
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Krzewienia 

Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach  

za rok 2014 

1. Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach 

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 62-045 Pniewy 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 9.06.2008 r pod numerem 0000306810 

Regon: 300865191 

2. Zarząd Stowarzyszenia 

Mariusz Brudz – prezes 

s. Małgorzata Nowakowska – wiceprezes 

Karolina Dybizbańska – wiceprezes 

Anna Szulc – wiceprezes 

Monika Kajda – skarbnik 

 

3. Cele statutowe Stowarzyszenia 

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie 

inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-

kulturalnych w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,  

2. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

 

4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów i wykładów dla pracowników 

oświaty; 

2. organizowanie warsztatów twórczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży; 

3. wspomaganie działalności edukacyjnej w zakresie doradztwa zawodowego i 

rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży; 

4. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w szczególności 

poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji; 

5. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, wychowania, kultury 

fizycznej i sportu i ochrony środowiska; 

6. wspieranie działalności w zakresie kształtowania postaw chrześcijańskich 

wśród dzieci i młodzieży; 

7. organizowanie imprez kulturalnych, religijnych i sportowych; 

8. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; 

9. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji finansowej; 

10. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia. 

 

5. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym: 

1. Prowadzenie projektu w ramach grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych  

„Pobyt edukacyjny w Pniewach dla młodzieży ze Wschodu”: 

 przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 

2013 (I 2014r), 

 opracowanie i złożenie wniosku na kolejny rok (XI 2014), 



 promocja projektu na Ukrainie i Białorusi oraz pozyskiwanie nowych 

uczniów; 

2. Działalność edukacyjna w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju 

przedsiębiorczości wśród młodzieży – akcja Fani Mani w kinie, 

3. Opracowanie, wydruk i rozprowadzanie wizytówek inforumujących o 

możliwości odpisu 1% podatku na cele statutowe stowarzyszenia; 

4. Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji: pozyskanie środków i 

sfinansowanie kursu rysunku dla uczennicy szkoły Sióstr Urszulanek SJK; 

5. Organizowanie imprez kulturalnych:  

a) wystawa portretów w wykonaniu Julii Jewdosiuk w Galerii Piotr i Paweł 

w Pniewach (październik-listopad), 

b) współpraca z rodzicami uczennicy gimnazjum w pozyskaniu środków na 

renowację fortepianu szkoły, 

c) wspieranie organizacji pikniku rodzinnego, 

d) merytoryczne i finansowe opracowanie wniosków na działania kulturalne i 

sportowe w 2015 r: 

 Starostwo Powiatowe: „Żyj dla szczęścia innych” - wydanie broszury 

z okazji 25-lecia urszulańskiej szkoły w Pniewach; „Urszulańska 5” – 

bieg ku czci Patronki Szkoły i Stowarzyszenia – św. Urszuli 

Ledóchowskiej; „Tworzysz – przekraczasz” – cykl 10 warsztatów 

rozwijających talenty artystyczne młodzieży i dorosłych, 

 Urząd Miasta i Gminy w Pniewach: „Żyj dla szczęścia innych” - 

wydanie broszury z okazji 25-lecia urszulańskiej szkoły w Pniewach; 

„Ocalić od zapomnienia” – warsztaty ginących zawodów dla dzieci i 

młodzieży. 

 

6. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

7. Przychody uzyskane przez Stowarzyszenie stanowiły – 81 324,53 zł 

a. składki członkowskie   -      300,00 zł 

b. darowizny na cele statutowe   - 11 024,53 zł 

c. dotacje ze środków publicznych  - 70 000,00 zł 

 

8. Koszty poniesione przez Stowarzyszenie na: 

a. realizację zadań statutowych  - 73 242,80 zł 

b. koszty administracyjne   -   1 200,64 zł 

 

9. Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych osób. 

10. Stowarzyszenie nie zatrudniało nikogo na umowę zlecenie. 

11. Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek. 

12. Stowarzyszenie nie nabywało obligacji, akcji ani żadnych innych papierów 

wartościowych, 

13. Stowarzyszenie nie wykonywało żadnych zadań zleconych przez inne podmioty, 

 

 


