Sprawozdanie
z działalności za rok 2007
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.
uzyskało wpis 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 2007 ,to realizacja zadań świadczonych na rzecz :
- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin w szczególności ze względu na
ochronę praw kobiet, poprzez aktywizację środowisk kobiecych, edukację oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadaniami objęto 320 kobiet w różnym wieku)
- osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dzieci z rodzin
ubogich, przez propagowanie tradycji świątecznych (zadaniami objęto 180 dzieci i 90 ro –
dzin)
- wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (zadaniami objęto195 osób)
- edukacji i wychowania (zadaniami objęto 270 osób)
- propagowania ochrony i promocji zdrowia (zadaniami objęto bezpośrednio i pośrednio 500
osób w różnym wieku)
- upowszechniania kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego (zadaniami objęto 270 osób)
- przeciwdziałania osamotnieniu osób starszych, integracji społecznej (zadaniami objęto 240
osób)
- wypoczynku dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa (zadaniami objęto 75 osób).
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS.
4. W roku 2007 Zarząd odbył 8 posiedzeń, w dniach: 12.01.07r.,29.03.07r., 24.04.07r.,10.06.
07r., 22.06.07r., 3.09.07r.,18.11.07r.,14.12.07r.
Zarząd na bieżąco koordynował działalność organizacji.Zostało podjętych 12 uchwał w sprawach:
- skierowania ofert do ogłoszeniodawców konkursów – 6,
- przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego za 2006 rok – 1,
- podpisania porozumienia o współpracy z Fundacją Dzieci Wrzesińskich i innymi organizacjami pozarządowymi, których działalność statutowa jest podobna – 1,
- nadania statutu niepublicznemu przedszkolu ,dla którego „Szansa” będzie organem prowadzącym – 1,
- wszczęcia procedur dotyczących utworzenia niepublicznego przedszkola – 1,
- zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie – 1,
- włączenia do Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie Przedszkola Niepublicznego „Grzy
bek” – 1.
5. Przychody stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym, tj. w 2007roku:
* składki członkowskie – 225,00 zł.
* przychody pieniężne(wpłaty od osób fizycznych i uczestników projektów) – 8.950,00 zł.
* przychody ze środków publicznych, w tym:
z budżetu państwa – 29.400,00zł.
z budżetów samorządu – 10.400,00zł.
* przychody finansowe (odsetki) – 53,65zł.
* pozostałe przychody operacyjne – 68,00zł.
* wynik finansowy z 2006r. – 8.298,59zł.
Z tytułu wpisu do wykazu Ministra Sprawiedliwości, stowarzyszenie nie uzyskało żadnych
środków finansowych, podobnie jak z tytułu uzyskania statusu opp.
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).Zespół
Szkół prowadzi własną księgowość i dokonuje rozliczeń z dotacji z UMiG we Wrześni.

6. Koszty stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym:
* koszty realizacji celów statutowych – 55.488,65zł.
* koszty administracyjne – 827,40zł.
* pozostałe koszty – 68,00zł.
7.Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. Członkowie organizacji wykonywali wszystkie
czynności nieodpłatnie.
W przypadku dyrektora ZSzS w Grzybowie, zarząd ustala jego wynagrodzenie, które wypła
cane jest z dotacji przekazywanej przez gminę. Prezes stowarzyszenia wykonuje jedynie czyn
ności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora.
W okresie sprawozdawczym, stowarzyszenie nie udzieliło żadnych pożyczek, nie lokowało
środków pieniężnych na kontach (jedynie rachunek bieżący w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni),nie nabyło udziałów, akcji obligacji, nieruchomości, środków trwałych.
8. Stowarzyszeniu były zlecone zadania w formie wspierania realizacji zadania, na które udzielono dotacji. Były to:dwa zadania realizowane z budżetu państwa i osiem zadań z budżetu samorządów. Wszystkie zadania zostały rozliczone zgodnie z umowami i w terminach
określonych w tych umowach, a zleceniodawcy nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
9.Stowarzyszenie składa roczną deklarację CIT-8.
10.W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona żadna kontrola.
Stowarzyszenie podpisało w roku 2007 porozumienia o współpracy z Fundacją Dzieci Wrzesińskich i Fundacją Familijny Poznań. Przedmiotem porozumień są wspólne działania w
oparciu o statuty organizacji.

