Sprawozdanie
z działalności za rok 2008
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku
(Dz.U. Nr 50 poz.529)
1. Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno -Kulturalno-Turystyczne „Szansa” z siedzibą w
Grzybowie 32, 62-300 Września, uzyskało w dniu 22 sierpnia 2005 roku wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000239659,natomiast status organizacji pożytku publicz nego uzyskało 22 listopada 2007 roku.
Stowarzyszenie posiada REGON 300108120 i NIP 789 165 1486.W dniu 3 września 2007 r.
zostało wpisane do wykazu (Ministra Sprawiedliwości) instytucji, organizacji społecznych,
fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art.47,49 i 57a Kodeksu Karnego, którym przysługują nawiązki lub świadczenia pieniężne.
Dane członków Zarządu :
Prezes – Wanda Eugenia Iglewska, ul. Kopernika 21,62-300 Września
Wiceprezes – Jolanta Kosmala, Kleparz 38,62-300 Września
Skarbnik – Sławomir Radziewicz, Grzybowo 57,62-300 Września
Członek Zarządu – Joanna Stanisławska, Grzybowo 64,62-300 Września
Członek Zarządu – Natalia Błaszczyk, Grzybowo 7,62-300 Września
W trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową
mieszkańców małych wsi, działalność stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców
wsi.
Celem działania stowarzyszenia jest :
- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego, kulturalnego, a w szczególności utrwalanie tradycji wsi,
- integracja mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym i
Euroregionie,
- promowanie zdrowego stylu życia.
Zakres działalności statutowej:
a)działalność statutowa nieodpłatna
* przedszkola
* szkolnictwo gimnazjalne
* szkolnictwo podstawowe
* działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostała, gdzie indziej niesklasyfi –
kowana,
* pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania,
* działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
* działalność turystyczna, pozostała ,
* działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,

* działalność rekreacyjna pozostała , gdzie indziej niesklasyfikowana.
b) działalność statutowa odpłatna
* przedszkola,
* kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,gdzie indziej niesklasyfikowane,
* działalność turystyczna, pozostała,
* działalność związana ze sportem, pozostała,
* działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
* działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana,
* działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2.Działalność statutowa w roku 2008 skupiona była wokół zadań statutowych, a szczególny akcent położono na:
• edukację i wychowanie ,
• upowszechnianie kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego,
• wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
• promowanie zdrowego stylu życia.
I. Edukacja i wychowanie :
W lutym, realizowano projekt „Pożyteczne ferie” który umożliwił uczniom klas szóstych
przygotowanie się do sprawdzianu umiejętności na zakończenie nauki w szkole
podstawowej. W części wypoczynkowej skorzystali z zajęć na krytym basenie, wzięli
udział w turnieju na kręgielni, wyjechali do kina.
Od września realizowany jest projekt związany z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
i trwać będzie do czerwca 2009 roku. Warsztaty , konkursy, zdobywanie karty rowerowej i motorowerowej, udzielanie pierwszej pomocy- to formy realizacji tego przedsięwzięcia, którego beneficjentami, oprócz dzieci i młodzieży, są również dorośli.
Od września do grudnia ,stowarzyszenie realizowało dwa projekty edukacyjne, które
pozwoliły rozwijać zainteresowania, umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne,krajoznawcze dzieci i młodzieży.
W listopadzie, w warsztatach z zakresu edukacji finansowej brały udział osoby dorosłe. W projektach o charakterze edukacyjnym uczestniczyło około 400 osób.
II. Upowszechnianie kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.
Stowarzyszenie „Szansa” realizowało w ciągu roku cztery projekty w tej dziedzinie.
Dwa z nich wiązały się z Grzybowem , a mianowicie stuleciem szkoły i jej patronem,
który kilka lat temu zapoczątkował prace archeologiczne na wczesnośredniowiecznym
grodzisku. Była okazja do przygotowania okolicznościowych wystaw, konkursów, raj- du
, festynu, pokazach umiejętności wojów słowiańskich w trakcie tzw. żywych lekcji
historii prowadzonych przez członków Towarzystwa Przyjaciół Grodu w Grzybowie.
