SPRAWOZDANIE
z dziatainosci Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, organizacji
pozytku publicznego w roku 2012
sporzadzone zgodnie z: art. 23 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dziatelnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 29 maja 2003 r. nr 96, poz.
873; zm: Dz.U. z 2004 r. nr64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, nr210, poz. 226) oraz §2
i §3 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z dziatainosci fundacji (Dz.U. z 22 maja 2001 r. nr
50, poz. 529).
1. Nazwa stowarzyszenia:
Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
2. Siedziba
Chludowo
3. adres
62-001 Chludowo, ul. Nad Torem 23
4. data wpisu w Krajowym Rejestrze S£|dowym
12 wrzesnia 2000r.
5. NumerKRS
0000206271
6. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
634146514
7. Cztonkowie Zarz^du:
•
•
•
•
•

Andrzej Cygahczyk, ul. Nad Torem 23, 62-001 Chludowo; Prezes
Adam Mazurek, ul. Folwarczna 59, 62-081 Przezmierowo; vice-prezes
Maria Izabela Kachlicka, ul. Kwiatowa 64/3, 62-002 Suchy Las, viceprezes
Ewa Gramsch, ul.Koscielna 1, 62-001 Chludowo; skarbnik
Violetta Cygahczyk, ul. Nad Torem 23, 62-001 Chludowo; sekretarz

8. Cele statutowe
Celem Stowarzyszenia jest swiadczenie pomocy zamieszkatym na terenie gminy
Suchy Las dzieciom:
-

pochodzqcych z rodzin najubozszych
pochodz^cych z rodzin wielodzietnych
niepeinosprawnym
poszkodowanym w wyniku wypadkow losowych
szczegolnie utalentowanym
9. Zasady, formy i zakres dziatainosci statutowej z podaniem realizacji
celow statutowych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez swiadczenie na rzecz dzieci:
- pomocy finansowej i rzeczowej
- finansowanie roznych form ksztatcenia
- organizowanie i finansowanie roznych form wypoczynku i rekreacji
- finansowanie
leczenia, rehabilitacji
i pomoc
rzeczow^ dia dzieci
niepetnosprawnych
- podejmowanie dziatah umozliwiaj^cych dzieciom niepeinosprawnym integrowac
si^ z rowiesnikami
Najwazniejsze projekty realizowane w roku 2012:
04 luty 2012 - XIV Bal Charytatywny SSPD, ktory odbyt si^ w patacu
w Biedrusku. Po raz kolejny udato si^ nam zapewnic uczestnikom balu
doskonat^ zabaw^ w wysmienitej atmosferze a przy tym pomoc
potrzebujqcym dzieciom.
•

21 kwietnia 2012- II Sucholeskie Spotkanie Terenowe „Wyprawa po
usmiech dziecka". Mitosnicy sportow motorowych poprzez udziat w
rajdzie wsparii najubozsze dzieci naszej Gminy przekazujqc caty
dochodu z imprezy na Stowarzyszenie.

•

1 czerwca 2012 - Dzieh Dziecka
W tym roku ponownie zostalismy zaproszeni do wspotorganizacji
festynu dIa dzieci przez gospodarstwo agroturystyczne „Pata-Taj" w
Zielqtkowie. Dzieci oprocz stodyczy i drobnych upominkow obdarowane
zostaly odblaskami, ktore przyczyniac si^ maj^ do poprawy ich
bezpieczehstwa. Byty zabawy , tahce i spiew oraz przejazdzka
kucykiem.

•

23-27 lipca 2012 - w ramach programu „Z tawki szkolnej do tawy
poselskiej" odbyta sl^ pi^ciodniowa wycieczka ktorej trasa
prowadzita z Suchego Lasu przez Gniezno, Inowroctaw, Torun,
Wtoctawek, Ptock, Zelazowa Woi^ do Warszawy.
W poszczegolnych miastach mlodziez zwiedzata m.in. Archikatedr^
Gniezniehskq, Muzeum Fryderyka Chopina czy Wilanow, atrakcji byto

wiele ale najwazniejszym punktem tej wyprawy
posiedzeniu i zwiedzanie sejmu.
W wycieczce wzi^ta udziat 30 osobowa grupa dzieci.

