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 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

Z DZIAŁALNOŚCI  

STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA  

ZA ROK 2010. 
 

 

1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE: 

 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja 

 Adres siedziby:  80-297 Banino, ul.Lotnicza 15 

 Telefony:   0601-092-292, 0502-633-810 

 E-mail:   edukacja.plus.integracja@googlemail.com 

 Data rejestracji:   13.10.2006 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego  

Rejestru Sądowego, status Organizacji Pożytku 

 Publicznego. 

 Numer KRS:  0000265867 

 REGON:   220312203 

 NIP    5891898872 

 Zarząd stowarzyszenia: 

Klaudia Sidorowicz członek zarządu miejsce zamieszkania: Banino 

Ewa Kosznik  członek zarządu miejsce zamieszkania: Żukowo 

Monika Marszałkowska członek zarządu miejsce zamieszkania: Banino 

Jacek Miąskowski  członek zarządu miejsce zamieszkania: Banino 

 

2. CELE STATUTOWE 

 wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi Banino i okolic, 

 wspieranie rozwoju edukacji we wsi Banino i w okolicach , 

 integracja mieszkańców wsi Banino i okolic, przeciwdziałanie bezradności i 

wykluczeniu społecznemu, 

 wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym. 

 

3. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ: 

Na koniec 2010 r. stowarzyszenie liczyło 15 członków.  

W 2010 r. zarząd stowarzyszenia zbierał się 12 razy.  

 

W 2010 r. realizując działalność statutową wykonano następujące zadania: 

 „Odyseja Umysłu” – przygotowanie do ogólnopolskiego konkursu drużyn ze 

szkoły w Baninie, 

 Projekt "Po lekcjach" – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży: 

1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, 

 Pomoc przy realizacji WOSP - we współpracy ze szkołą, 

 „Gdański Uniwersytet Dziecięcy”- wyjazdy na wykłady dla  dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Baninie do GUD w Gdańsku, 
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 Projekt nauki gry na instrumentach , 

 Projekt „Sekcja szachowa-Banino”– zajęcia szachowe dla dzieci, 

 Projekt „Muzyka dla smyka”- spotkania edukacyjne z muzyką dla klas 0-III 

 Projekt „Sportowe soboty”- cykl zawodów sportowych dla drużyn z klas IV-VI 

szkoły w Baninie, 

 Projekt „Festyn Mama, Tata i Ja” -  festyn rodzinny w Baninie,  

 Projekt „Warsztaty Leonarda da Vinci” – zajęcia twórcze dla dzieci, 

W roku 2010 stowarzyszenie prowadziło również działania związane: 

- z  planami budowy nowej szkoły podstawowej i gimnazjum w Baninie, 

- z poprawą warunków lokalowych w istniejącej szkole w Baninie, 

 

W listopadzie 2010 r. wnioski o dofinansowanie  projektów „Kreatywna Edukacja” oraz 

„Peryferia świata” przygotowane przez Stowarzyszenie na konkurs 01/POKL/9.5/2010 

zostały rozpatrzone pozytywnie i rekomendowane do dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Kwoty uzyskanego dofinansowania to: 

„Kreatywna edukacja” -  46 510 zł 

„Peryferia świata” – 49 998 zł 

Projekty są realizowane od 6.12.2010 r. zostaną zakończone w 2011 r. 

 

4. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH: 

 Gmina Żukowo – zadanie publiczne w obszarze kultura i sztuka – projekt „Muzyka 

dla smyka”. 

Przyznana dotacja w wysokości 3 000,00 zł została wydatkowana zgodnie z umową 

nr S-K-4031-17/2010 z dnia 8.01.2010 r. i rozliczona w całości 30.06.2010r. 

 Gmina Żukowo – zadanie publiczne  z zakresu kultura fizyczna i sport – projekt 

„Sekcja szachowa-Banino” . 

Przyznana dotacja w wysokości 4 000 zł została wydatkowana zgodnie z umową nr 

9/S/2010 z dnia 11.03.2010 r. i rozliczona w całości  w dniu 17.01.2010 r. 

 Gmina Żukowo – zadanie publiczne w obszarze kultura i sztuka – projekt „Festyn 

Mama, Tata i Ja” . 

Przyznana dotacja w wysokości 3 000,00 zł została wydatkowana zgodnie z umową 

nr S-K-4031-42/2010 z dnia 9.04.2010 r. i rozliczona w całości w dniu 30.06.2010r.  

 Gmina Żukowo – zadanie publiczne  z zakresu kultura fizyczna i sport – projekt 

„Sportowe soboty” . 

Przyznana dotacja w wysokości 3 500 zł została wydatkowana zgodnie z umową nr 

17/S/2010 z dnia14.05.2010 r. i rozliczona  w kwocie 3 493,64 zł w dniu 

30.06.2010 r.  Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6,36 zł została 

zwrócona na konto UG Żukowo. 

 

5. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA: 

 

 Uchwała zarządu nr 1/2010 z dnia 31.03.2010r. 

Zarząd Stowarzyszenia Edukacja Plus Integracja w dniu 31.03.2010 r. zatwierdza 

sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2009 r. 