Beneficjentami kolejnego projektu trwającego od kwietnia do lipca , były osoby dorosłe. Uczestniczyły w wyjazdach do teatru, kina, opery, operetki.

W okresie przedświątecznym kolejny projekt umożliwił dzieciom i młodzieży na kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych. Działaniami objęto łącznie około 1100
osób.
III. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Tę sferę działań statutowych, trudno jest oddzielić od edukacji i wychowania. Przywołane w dziale I zadania ściśle łączą się z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzie- ci
i młodzieży, co zresztą było uwidocznione przez ogłoszeniodawców ofert konkursowych.
IV. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
W okresie od 1 października do 31 marca realizowany jest projekt ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty z doskonalenia umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego, z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy,
konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym mają ułatwić młodym ludziom start w
dorosłe życie. Tym projektem objętych jest 40 osób.
V. Promowanie zdrowego stylu życia.
Realizując to zadanie, stowarzyszenie zorganizowało spotkanie z kardiologiem, któ- ry w
czasie prelekcji przedstawił wpływ stylu życia na zdrowie człowieka. Praktyczne zajęcia z
aerobiku i pilatesu, to kolejne propozycje dla uczestników projektu.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS.
4. W roku 2008 Zarząd odbył 4 posiedzenia, w dniach: 9.02.08r.;10.03.08r.;19.05.08r.; i 22.
09.08r. Zarząd na bieżąco koordynował działalność organizacji. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:
- skierowania ofert do ogłoszeniodawców konkursów – 4,
- przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego za 2007 rok – 1,
- podpisania porozumienia o współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Grodu w Grzybowie i
Młodzieżową Orkiestrą Dętą – 2,
- zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie – 1,
- skreślenia z listy członków – 1 ,
- przyjęcia nowych członków – 1.
5. Przychody stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym, tj. w 2008 roku:
* składki członkowskie 608,00 zł.
* przychody pieniężne(wpłaty od uczestników projektów, darowizny od
osób prawnych i fizycznych 2580,00zł.,
z 1% 8022,50 zł.
* przychody od fundacji na realizację projektów 25 690,00 zł.
* przychody ze środków publicznych, w tym:
z budżetu państwa 97 230,00 zł.
z budżetów samorządów (gmina i powiat) 9 198,00zł.
* przychody finansowe (odsetki) 122,97zł.
* pozostałe przychody operacyjne 436,66 zł.

* wynik finansowy z 2007r. 1011,19 zł.
Z tytułu wpisu do wykazu Ministra Sprawiedliwości, stowarzyszenie nie uzyskało żadnych
środków finansowych.
Mimo, że stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Społecznych w
Grzybowie ,nie pobiera czesnego za naukę, a placówka utrzymuje się z dotacji Gminy Września, która przekazuje środki (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na konto placówki).
Przedszkole, które od 1 stycznia weszło w skład Zespołu otrzymuje dotacje na tej samej zasadzie
co szkoła, z Gminy Września. Pobiera opłaty od rodziców. Zespół Szkół prowadzi własną
księgowość i dokonuje rozliczeń z dotacji z UMiG we Wrześni.
6. Koszty stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym:
* koszty realizacji celów statutowych – 122441,73 zł.
* koszty administracyjne – 1459,74 zł.
7.Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych. Przy realizacji projektów zatrudniało pracowników merytorycznych na podstawie umów zlecenia i o dzieło.
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (brutto) 14 300,00zł.
W przypadku dyrektora ZSzS w Grzybowie, zarząd ustala jego wynagrodzenie, które wypłacane jest z dotacji przekazywanej przez gminę. Prezes stowarzyszenia wykonuje jedynie
czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora.
W okresie sprawozdawczym, stowarzyszenie nie udzieliło żadnych pożyczek, nie lokowało
środków pieniężnych na kontach, posiada jedynie rachunek bieżący i rachunek pomocniczy na
potrzeby realizacji projektu z EFS w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni),nie nabyło
udziałów, akcji obligacji, nieruchomości, środków trwałych powyżej 3,5 tys.zł. Przy
podpisywaniu umowy na realizację projektu z EFS stowarzyszenie miało obowiązek złożenia
weksla in blanco.
