
Sprawozdanie merytoryczno – finansowe 
Stowarzyszenia Przyjaciół 

Zespołu Szkół społecznych Nr 1 w Rzeszowie 
za rok obrotowy 2011 

 
 

1/ Nazwa: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie 
Siedziba: 
35-112 Rzeszów 
Ul. Bohaterów 26 
Telefon: 17/856 47 68 
e-mail: zarzadspoleczna1@gmail.com 
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane: 
- pierwszy wpis do Rejestru Sądowego w 1992 r. 
- drugi wpis do Rejestru Sądowego 20.11.2001 r. 
Nr KRS: 0000064187 
Regon: 690238661 
NIP 813 30 05 176 
Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego: 
- wpis do KRS w dniu 30.11.2006 r. 
Nr KRS: 0000064187 
- podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9133 Z – działalność pozostałych 
organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
Skład Zarządu: 
1/ Przewodniczący Beata Dowbecka-Lembryk 
2/ Z-ca Przewodniczącego Swietłana Styga 
3/ Sekretarz Małgorzata Janda 
4/ Skarbnik Barbara Pawłowska 
5/ Członek Dorota Rojowska 
6/ Członek Grażyna Jurkiewicz 
7/ Członek Bernadeta  Adamus - Kawka 
8/ Członek Bożena Furman 
2/ zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o 
skutkach finansowych: 
Celem statutowym Stowarzyszenia jest: 
- prowadzenie społecznej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy zerowej. 
- troska o wychowanie uczniów w duchu etyki katolickiej 
- organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla uczniów 
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
- poszanowanie dóbr kultury i tradycji 
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Działalność statutowa prowadzona jest społecznie przez członków 
Stowarzyszenia. 
Terenem działania jest miasto Rzeszów i okolice gminy. 
Do podstawowych zasad, form i zakresu działalności statutowej zalicza się: 
1/ Podejmowanie działań mających na celu pomoc Zespołowi Szkół 
Społecznych Nr 1 w Rzeszowie 
2/ Prezentowanie interesów szkoły wobec władz publicznych i kościelnych 
3/ Współpraca ze stowarzyszeniami o podobnym profilu działania tak w kraju 
jak i za granicą 
4/ Pozyskiwanie funduszy z przeznaczeniem na cele oświatowe 
5/Podejmowanie działań integrujących uczniów z uczniami posiadającymi 
orzeczenie o niepełnosprawności 
6/ Podejmowanie nowych form działania mających na celu realizacje założeń 
statutu 
Jako organizacja pożytku publicznego otrzymuje darowizny z 1% podatku 
dochodowego. Środki te wykorzystywane są na działalność podstawową szkoły. 
Pozostała kwota gromadzona jest na rachunku bankowym. Przeznaczona będzie 
na remont sali gimnastycznej i klas lekcyjnych. 
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w 
Rzeszowie jako organ prowadzący zatwierdza roczny plan finansowy szkoły. 
Zatwierdza także na każdy rok szkolny plan organizacyjny. Uwzględnia przy 
tym indywidualne potrzeby uczniów. 
Fundusz statutowy w całości przeznaczony jest na realizację celów i 
zadań statutowych, w tym na nabycie środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów. 
3/ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 
4/ W roku 2011 Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwały w następujących 
sprawach: 
1/ Uchwała Nr 1/307 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie wysokości wpisowego za 
ucznia O. G. 
2/ Uchwala Nr 2/308 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przedłużenia terminu 
wpłaty składki członkowskiej 
3/ Uchwała Nr 3/309 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie   zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2010 r. 
4/ Uchwala Nr 4/310 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie umorzenia zadłużenia z 
tytułu wpłat czesnego 
5/ Uchwała Nr 5/311 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie dodatkowej premii 
regulaminowej 
6/ Uchwała Nr 6/312 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu 
planu finansowego na rok szkolny 2011/2012 
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7/ Uchwała nr 7/313 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia 
projektu organizacyjnego na rok szkolny 2011/2012 
8/ Uchwała Nr 8/314 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie podwyższenia czesnego na 
uczniów z przeznaczeniem na fundusz remontowy 
9/ Uchwała Nr 9/314a z dnia 19.04.2011 r. w sprawie skreślenia z listy 
członków 
10/ Uchwała Nr 10/315 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie zmniejszenia czesnego 
dla pani K.K. 
11/ Uchwała Nr 11/316 z dnia 24.05.2011 r. zmniejszenia czesnego dla 
uczennicy N. Z. i ucznia A. Z. 
12/ Uchwała Nr 12/317 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie dofinansowania 
wycieczki szkolnej 
13/ Uchwała Nr 13/318 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie zmniejszenia opłat 
czesnego za trzecie dziecko 
14/ Uchwała Nr 14/319 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia 
wysokości czesnego na dzieci nauczycielskie 
15/ Uchwała Nr 15/320 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie przyjęcia nowych 
członków Stowarzyszenia 
16/ Uchwala Nr 16/321 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie ukonstytuowania się 
Zarządu 
17/ Uchwala 17/322 z dnia 28.06.2011 r. w sprawie ustalenia czesnego dla 
ucznia M. K. 
 
