. obsługa bankowa – 66,00 zł
b. opłata sądowa – 700,00 zł
c. oprogramowanie komputerowe – 576,38,00 zł
d. pozostałe koszty administracyjne – 27,20 zł
2. koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – 10 643,76 zł
Wszystkie poniesione wydatki są udokumentowane sprawdzonymi dowodami księgowymi.
7. Informacja o zatrudnieniu
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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