Członkowie zarządu: 

Ewa Kosznik 

Monika Marszałkowska 

Klaudia Sidorowicz 

Jacek Miąskowski 
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6. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW: 

Przychody z działalności statutowej: 

      w tym: 

14 244,80 zł 

składki członkowskie      300,00 zł 

wpłaty 1%,darowizny   8 154,80 zł 

przychody finansowe          0,00 zł 

wpłaty uczestników   5 790,00 zł 

  

Dotacje do projektów: 

         w tym: 

13 493,64 zł 

  

Projekt „Sekcja szachowa - Banino ”  

 

   4 000,00 zł 

Projekt „Muzyka dla smyka”  

 

   3 000,00 zł 

Projekt „Festyn Mama, Tata i Ja”  

 

   3 000,00 zł 

   Projekt "Sportowe soboty" 

 

   3 493,64 zł 

  

Przychody łącznie :    27 738,44 zł 

 

Przychody z działalności odpłatnej (wpłaty uczestników zajęć w ramach  poszczególnych 

projektów ) zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów ich realizacji. 

 

7. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH: 

 realizacja celów statutowych    - 17 260,25 zł  

 realizacji projektów objętych dotacjami   - 13 493,64 zł 

 koszty administracyjne     -      858,33 zł 

      Koszty łącznie :    - 31 612,22 zł 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

8. INFORMACJA O: 

a. liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu: 

  w roku 2010 – 0 osób 

b. łącznej kwocie wynagrodzeń: 

 w roku 2010 nie wypłacono  

c. wysokości wynagrodzeń wypłaconych łącznie członkom zarządu i innych organów 

stowarzyszenia 

w roku 2010 nie wypłacono 

d. wydatkach na wynagrodzenie z umów zlecenie 

w roku 2010 nie wypłacono 

e. udzielanych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych: 

w roku 2010 stowarzyszenie nie udzieliło pożyczek 

f.    kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:  

Stowarzyszenie posiada następujące rachunki bankowe: 

Rachunek nr 48 8345 1029 0203 8526 2000 0001 BS Tczew Oddział Żukowo, 

rachunek główny - saldo na rachunku na dzień 31.12.2010r. wynosiło 13 123,26 zł. 
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g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji:  

w roku 2010 stowarzyszenie nie nabyło ani nie objęło wyżej wymienionych. 

h. nabytych nieruchomościach: 

w roku 2010 stowarzyszenie nie nabyło. 

i.     nabytych pozostałych środkach trwałych: 

w roku 2010 stowarzyszenie nie nabyło. 

j.    wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia: 

na koniec 2010 roku wartość aktywów wyniosła:  13 710,66 zł      

a wartość zobowiązań wyniosła  477,00 zł 

 

9. DANE O  DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ STOWARZYSZENIU PRZEZ 

PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE, ORAZ O WYNIKU 

FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI: 

W 2010 r. stowarzyszenie otrzymało od podmiotów samorządowych dotacje na wsparcie 

realizacji następujących zadań publicznych: 

 Gmina Żukowo – zadanie publiczne w obszarze kultura i sztuka – projekt „Muzyka 

dla smyka”. 

Przyznana dotacja w wysokości 3 000,00 zł została wydatkowana zgodnie z umową 

nr S-K-4031-17/2010 z dnia 8.01.2010 r. i rozliczona w całości 30.06.2010r. 

 Gmina Żukowo – zadanie publiczne  z zakresu kultura fizyczna i sport – projekt 

„Sekcja szachowa-Banino” . 

Przyznana dotacja w wysokości 4 000 zł została wydatkowana zgodnie z umową nr 

9/S/2010 z dnia 11.03.2010 r. i rozliczona w całości  w dniu 17.01.2010 r. 

 Gmina Żukowo – zadanie publiczne w obszarze kultura i sztuka – projekt „Festyn 

Mama, Tata i Ja” . 

Przyznana dotacja w wysokości 3 000,00 zł została wydatkowana zgodnie z umową 

nr S-K-4031-42/2010 z dnia 9.04.2010 r. i rozliczona w całości w dniu 30.06.2010r.  

 Gmina Żukowo – zadanie publiczne  z zakresu kultura fizyczna i sport – projekt 

„Sportowe soboty” . 

Przyznana dotacja w wysokości 3 500 zł została wydatkowana zgodnie z umową nr 

17/S/2010 z dnia14.05.2010 r. i rozliczona  w kwocie 3 493,64 zł w dniu 

30.06.2010 r.  Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6,36 zł została 

zwrócona na konto UG Żukowo. 

 

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 

ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ W SPRAWIE SKŁADANYCH 

DEKLARACJACH PODATKOWYCH : 

W 2010 r. pozostała do zapłaty kwota 477,00 zł z tytułu PIT-4 (w styczniu 2011r.). 

 

Stowarzyszenie składa deklaracje PIT-4R - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 

CIT8.  

 

11. INFORMACJA O KONTROLACH: 

 W roku 2010 w stowarzyszeniu nie przeprowadzono  kontroli zewnętrznych. 

 

 

 

Banino, 7.03.2011 r.  