18/ Uchwala Nr 18/323 z dnia 28.06.2011 r. w sprawie ustalenia czesnego dla 
uczennicy M. Sz. 
19/ Uchwala Nr 19/324 z dnia 28.06.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości 
czesnego dla uczennicy D. T. 
20/ Uchwala Nr 20/325 z dnia 28.06.2011 r. w sprawie  realizacji projektu 
 „ Indywidualizacja procesu nauczania wychowania uczniów kas I-III szkoły 
podstawowej” 
21/ Uchwala Nr 21/326 z dnia 28.06.2011 r. w sprawie powołania pani Iwony S. 
do podpisywania rachunków i listy płac 
22/ Uchwała Nr 22/327 z dnia 28.06.2011 r. w sprawie ustalenia premii 
uznaniowej dla Dyrektora Szkoły 
23/ Uchwala Nr 23/327 a  z dnia2 9.07.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian 
w planie finansowym na rok szkolny 2011/2012 
24/ Uchwała Nr 24/328 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w 
planie finansowym na rok szkolny 2011/2012 
25/ Uchwała Nr 25/329 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie wycofania się  z umowy 
dotyczącej realizacji projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania 
wychowania uczniów kas I-III szkoły podstawowej 
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25/ Uchwala Nr 26/330 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie wprowadzenia ulgi 
czesnego dla członków Stowarzyszenia 
26/ uchwala Nr 26/331 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie wprowadzenia kwartalnej 
ewaluacji pracowników szkoły  
27/ uchwała Nr 27/332 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie przydzielenia nauczyciela 
wspomagającego 
28/ Uchwala Nr 28/333 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie zniesienia opłat za kółka 
pozalekcyjne 
29/ Uchwala Nr 29/334 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie odpracowania przez 
nauczycieli dodatkowej 2 godziny kartowej 
30/ Uchwała Nr 30/335 z dnia 11.08.2011 r. w sprawie zmniejszeniu premii 
uznaniowej wynikającej z wysługi lat 
31/ Uchwała Nr 31/336 z dnia 23.08.2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu 
32/ Uchwała Nr 32/337 z dnia 23.08.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności 
wynajmu pomieszczeń 
33/ Uchwała Nr33/338 z dnia 23.08.2011 r. w sprawie ustalenia  opłaty 
czesnego dla ucznia M. D. 
34/ Uchwała Nr34/339 z dnia 05.09.2011 r. w sprawie ukonstytuowania się 
Zarządu 
35/ Uchwała Nr35/340 z dnia 05.09.2011r. w sprawie dzierżawy  pomieszczenia  
36/ Uchwała Nr36/341 z dnia 05.09.2011r. w sprawie przyjęcia nowych 
członków Stowarzyszenia 
37/ Uchwała Nr37/342 z dnia 05.09.2011r. w sprawie kierowania pytań do pani 
Dyrektor i pani Księgowej  
38/ Uchwała Nr38/343 z dnia 05.09.2011r. w sprawie 14.10.2010r . , 31.10. 
2011r. , 30.04.2012 r.,0 2.05.2012 r., 08.06.2012 r.  dniami wolnymi od pracy 
39/ Uchwała Nr39/344 z dnia 07.11.2011r. w sprawie ukonstytuowania się 
Zarządu 
40/ Uchwała Nr40/345 z dnia 17.11.2011r. w sprawie przyjęcia nowych 
członków Stowarzyszenia 
41/ Uchwała Nr41/346 z dnia 17.11.2011r. w sprawie ustalenia składki 
członkowskiej 
42/ Uchwała Nr42/347 z dnia 17.11.2011r. w sprawie likwidacji ulgi dla 
członków Stowarzyszenia 
43/ Uchwała Nr43/348 z dnia 17.11.2011r. w sprawie ustalenia dodatkowej 
premii regulaminowej w miesiącu XII 2011 r. 
44/ Uchwała Nr44/349 z dnia 17.11.2011r. w sprawie wypłacania premii 
regulaminowej 
45/ Uchwała Nr45/350 z dnia 15.12.2011r. w sprawie korzystania z ulgi przez 
członków Stowarzyszenia 
46/ Uchwała Nr46/351 z dnia 15.12.2011r. w sprawie  zatwierdzenia zmian w 
arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012 
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47/ Uchwała Nr47/352 z dnia 15.12.2011r. w sprawie  zatwierdzenia zmian w 
planie finansowym na rok szkolny 2011/2012 
48/ Uchwała Nr48/353 z dnia 15.12.2011r. w sprawie  ustalenia kwoty 
przeznaczonej na rekolekcje 
49/ Uchwała Nr49/354 z dnia 15.12.2011r. w sprawie   skreślenia z listy 
członków 
50/ Uchwała Nr50/355 z dnia 15.12.2011r. w sprawie   dodatkowych opłat 
czesnego w razie zerwania umowy przez rodziców  
51/ Uchwała Nr51/356 z dnia 15.12.2011r. w sprawie   ustalenia czesnego dla 
ucznia O. G. 
52/ Uchwała Nr52/357 z dnia 15.12.2011r. w sprawie   wysokości opłaty z a 
wynajm  pomieszczenia. 
53/ Uchwała Nr53/358z dnia 15.12.2011r. w sprawie   ustalenia premii 
uznaniowej dla Dyrektora Szkoły 
54/ Uchwała Nr54/359z dnia 15.12.2011r. w sprawie   wypłat premii 
uznaniowej dla pracowników szkoły 
Uchwały Zarządu zostały wykonane. 
5/ Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich 
źródeł, odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych 
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: jeżeli prowadzono działalność 
gospodarczą , wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek 
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności statutowej. Nie występują przesłanki zagrażające 
dalszej działalności Stowarzyszenia. 
Sprawozdanie finansowe za 2011 r. zostało sporządzone na podstawie ksiąg 
rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją 
przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania 
uchwałą Zarządu w sprawie zakładowego planu kont oraz przyjętych zasad 
rachunkowości. 
Stowarzyszenie sporządza rachunek wyników w układzie porównawczym. 
W sprawozdaniu wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną. 
Kierujemy się metodą rzeczywiście poniesionych kosztów i osiągniętych 
przychodów, ustalając wynik finansowy. 
Do przychodów Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 
w Rzeszowie zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe 
ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutu, nieodpłatnie 
otrzymane składniki majątku, kwoty za sprzedane składniki majątkowe oraz 
przychody finansowe ( dotacje, subwencje, wpłaty, czesnego, wpisowego, za 
świetlicę, zwrot kosztów wynajmu pomieszczeń, wpłaty na zimowisko, kolonie, 
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kółka zainteresowań, darowizny, wpłaty 1% podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego ). 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 
Ogółem przychody za 2011 r.  1 463 880 ,13 
554 286,54        - wpłaty czesnego od rodziców uczniów 
     3975,00        - wpłaty rodziców uczniów na fundusz remontowy 
     6 700,00       - wpisowe wpłata od rodziców 
482 882,01        - dotacja z Urzędu Miasta na kl. I-VI 
232 279,29        - dotacja na gimnazjum 
 12 065,76         - dotacja z Urzędu Miasta na kl.O 
  7582,32           - darowizny  
  7899,00           - wpłaty za kółka zainteresowań 
55 250,00          - wpłata rodziców na kolonię 
11730,88          - za wynajem pomieszczeń  
  5165,00          - wpłaty rodziców za  świetlicę 
  2308,79          - dochody z organizacji pikniku 
       85,23        - odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne 
       35,43        - odpłatność za prywatne usługi ksero 
       12,20        - odsetki bankowe 
       14,00       - wpłaty za szkody majątkowe  
     810,00       - wpłata prowizji od ubezpieczeń z tytułu NW od PZU 
25 153,17       - wpłaty na realizację projektu NADINA 
  7 250,00       - wpłata rodziców na półkolonie 
     300,00       - wpłata na warsztaty KLANZA 
     657,80       - dochody z kiermaszu szkolnego 
  2 550,00       - wpłata rodziców na zimowisko  
    120,00        - odpłatność za basen 
      35,19        - refundacja środków pieniężnych Centrum Quatro 
20945,40       - 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 
 
