
Płock, 29.04.2022 r.

SPRAWOZDANIE 

z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki
za rok 2021

W skład Zarządu Stowarzyszenia w roku 2021 wchodzili:
Prezes Stowarzyszenia – Andrzej Rutkowski
Wiceprezes Stowarzyszenia – Andrzej Bromka
Sekretarz Stowarzyszenia – Agnieszka Stańczyk-Jabłońska
Skarbnik Stowarzyszenia – Bogusław Franke
Członek Zarządu Stowarzyszenia – Grzegorz Potkański

W skład Komisji Rewizyjnej w roku 2021 wchodzili:
Przewodniczący - Tomasz Kiciński 
Wiceprzewodniczący - Marek Jacek Nowak
Sekretarz - Małgorzata Sroka 

1. Działalność Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym, tj. od 01.01.2021-31.12.2021
Działania statutowe:

1) współpraca z dyrekcją szkoły: 
 spotkania władz Stowarzyszenia z dyrekcją ZST;
 udział dyrektora szkoły w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia

2) prowadzenie kursu edukacyjnego - warsztaty szachowe dla dzieci i młodzieży - 8 godzin  
w miesiącu od 1.09.2021 

3) przekazywanie środków rzeczowo-finansowych dla potrzeb szkoły i jej wyposażenia 
   zakup licencji na oprogramowanie "Pakiet Kreatywny Start - Adobe Creative Cloud"

oraz przekazanie jej uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Płocku
4) pomoc finansowa i organizacyjna w czasie uroczystości szkolnych, konkursów i zawodów

sportowych organizowanych w ZST w Płocku  oraz  dla  uczniów  ZST w Płocku:
 wsparcie rzeczowe i organizacyjne dla Zespołu Szkół Technicznych w Płocku z okazji

Dnia Edukacji Narodowej - 14.10.2021r..
  zorganizowanie  Indywidualnych  Mistrzostw  Płocka  Szkół  Ponadpodstawowych  

w Szachach Klasycznych oraz Mistrzostw Zespołu Szkół Technicznych w Płocku w dn.
18.11.2021r.,  które  poprowadził  Pan  Grzegorz  Potkański  (Członek  Zarządu
Stowarzyszenia) - ufundowanie nagród finansowych dla zwycięzców turnieju.

 zorganizowanie  turnieju  szachowego  -  Memoriał  Stanisława  Tusznickiego  w  dniu
27.11.2021r.,  który  poprowadził  Pan  Grzegorz  Potkański  (Członek  Zarządu
Stowarzyszenia) - ufundowanie nagród finansowych dla zwycięzców turnieju.

5) realizacja projektów z pozyskanych środków finansowych pochodzących z budżetu:  
 otrzymanie dofinansowania z Urzędu Miasta Płocka na realizację zadania publicznego

pn. „Otwarte Mistrzostwa Płocka Juniorów w Szachach Klasycznych” w wysokości 5000
zł Mistrzostwa te odbyły się  w dniach 3-5 lipca 2021 roku w Internacie Zespołu Szkół
Technicznych w Płocku. 

6) wznowienie  działalności  Zespołu  ds.  pozyskiwania  sympatyków  Stowarzyszenia  -
nawiązanie  kontaktu  z  absolwentami  ZST  i  zachęcanie  ich,  by  finansowo  wsparli
Stowarzyszenie.

Działania informacyjno-promocyjne: 



1) dnia 7.09.2021r. na zebraniu Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych pan Dyrektor
Dariusz Tyburski przedstawił informacje o działalności Stowarzyszenia i zachęcał do wpłat
na konto Stowarzyszenia. 

2) odwiedzanie firm w Płocku i okolicy z prośbę o wsparcie finansowe Stowarzyszenia.
Inne działania:

1) współorganizowanie  turnieju  Szachowego o "Puchar  Wójta  Gminy Gostynin w Szachach
Klasycznych" w Białe k/Gostynina w dn. 8-9 maja 2021 r.

2) w dniu  13.09.2021 r.  otrzymanie  majątku  Stowarzyszenia  Akademia  Szachowa Płock na
podstawie  uchwały  NR  8/2021  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  Akademii
Szachowej  Płock,  które  przekazuje  naszemu  Stowarzyszeniu  na  własność  i  bezpłatnie
przedmioty  darowizny  wykazane  w  protokole.  Przedmioty  te  związane  są  z  szachami  
i  protokołem zostały przekazania  w użytkowanie panu Grzegorzowi Potkańskiemu,  który
zajmuje sie szachami.

3) w dn. 14.10.2021r. organizacja  uroczystości  -  Dzień Edukacji  Narodowej oraz obchody  
5-lecia  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Siedemdziesiątki  (zakup pamiątkowych  medali,  opłata  
za obsługę imprezy, zakup kwiatów, słodyczy dla dzieci) 

Działania Walnego Zgromadzenia Członków:
1) Uchwała nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia  

za rok 2020
2) Uchwała nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020
3) Uchwała  nr  3/2021  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej

Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki za rok 2021
4) Uchwała  nr  4/2021  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Zarządowi  Stowarzyszenia

Przyjaciół Siedemdziesiątki
Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej

W 2021 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

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
W  roku  sprawozdawczym  2021  przychody  Stowarzyszenia  wynosiły  ogółem 20  062,31 zł.  

Informacje o poniesionych kosztach
W roku sprawozdawczym 2021 poniesione zostały  koszty całkowite w wysokości 15 148,78zł.  
Wszystkie poniesione wydatki są udokumentowane sprawdzonymi dowodami księgowymi.
6. Informacja o zatrudnieniu
W  roku  sprawozdawczym  Stowarzyszenie  nie  zatrudniało  żadnych  pracowników  na  etatach.
Zatrudnieni  byli  jedynie  pracownicy na umowy cywilno-prawne:  jedna  umowa zlecenia  i  dwie
umowy o dzieło.
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