
 
Uchwała Nr 1/ 2011 

Stowarzyszenie „Przedszkole Marzeń” 
z dnia, 30.03.2011 r. 

 

w sprawie sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia 
„Przedszkole Marzeń” za rok 2010  

 
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNO ŚCI STSTUTOWEJ: 

691,80 zł. – 1% podatku  
        2445,00 zł. – składki członkowskie  
         230, 00 zł. – darowizny  
             3, 62 zł. – odsetki bankowe ( prowizja bankowa od wpłat)  
      
          RAZEM: 3370, 42 zł.   
 

B. KOSZTY REALIZACJ ZADA Ń STATUTOWYCH: 
90,00 zł. – dofinansowanie do wycieczki dla dzieci  

       2250,00 zł. – zakup domku ogrodowego dla dzieci  
          125, 81zł. – koszty prowadzenia strony internetowej stowarzyszenia  
 
          RAZEM: 2465, 81 zł.  
 

C. KOSZTY BANKOWE: 
4,00 zł. – prowizja od obrotów  
 

          RAZEM:  4,00 zł. 
 

D. WYNIK FINANSOWY ZA CALOKSZTAŁT DZIAŁALNO ŚCI:  
3370,42  -  2465,81  -  4,00  =  900,61 zł. 

         3464,69 ( bilans na koniec roku 2009 ) + 900,61 = 4365,30 zł.  
 

E. BILANS NA KONIEC ROKU 2010 : 
 

      4365,30 zł. 
 
W zebraniu wzięło udział 38 członków  
- za przyjęciem uchwały było – 38 osób 
- wstrzymało się – 0 osób 
- przeciw – 0 osób  
 
Uchwalono na dzień 28. 01. 2011 r. dochód w kwocie 4365,30 zł. 
 
Wszyscy obecni zapoznali się i jednogłośnie zaakceptowali sprawozdanie z finansowej 
działalności Stowarzyszenia „Przedszkole Marzeń”.  
 
Załączniki: 
1. Lista osób, które zapoznały się z treścią powyŜszej uchwały nr 1/2011 



Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 
 „Przedszkole Marzeń” za rok 2010 

 

 

        Stowarzyszenie „Przedszkole Marzeń” w Leśnej powstało 07.12.2007r. i zostało 

zarejestrowane 06.02.2008r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej                            

we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                     

Nr KRS 0000298557. 

        Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy warunków 

funkcjonowania przedszkola w zakresie edukacji, zabawy, zdrowia oraz 

bezpieczeństwa.  

        Działalność Stowarzyszenia opiera się na dobrowolnych wpłatach członkowskich 

oraz przekazywanym przez ludzi dobrej woli  1% podatku. 

Pozyskane w ten sposób środki finansowe umoŜliwiły nam prowadzenie strony 

internetowej stowarzyszenia,  dofinansowanie wycieczki dla dwójki dzieci do 

Cyrklandu w Mikułowie koło Karpacza oraz zakup domku ogrodowego, który słuŜy 

dzieciom do ochrony przed promieniami słonecznymi lub deszczem. Dzięki niemu 

dzieci mogą teŜ spoŜywać posiłki na świeŜym powietrzu.  

 
 
 