6/ Informacja o poniesionych kosztach 
1 421 682,02 koszty łącznie 
W tym: 
- koszty realizacji zadań statutowych 12 664,93 
- zużycie materiałów i energii 85 677,12 
- usługi obce  163 059,68 
- podatki i opłaty 1 965,92 
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 167 756,46 
- pozostałe  36 073,61 
Amortyzacja  5 484,90 
Razem 1 421 682,02  
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Są to koszty administracyjne. 
Przedmiotem dalszego działania jest pozyskanie środków finansowych 
niezbędnych do dalszej wymiany okien w budynku szkoły, wykonania elewacji 
oraz do remontu sali gimnastycznej. 
Ponieważ potrzeby na realizację tych zadań są duże, nie planuje się w 
2011 roku podwyżki płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 
szkoły. 
Premia regulaminowa wypłacana będzie w miarę posiadanych środków 
finansowych. Zakłada się wypłatę jej w wysokości 5% miesięcznego 
wynagrodzenia. 
Zwiększenie wypłaty premii regulaminowej nastąpi w przypadku zmniejszenia 
wydatków stałych 
7a/Dane o liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według 
zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej: 
- przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie 
Stowarzyszenie nie zatrudniło w 2011 r. pracowników na podstawie umowy 
o pracę 
- wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone członkom 
Zarządu 
Zarząd sprawowany jest społecznie. Stowarzyszenie jest organem 
prowadzącym Szkołę. Szkoła w 2011 r. zatrudniała przeciętnie 40 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty – 26,5 etatów 
7b/ Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie – 
1 116 756,46 zł 
7c/ Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego 
łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom 
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 
Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzenia, gdyż nie prowadzi działalności 
gospodarczej 
7d/ Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło – 2 400,00 
7e/ Dane o udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z 
 
podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków 
przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich 
pożyczek – Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek 
7f/ Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem 
banku 
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gromadzi środki finansowe w Banku PEKAO S.A. O/Rzeszów. 
Kapitał na dzień 31.12.2011 r. wynosi 38 611,14 zł. 
Zespół szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie, którego organem prowadzącym 
jest Stowarzyszenie posiada oddzielne konto również w Banku PEKAO S.A. 
w Rzeszowie. 
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 167 481,62 zł. Środki 
te zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2012 r. 
7g/ Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałem lub 
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - 
brak 
7h/ Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie – brak 
7i/ Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych – brak 
7j/ Dane o wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we 
właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów 
statystycznych 
- wartość aktywów Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego 2011 wg danych 
bilansowych wynosi 242 427,86 zł. Na sumę bilansową składają się rzeczowe 
aktywa trwałe o wartości 92 084,89 zł. tj. środki trwałe pomniejszone o odpisy 
amortyzacyjne oraz wartości aktywów obrotowych w wysokości 210 632,20 zł. 
Stan zobowiązań jest równy kwocie – 68 881,75 zł. 
8/ Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności 
Stowarzyszenie nie miało zadań zleconych przez podmioty państwowe 
i samorządowe. 
9/ Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu wiążących zobowiązań 
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
– Stowarzyszenie jest zwolnione ze składania comiesięcznych deklaracji CIT 2 
na podstawie złożonego oświadczenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego, 
określonego ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Sporządza rozliczenie roczne na formularzu CIT8. Stowarzyszenie nie jest 
podatnikiem podatku VAT. 
Stowarzyszenie nie posiada zaległości podatkowych, ani wymaganych 
zobowiązań z tytułu składek ZUS.  
 
9/ W okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola z Państwowej 
Inspekcji Pracy w Rzeszowie. 
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W załączeniu do sprawozdania: 
1. Bilans na dzień 31.12.2011 r. (załącznik nr 1) 
2. Rachunek wyników na dzień 31.12.2011 r. (załącznik nr 2) 
3. Informacja dodatkowa za 2011 r. (załącznik nr 3) 
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