30.04.2014 r.

POWIADOMIENIE
Zarząd Stowarzyszenia DZIESIĄTKA powiadamia niniejszym wszystkich
członków Stowarzyszenia o zwołaniu na dzień 5. 06. 2014 r. (czwartek) Walnego
zjazdu Stowarzyszenia Dziesiątka. Zjazd odbędzie się w budynku Szkoły
Podstawowej nr 10 w Dębicy ul. Wagnera 4 o godz. 17.00 w pierwszym
terminie, zgodnie z uchwałą Zarządu nr Z/1/2014 z dnia 27.03. 2014 r.
W razie braku wymaganej większości na mocy statutu Stowarzyszenia
Dziesiątka art. 4 § 18 pkt 5, uchwały zjazdu mają moc obowiązującą podjęte
w drugim terminie ustalonym na godzinę 17.15, zwykłą większością głosów
obecnych na zjeździe.

ZARZAD STOWARZYSZENIA
Załączniki:
1. Uchwała Zarządu
2. Sprawozdanie merytoryczne za 2013r.
3. Informacja dodatkowa
4. Proponowany porządek obrad

27.03.2014 r.
U C H W A Ł A nr Z/1/2014
w sprawie zwołania Walnego Zjazdu Stowarzyszenia DZIESIĄTKA.
Na podstawie art. 4 § 18 pkt 1 i 5 Statutu Stowarzyszenia Dziesiątka z dnia 16 maja
2005, Zarząd uchwala, co następuje:
§1
Zwołuje się na dzień 5 czerwiec 2014 r. Walny Zjazd Stowarzyszenia
DZIESIATKA na godzinę 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dziesiątka – budynek
Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy przy ul. H. Wagnera 4.
§2
W przypadku braku wymaganej większości ustala się drugi termin zjazdu na
godzinę 17.15.
§3
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek uczestnictwa w obradach
Zjazdu.
§4
Przygotowanie materiałów i realizację programu Zjazdu, oraz zawiadomienie
członków powierza się Zarządowi.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Stowarzyszenia
DZIESIĄTKA
Szczepan Mroczek

Dębica 31.12.2013

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia DZIESIĄTKA z działalności
statutowej za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013.
I. Działania i współpraca.
Działając w oparciu o statut Stowarzyszenia w celu realizacji określonych zadań,
zarząd Stowarzyszenia na przestrzeni okresu sprawozdawczego podjął współpracę
z:

Władzami samorządowymi Miasta Dębica, Gminy i Powiatu.

Placówkami oświatowymi miasta, w tym Szkoła podstawowa nr 10
w Dębicy.

Uczniowskim Klubem Sportowym „KĘPA” i KS Wisłoka Dębica

Firmami i przedsiębiorcami oraz instytucjami z terenu Podkarpacia.