8. Stowarzyszeniu były zlecone zadania w formie wspierania realizacji zadania, na które udzielono dotacji. Były to: trzy zadania realizowane z budżetu państwa i 4 zadania z budżetów samorządów, trzy zadania z dotacji fundacji. Jedno zadanie z budżetu państwa i jedno zadanie z dotacji fundacji zgodnie z harmonogramem, zakończą się w 2009 roku i wówczas
nastąpi rozliczenie. Pozostałe zadania zostały rozliczone zgodnie z umowami i w terminach
określonych w tych umowach, a zleceniodawcy nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
9.Stowarzyszenie składało na bieżąco deklaracje podatkowe, roczną deklarację PIT – 4R, a
wraz z bilansem roczną deklarację CIT-8.Zobowiązania podatkowe za okres sprawozdawczy 3 369,00zł. i 2494,77zł. ZUS. Na realizację projektów, które zakończą się w 2009 roku pozostaje 20640,30 zł.
10.W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona żadna kontrola.
Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalno- Turystyczne „Szansa” podpisało w roku 2008
porozumienia o współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Grodu w Grzybowie i Młodzieżową
Orkiestrą Dętą we Wrześni. Przedmiotem porozumień są wspólne działania sta- tutowe.

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno- Kulturalno-Turystycznego „Szansa” za okres 1.01.08r. do 31.12.08r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 15 listopada 2001 roku (Dz.U.Nr 137,poz. 1539).
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego, w związku z tym, w części „Rzeczowe akty-wa
trwałe” brak informacji. Mimo, że „Szansa” jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół
Społecznych w Grzybowie, w skład którego od 1 stycznia weszło niepubliczne przedszkole, nie
otrzymuje na swoje konto dotacji z subwencji oświatowej Gminy Września. Zgodnie z uchwałą
organu stanowiącego, środki finansowe przekazywane są bezpośrednio na konto zespołu szkół,
który prowadzi własną księgowość. W związku z powyższym niniejsze spra – wozdanie dotyczy
tylko stowarzyszenia.
Przychodami stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym były:
- dotacje na realizację zadań ( projektów): 3 z Urzędu Miasta i Gminy Września,1ze Starost- wa
Powiatowego we Wrześni, 3 od Wojewody Wielkopolskiego w tym jeden w ramach pro- gramu
rządowego,2 z Fundacji Wspomagania Wsi, 1 z Fundacji PZU( pierwsza transza),1 z EFS (
pierwsza transza),
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych,
- wpłaty z 1%,
- składki członkowskie,

- odsetki bankowe,
- wynik finansowy za rok ubiegły,
- pozostałe przychody.
Cały przychód przeznaczony był na działalność statutową stowarzyszenia, z przeznaczeniem na
koszty statutowe i administracyjne.
Środki finansowe zgromadzone z 1% wyniosły 8022,50 zł. Zostały wydatkowane na zakup:
• lektur do biblioteki Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie,
• wyposażenia placu zabaw przedszkola „Grzybek” w Kleparzu,
• wyprawek szkolnych dla uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum,
• przeprowadzenie „żywych lekcji historii” i warsztatów z zakresu wczesnośrednio• wiecznej historii,
• zestaw edukacyjny do nauki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dla ucz- niów
klas najmłodszych w szkole podstawowej.
Dodatni wynik finansowy przeznacza się na zwiększenie funduszu statutowego roku następnego i do wykorzystania na działalność statutową i administracyjną. Realizacja projektów z
Fundacji PZU i z EFS będą kontynuowane w następnym roku budżetowym i część środków
finansowych stanowi zabezpieczenie ich realizacji zgodnie z harmonogramami i umowami.
Kosztami w okresie sprawozdawczym były wydatki związane z realizacją projektów,(koszty
statutowe), opłaty bankowe, pocztowe, sądowe, artykuły biurowe (koszty administracyjne) i inne
koszty – zwrot kosztów podróży koordynatora projektu na szkolenie w Fundacji PZU,
który fundacja zwracała przez konto stowarzyszenia.
