Sprawozdanie merytoryczne z działalności SKT Nr 171 STO w Białymstoku
prowadzonej w okresie 01.09.2010 – 31.08.2011.

I.

Samodzielne Koło Terenowe Nr 171 w Białymstoku
15-054 Białystok ul. Mieszka I 5
data wpisu w KRS 30.03.2010

nr KRS

0000094369

dane dotyczące członków Zarządu:

1/
2/
3/
4/

Panasiuk Anatol
Pugawko Beata
Fryska Elżbieta
Parfienowicz Marek

Prezes Zarządu
V-ce prezes
Sekretarz
Skarbnik

Grabówka ul. Leszczynowa 17
Wasilków
Sochonie 96/20
Białystok
Jaroszówka 50
Białystok ul. Konopnickiej 12 C m. 16

cele statutowe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

zakładanie i prowadzenie szkół;
organizowanie szkoleń edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców;
działalność wydawnicza i szkoleniowa;
działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych
niepełnosprawnych;
działalność szkoleniowa i informacyjna na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
zakładanie i prowadzenie przedszkoli, placówek oświatowo- wychowawczych i
opiekuńczo- wychowawczych, zakładów kształcenia;
inspiracja, wspieranie i patronowanie działalności szkół w szczególności
finansowanych ze środków społecznych;
współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele
zbliżone są do celu działalności towarzystwa;
propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Unii Europejskiej;
uczestniczenie w opracowywaniu i realizowaniu projektów finansowanych przez Unię
Europejską;
popularyzacja wiedzy dotyczącej oświaty i wychowania;
prowadzenie poradnictwa w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenie
jego nowych form;
tworzenie fundacji oraz innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych
w dziedzinie oświaty i wychowania;
wspieranie inicjatyw i działania w zakresie kultury zdrowotnej;
podejmowanie działań na rzecz integracji dorosłych osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem ludzi zdrowych.

str. 2
II. Działalność SKT Nr 171 STO w Białymstoku
w okresie od dn. 01.09.2010 r. do dn. 31.08.2011 r.
a)
b)
c)

prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku;
prowadzenie Społecznego Gimnazjum Nr 4 STO w Białymstoku;
organizacja szeregu przedsięwzięć, których celem było włączenie rodziców
obu szkół do realizacji zadań statutowych.

III. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej w okresie
od 01.09.2010 do 31.08.2011 roku.
IV. Uzyskane przychody:
składki członkowskie
1 890,00 zł
odsetki
0,86 zł
darowizna na rzecz pożytku publicznego
9 160,80 zł
-----------------------------------------------------------------------razem:
11 051,66 zł
V. Poniesione koszty:
opłaty bankowe
499,00 zł
składki do Zarządu Głównego STO
82,50 zł
pozostałe opłaty
3 640,30 zł
-----------------------------------------------------------------------razem:
4 221,80 zł

VI. SKT Nr 171 STO nie zatrudniało w okresie od 01.09.2010 do 31.08.2011 roku
pracowników na umowę o pracę
* członkowie Zarządu nie pobierali żadnego wynagrodzenia;
* stowarzyszenie posiada tylko konto bieżące
* stan konta na 31.08. 2011 roku - 16 080,11 zł
* zobowiązania – 0 zł
VII. Na stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe; Składana jest
deklaracja CIT- 8
VIII. W okresie: 01.09.2010 – 31.08.2011 była przeprowadzona w SKT Nr 171

STO kontrola Komisji Rewizyjnej SKT Nr 171 STO

Białystok,dn.17.10.2011r.