Osobami indywidualnymi wspierającymi działalność OPP.
II. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia Dziesiątka działając na podstawie uchwały nr 2/Z/05
Walnego Zjazdu, w celu pozyskania funduszy na działalność statutową, zwrócił się
do:
 Przedsiębiorców o dotacje celowe i sponsoring
 Samorządów o dotację i zlecanie do realizacji zadań publicznych
 Osób fizycznych i prawnych o dobrowolne wpłaty
 Osób fizycznych i prawnych o przekazanie 1% podatku dochodowego.
W wyniku podjętych starań na konto Stowarzyszenia „Dziesiątka” pozyskano
środki finansowe na przestrzeni wykazanego okresu sprawozdawczego w
wysokości-39 888,82 zł w tym: wpłaty z tytułu 1% podatku wyniosły-16531,80 zł,
dotacje na realizację zadań publicznych zleconych przez Urząd Miasta Dębica
15 500 zł, darowizny celowe od przedsiębiorców i instytucji – 4347,82zł,
pozostałe przychody w postaci wpłat i zbiórki surowców wtórnych- 3027,20 zł,
składki członkowskie – 482,00 oraz darowizn rzeczowych o wartości – 3853zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe stanowi odrębny załącznik do niniejszego
sprawozdania i zawiera: bilans zysków i wydatków, obroty finansowe na koncie
Stowarzyszenia, informację dodatkową.
III. Organizacja i realizacja zadań statutowych.
Zgodnie z ustalonym programem, Stowarzyszenie podjęło realizację następujących
zadań:
1. Wsparcie oraz promocja działań szkoły i Stowarzyszania, zlecono druk
wizytówek i plakatów informacyjnych o działalności Szkoły i
Stowarzyszenia z logo organizacji, nr KRS, nr konta bankowego i logo
organizacji pożytku publicznego. Wydrukowano okolicznościowe afisze z
planem lekcji oraz informacjami o działających w szkole i wspieranych
przez Stowarzyszenie sekcjach sportowych i możliwościach wspierania ich
funkcjonowania. Wszystkie materiały promocyjne zostały rozprowadzone
wśród społeczności lokalnej, przedsiębiorców, instytucji i mieszkańców
miasta oraz rodziców uczniów SP-10, rozpowszechniając tym samym
informację o szkole i wspierającym jej funkcjonowanie Stowarzyszeniu
Dziesiątka. Istotnym elementem działań promocyjnych połączonych z
pożytkiem i wsparciem aktywności uczniów był zakup strojów sportowych
dla zawodników reprezentujących Szkołę na różnego rodzaju zawodach,
konkursach i turniejach.
2. Ferie zimowe 2013 w SP- 10. Korzystając ze szkolnej hali sportowej i
innych obiektów sportowych na terenie miasta takich jak sztuczne
lodowisko, basen kryty a także dom kultury, uczniowie SP-10 pod opieką
nauczycieli tej szkoły uczestniczyli w zajęciach i zorganizowanym
wypoczynku w czasie ferii zimowych w ramach zadania Zimowisko 2013.
Środki finansowe pozyskała Szkoła za pośrednictwem Stowarzyszenia z
funduszy profilaktycznych Urzędu Miasta w Dębicy w kwocie 2000 tyś. zł.
Stowarzyszenie dofinansowało zadanie na kwotę 1000zł.
3. „Dzień otwarty szkoły”. Główny ciężar organizacyjny poniosła Szkoła i
grono pedagogiczne SP-10. Działanie połączone było z zapisem dzieci do
klasy pierwszej i zerowej. Celem działania było przybliżenie i poszerzenie
wiedzy rodziców o roli szkoły w naszym mieście i środowisku osiedla Kępa
– Wolica, oraz popularyzacja organizowanych zajęć przez Szkołę i
Stowarzyszenie Dziesiątka jako organizację pożytku publicznego
wspierającą funkcjonowanie placówki. Licznie przybyli rodzice przyszłych
uczniów wraz z dziećmi mogli zasięgnąć informacji bezpośrednio od
dyrektora, nauczycieli i szkolnego pedagoga. Zapoznali się z realizowanymi
zadaniami, organizacją zajęć szkolnych, wypoczynku i zagospodarowaniem
czasu pozaszkolnego dzieci uczęszczających do SP-10 oraz tych, którzy

wykazują zainteresowania sportowe z terenu Osiedla. Maluchy
uczestniczyły w zabawach zorganizowanych przez nauczycieli SP-10,
oprócz miłej zabawy otrzymały upominki i słodycze. Stowarzyszenie
sfinansowało druk plakatów informacyjnych i materiały pomocnicze.
4. Z zakresu kultywowania tradycji i poszanowania dobrego obyczaju,
zakupiono stroiki wielkanocne wykonane przez uczestników warsztatów
osób niepełnosprawnych wspierając tym samym działalność tej formy
terapii zajęciowej Stowarzyszenia RADOŚĆ. Natomiast na okoliczność
Świąt Bożego Narodzenia 2013 i Nowy Rok 2013 stroiki i okolicznościowe
dekoracje uczniowie SP-10 przy zaangażowaniu rodziców wykonali w
ramach konkursu ekologicznego, pod opieką Pan A. Bukały, R. Gakan, J.
Wysokińskiej. Następnie delegacje uczniowskie udały się do Władz miasta,
sponsorów i przyjaciół szkoły z życzeniami świątecznymi.
5. W okresie od marca do czerwca 2013 oraz września, października i
listopada 2013r, w SP 10, realizowano dziewiątą edycję programu
ekologiczno edukacyjnego. W realizacji programu brali udział uczniowie
wszystkich szkół w Dębicy, oraz szkół z gminy Dębica. W czasie realizacji
zadania, pod opieką prowadzących: pani Renaty Gakan, Jolanty
Wysokińskiej, Agaty Bukała i Małgorzaty Węgrzyn, uczniowie klas od I –
III poznawali zagadnienia w wymiarze teoretycznym i praktycznym,
zagospodarowania surowców wtórnych, odpowiedzialności człowieka za
środowisko, ekologiczne sposoby wykorzystania odpadów, oraz właściwego
korzystania z dóbr natury. Zostały przeprowadzone: konkursy tematyczne,
zajęcia plenerowe, wycieczka do gospodarstwa pszczelarskiego, piknik
ekologiczny z okazji Dnia Dziecka. Finałem było podsumowanie działań
oraz rozdanie nagród dla uczestników. Środki na realizację pozyskano od
prywatnego sponsora, oraz Nadleśnictwa Dębica, które patronuje całemu
przedsięwzięciu, oraz Urzędu Miasta Dębica za pośrednictwem
Stowarzyszenia Dziesiątka w wysokości 5000zł. Więcej szczegółowych
informacji w tym temacie można uzyskać na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej nr 10 w Dębicy www.sp10debica.fdf.pl
6. Rowerowy turniej BRD – finał zorganizowany w kwietniu 2013 na
szczeblu gminnym. W konkursie uczestniczyły reprezentacje szkół
podstawowych z Dębicy wyłonione w eliminacjach spośród wszystkich
uczniów. Patronat nad imprezą objęła firma Arkus&Romet z Podgrodzia.
Ciężar organizacyjny spoczywał na nauczycielach z SP-10 przy głównym
zaangażowaniu pana P. Mazura jako szefa UKS Kępa, oraz pani Marioli
Ochab, Doroty Cebuli, pana H. Walczyka. Główne koszty zadania pokrywał
fundusz pozyskany przez UKS Kępa, Stowarzyszenie wspierało działania i
pokryło część kosztów organizacyjnych. Impreza odbyła się na terenie SP-