•

byi udziat w

8 grudnia 2012 - Niespodzianka od Swi^tego Mikotaja
W sobotnie popotudnie w salonie Auto- Watin w Jelonku w swi^tecznym
nastroju dzieci przywitaty sw. IVIikotaja. Na przybycie Mikotaja czekato
ok. 150 dzieci wraz z rodzicami. Ale czekanie zostato szybko
nagrodzone, w czerwonej czapie , kubraku z biat^ brod^ przybyty
Mikotaj wzbudzat niektamany zachwyt wsrod najmtodszych, kiedy
rozdawat im pluszowe zabawki i paczki ze stodyczami.
28 grudnia 2012 -VI gwlazdkowy turniej pitki noznej o puchar
prezesa WZPN. Miejscem rozgrywek byta Inala widowiskowo- sportowa
w Suchym Lesie. Rozgrywki byty petne emocji. Podczas turnieju nie
zawiedii rowniez kibice, ktorych wspaniaty doping mobilizowat
zawodnikow do sportowej rywalizacji na boisku. Po raz pierwszy
gtownym trofeum na naszym cyklicznym juz turnieju byt puchar i
nagrody ufundowane przez Wielkopoiski Zwi^zek Pitki Noznej.

10. Gtowne zdarzenia prawne w dziatainosci o skutkach finansowych
nie dotyczy
11. Informacja o prowadzonej dziatainosci gospodarczej wedtug wpisu do
rejestru przedsi^biorcow KRS
nie byta prowadzona
12. Informacja o wysokosci uzyskanych przychodow, z wyodrebnieniem ich
zrodet
Przychody z dziatainosci statutowej:
Wptywy w ciqgu roku obrotowego 2012 t^cznie wyniosty
na CO sktadaj^ si^:

59.191,49 PLN

1. wptaty celowe darczyhcow

67.892,90 PLN

2. odsetki a'vista na rachunku bankowym
Razem

1,74 PLN
67.894,64 PLN

13. Informacja o realizowanych w ramach celow statutowych odptatnych
swiadczeniach z uwzgl^dnieniem kosztow tych swiadczeh
Stowarzyszenie nie prowadzi odptatnej dziatainosci pozytku publicznego.

14. Informacja o ponlesionych kosztach na:
• realizacje celow statutowych
45.238,26 PLN

•

dziatalnosc gospodarcza

Nie byte prowadzona
•

pozostate koszty

brak

IS.Daneo:
•

liczbie zatrudnionych osob z podziatem wedtug zajmowanych
stanowisk i z wyodrebnieniem osob zatrudnionych wyt^cznie w
dziatainosci gospodarczej

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracownikow na podstawie umowy o prac^.
Wszyscy cztonkowie dIa Stowarzyszenia pracuj^ spotecznie.

•

udzielonych pozyczkach pienieznych, z podziatem wedtug ich
wysokosci, ze wskazaniem pozyczkobiorcow i warunkow
przyznania pozyczek oraz podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pozyczek

Stowarzyszenie nie udzielito zadnych gwarancji, poreczeh
zobowi^zah zwiqzanych z dziatainosci^ statutow^.
•

i innych

kwotach ulokowanych na kontach bankowych ze wskazaniem
banku

PKO BANK POLSKI S.A. 37 1020 4027 0000 1502 0491 7128
•

wartosci nabytych obiigacji oraz wielkosci objetych udziatow i
nabytych akcji w spotkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spotek

Stowarzyszenie nie posiada obiigacji, udziatow ani akcji w spotkach prawa
handlowego.
•

nabytych nieruchomosciach, ich przeznaczeniu oraz wysokosci
kwot wydatkowanych na to nabycie

stowarzyszenie nie posiada maj^tku nieruchomego.
•

nabytych pozostalych srodkach trwatych

•

wartosci aktywow i zobowiqzah ujftych we wtasciwych
sprawozdaniach
finansowych
sporz^dzonych dia
celow
statystycznych

nie byto

Aktywa trwale
Aktywa obrotowe
Zobowi^zania i rezerwy na zobowi^zania

0,00 PLN
17.976,15 PLN
0,00 PLN

16. Dane o dziatainosci zleconej przez podmioty pahstwowe i samorzeidowe
oraz o wyniku finansowym tej dziatainosci
Stowarzyszenie nie prowadzito dziatainosci zleconej przez podmioty pahstwowe
ani samorzqdowe.
17. Informacja o rozliczeniach z tytutu ci£(Z£icych zobowi£izah podatkowych,
a takze w sprawie sktadanych deklaracji podatkowych
Stowarzyszenie nie ma zaiegtosci podatkowych. Sktada CIT-8.

f