Dotacje otrzymane na realizację w okresie sprawozdawczym, zostały rozliczone w czasie
określonym w umowach ze zleceniodawcami. Do sprawozdań merytoryczno – finansowych
zleceniodawcy nie wnieśli zastrzeżeń.
Realizując swoje zadania statutowe, stowarzyszenie otrzymało wsparcie pozafinansowe:
- przy realizacji projektów- od Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie i Koła Gospodyń
Wiejskich w Grzybowie,
- od Fundacji Familijny Poznań- darowizna w postaci wyposażenia Alternatywnego Ośrodka
Edukacji Przedszkolnej w Grzybowie ,
- od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrześni-zestaw edukacyjny „Autochodzik” do nauki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o wartości 2000zł
Starostwo Powiatowe we Wrześni, użyczyło stowarzyszeniu na czas nieokreślony, zestaw
komputerowy z oprogramowaniem.
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych. Jedynie przy realizacji projektów
zatrudniani byli pracownicy merytoryczni na umowę zlecenia lub o dzieło.
Z tytułu wpisu do wykazu Ministra Sprawiedliwości, w okresie sprawozdawczym, stowarzyszenie nie uzyskało nawiązek ani innych świadczeń pieniężnych.
W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na
dofinansowanie projektu realizowanego ze środków EFS, zgodnie z obowiązującymi
procedurami, stowarzyszenie podpisało weksel in blanco. Innych zobowiązań, poręczeń,
gwarancji nie udzielono.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 rok.
1.Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalno- Turystyczne „Szansa”, Grzybowo 32,
62-300 Września.
2.Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie,
który posiada własny REGON, NIP, konto bankowe, prowadzi własną księgowość i sporządza samodzielnie sprawozdania finansowe.
3.Przedmiot działalności:
a) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),

b) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 91.33.Z),
c) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 85.14.F),
d) pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (PKD 85.32.C).
4. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji 22.08.2005r. nr KRS0000239659
REGON 300108120.
5. Zarząd:
Prezes – Wanda Eugenia Iglewska, ul. Kopernika 21,62-300 Września
Wiceprezes – Jolanta Kosmala, Kleparz 38,62-300 Września
Skarbnik – Sławomir Radziewicz, Grzybowo 57,62-300 Września
Członek Zarządu – Joanna Stanisławska, Grzybowo 64,62-300 Września
Członek Zarządu – Natalia Błaszczyk, Grzybowo 7,62-300 Września
6.Cele stowarzyszenia: w trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, działalność skierowana jest na rzecz ich
mieszkańców. Dotyczy wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego; integracji mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności
i wykluczeniu społecznemu, wspierania demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, promowania zdrowego stylu życia. Swoje cele stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działalności kulturalnej ( organizowanie festynów, wyjazdów do kina, opery, teatru),działalności promującej
zdrowy styl życia.
7. Stowarzyszenie działa od momentu utworzenia od 22 sierpnia 2005 roku, tj. uzyskania
wpisu do KRS. W listopadzie 2007 roku stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Ma prawo działać na terytorium Polski przez czas nieoznaczony.
8. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy,który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
9. Nie dotyczy. 10. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez stowarzyszenie co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
11. Zasady(polityki) rachunkowości zostały określone uchwałą zarządu z dnia 6.09.2005 roku
i z taką datą obowiązuje. Uchwała określa zakładowy plan kont, podział kosztów na statutowe i administracyjne, ewidencję przychodów i kosztów na kontach syntetycznych i analitycznych,a bilans i rachunek wyników w postaci porównawczej będzie sporządzany na
koniec roku obrotowego.
Księgowość prowadzona jest metodą tradycyjną – ręczną, z tym że od 1 października zo- stała
wyodrębniona księgowość dla potrzeb realizacji projektu ze środków unijnych.W banku
musiało zostać utworzone konto pomocnicze, a wszystkie operacje finansowe dokonywane
w ramach tego projektu księgowane są za pomocą komputerowego systemu księgowego i w
wersji wydruków gromadzone i przechowywane w dokumentacji organizacji.