10, Firma Arkus&Romet ufundowała dwa rowery jako nagrodę główną dla
zwycięzców w kategorii „ najlepsza drużyna” i „najlepszy zawodnik”, oraz
szereg nagród i upominków rzeczowych dla wszystkich uczestników
konkursu. Tradycyjnie od kilku lat i tym razem zwycięzcami byli
reprezentanci, SP - 10 w Dębicy. Nadzór fachowy i prowadzenie konkursu
sprawowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Po
zakończeniu konkursu i wręczeniu nagród, zwycięscy i uczestnicy otrzymali
ciepły posiłek, słodycze i okolicznościowe upominki oraz gratulacje i
zaproszenie do ponownego spotkania. W uroczystości brali udział dyrektor
Miejskiego Zarządu Oświaty, dyrektor SP-10, radni z Komisji Sportu,
Komisji Budżetu UM. W zamian Prezesi firmy Arkus&Romet otrzymali od
Stowarzyszenia okolicznościową statuetkę z podziękowaniem za
współpracę i wspieranie działań na rzecz młodzieży. Szczegóły i zdjęcia na
stronie internetowej szkoły www.sp10debica.fdf.pl
7. Realizując zadania statutowe Stowarzyszenie ufundowało dla
absolwentów oraz najlepszych i zaangażowanych uczniów SP – 10 coroczne
nagrody książkowe na koniec roku szkolnego. Dofinansowano wycieczkę
do Warszawy dla absolwentów. Zakupione książki oraz okolicznościowe
dyplomy, upominki i statuetki wręczono na uroczystości zakończenia roku
szkolnego uczniom szczególnie wyróżniającym się zaangażowaniem,
dobrymi wynikami w nauce, oraz osiągnięciami w konkursach
tematycznych i turniejach sportowych. Z funduszy Stowarzyszenia pokryto
koszty tego zadania w kwocie około 1800 zł.
8. Realizując cel wspierania placówek oświatowych, Stowarzyszenie w
ramach tego działania zakupiło i przekazało dla szkoły, pomoce dla klas od
0 – 6, oraz uzupełnienie wyposażenia monitoringu szkoły, tusz do drukarek,
sprzęt DVD, nagłośnienie sali gimnastycznej, środki i sprzęt do utrzymania i
czyszczenia wykładzin w salach gimnastycznej i korekcyjnej, doposażenie
sali informatycznej i polonistycznej. Zakupiono urządzenia elektroniczne
zapewniające przekazywanie sygnału internetowego w całym budynku
szkoły a zwłaszcza bibliotece. Poniesione wydatki mają ścisły związek z
zajęciami w ramach zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży. Łącznie na
ten cel wydano ponad 18,5tyś złotych.
9. W zakresie wspierania działań szkoły i zagospodarowania czasu
pozaszkolnego dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie zakupiło na przestrzeni
roku sprawozdawczego, kilka kompletów strojów sportowych i koszulek dla
uczniów reprezentujących szkołę i biorących udział w imprezach i
zawodach sportowych dla sekcji piłkarzy, siatkarzy, sekcji akrobatycznej,
rowerowej i sekcji tenisa stołowego. Dofinansowano również pobyt
uczniów na obozie sportowym, oraz zajęcia Dziecięcej Akademii Siatkówki.

10.Rajd rowerowy- „Rowerem po zdrowie”. Cykliczna impreza plenerowa
organizowana przez UKS Kępa i Stowarzyszenie Dziesiątka przy
współudziale SP-10 i firmy „Transpołudnie” oraz Burmistrza Miasta
Dębica. Dla społeczności szkoły, osiedla Kępa-Wolica, oraz wszystkich
chętnych z terenu powiatu Dębica, jest to dzień sportowej zabawy
połączonej z czynnym wypoczynkiem i relaksem na świeżym powietrzu. W
rajdzie uczestniczyło 120 osób w przedziale wiekowym od 7 do 65 lat. Start
nastąpił przed budynkiem Szkoły nr 10 na ul. Wagnera. Następnie
uczestnicy pokonali trasę drogami powiatu dębickiego przez miejscowości
Zawierzbie, Żyraków, Mokre do Korzeniowa. Na stadionie sportowym
zorganizowany był piknik rekreacyjny dla uczestników rajdu. W trakcie
imprezy bawiono się w rytm dobrej muzyki a zmęczenie rekompensował
odpoczynek, grochówka z kotła, kiełbaski z grilla i napoje. Po odpoczynku
uczestnicy rajdu wyruszyli w drogę powrotną do Dębicy przy wspaniałej
pogodzie podziwiając z perspektywy roweru okoliczne widoki. Trasa rajdu
liczyła 52km. Całość imprezy zabezpieczała Powiatowa Komenda Policji w
Dębicy, Służba medyczna dębickiego ZOZ-u, oraz Straż Miejska.
11.Wypoczynek letni – Za pozyskane środki z funduszu profilaktyki UM oraz
dofinansowanie z konta Stowarzyszenia, w miesiącu lipcu szkoła
zorganizowała wypoczynek dla dzieci z terenu osiedla w ramach półkolonii.
Uczestnicy pod opieką nauczycieli z SP-10 mogli skorzystać z wielu form
wypoczynku i zabawy, których nie mogli im zapewnić rodzice. Były to
wycieczki, basen, muzeum, posiłki, gry i zabawy sportowe.
12.Święta Jadwiga Śląska patronka Dębicy. Pozyskane za pośrednictwem
Stowarzyszenia środki finansowe z funduszy profilaktycznych, pozwoliły na
organizację przez Szkołę Podstawową nr 10, zadania publicznego mającego
na celu poszerzyć wiedzę młodzieży o działalności świętej Jadwigi, ukazać
służebność jej osoby i otwartość na dolę drugiego człowieka. W tym celu
zorganizowano wśród uczniów konkurs rysunkowy, literacki i
multimedialny. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z
terenu powiatu oraz Gimnazja z terenu miasta Dębicy. Zadaniem szkoły jest
również w ramach projektu opieka nad figurką patronki ustawionej na placu
przed UM w Dębicy. Finałem zorganizowanym w dniu 16 października
2013 w Sali sesyjnej UM podsumowano i oceniono prace konkursowe.
Nagrodzone prace wystawiono w Miejskiej Galerii Sztuki a następnie w
kaplicy katechetycznej parafii pw Świętej Jadwigi. Wiązanki kwiatów przed
figurą patronki złożyli parlamentarzyści, Władze miasta, delegacje
miejskich szkół i organizacji pozarządowych. Nad całością zadania opiekę
sprawowały panie z SP-10, Agnieszka Skała i Barbara Krauze.

13.Mistrzostwa Dębicy w tenisie stołowym amatorów. W ramach
upowszechniania zajęć sportowo-rekreacyjnych, UKS Kępa przy
współudziale Stowarzyszenia Dziesiątka i dyrektora SP-10 zorganizował
turniej tenisa stołowego dla amatorów tej dyscypliny. Udział w turnieju był
otwarty, podzielony na trzy kategorie wiekowe. Turniej odbył się w styczniu
2013 roku w sali gimnastycznej SP-10. O tytuł mistrza Dębicy rywalizowało
ponad 60-ciu uczestników. Zawody prowadził pan Mateusz Dąbrowski pod
kierownictwem pana Piotra Mazura a puchary ufundował i nagrody
zwycięzcom wręczali; burmistrz Dębicy pan Paweł Wolicki i prezes
Stowarzyszenia Dziesiątka. Według oceny uczestników, turniej był
znakomitą formą czynnego wypoczynku, dobrej zabawy i wymiany
doświadczeń. Była też okazja, aby w miłej atmosferze podziękować
Władzom miasta i osobom udzielającym wsparcia dla działań szkoły i
Stowarzyszenia Dziesiątka.
14.Młodzieżowe turnieje tenisa stołowego. W ramach zagospodarowania
czasu pozaszkolnego dzieci i młodzieży, UKS Kępa organizował a
Stowarzyszenie Dziesiątka wsparło finansowo turnieje tenisowe dla dzieci
tzw „mikołajowy” oraz turniej rodzinny. Zawody cieszyły się dużym
zainteresowaniem i wspaniałą rywalizacją
15.Zarząd Stowarzyszenia na bieżąco kieruje działalnością Stowarzyszenia i
podejmuje
starania,
aby
realizowane
zadania
odpowiadały
zainteresowaniom i potrzebom środowiska lokalnego, potrzebom młodzieży
i uczniom placówek oświatowych różnego szczebla, oraz wymogom
edukacyjnym swoich beneficjentów. Na bieżąco monitorowane są oferty na
realizację zadań publicznych, uwzględniane wnioski środowiska szkoły i
jego potrzeby. Na realizację zadań i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
Stowarzyszenie przeznaczyło ponad 33 tysiące zł. Gromadzone fundusze
służą realizacji celów statutowych. Stowarzyszenie zgodnie z ideą jego
powstania wspomaga funkcjonowanie i utrzymanie obiektu szkoły
wyrażając tym samym troskę o ucznia i warunki nauczania. Wszystkie
materiały i pomoce oraz sprzęty ufundowane przez sponsorów na rzecz
Stowarzyszenia, są za odpowiednim porozumieniem przekazywane
Władzom szkolnym, aby mogły służyć uczniom i społeczności szkolnej.
Stosowne działania w tym kierunku są podejmowane na bieżąco i będą
kontynuowane w przyszłości na miarę możliwości.
Dębica 31.12. 2013.
Szczepan Mroczek

Dębica 31.12.2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO Stowarzyszenie „DZIESIĄTKA” za 2013 r.

1. Zakupiony sprzęt elektroniczny, gospodarczy, uzupełniający(tusze, tonery,
oprawy, kable, itp.), stroje sportowe oraz wszelkie pomoce dydaktyczne,
zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie dla SP-10 na mocy umowy
użyczenia zawartej pomiędzy Szkołą nr 10 w Dębicy a Stowarzyszeniem. Na
każdy zakupiony sprzęt została zawarta odrębna umowa według dowodu
zakupu (faktury vat).
2. Zakupione materiały j/w, i do realizacji zadań zleconych, artykuły sportowe i
przedmioty na nagrody rzeczowe w realizowanych zadaniach statutowych,
księgowano na bieżąco w momencie zakupu, prowadząc pozabilansową
ewidencję księgową. Przeprowadzona na dzień 31. 12. 2013 r. analiza, nie
wykazała różnic pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym.
3. Zakupione urządzenia elektroniczne, oraz inne urządzenia np. rowery, sprzęt
do utrzymania czystości, zostały zainstalowane w budynku szkoły nr 10.
Stanowią one dodatkowe ponadstandardowe wyposażenie umożliwiające
lepszą komunikację oraz zwiększają funkcjonalność budynku i ofertę
edukacyjną szkoły. Wydatki z tym związane stanowią kwotę 18 592,17zł.
4. Koszty utrzymania, eksploatacji i ubezpieczenia przekazanego sprzętu
ponosi użytkownik.
5. Wartość zakupu i instalacji wszystkich urządzeń, księgowanych oddzielnie
według dowodów zakupu, nie przekraczają kwoty kwalifikującej sprzęt i
urządzenia do kategorii środków trwałych.
6. Łączne wydatki na realizację celów statutowych związanych z działalnością
Stowarzyszenia wynoszą 41 167,71zł – w tym wydatki określone w punkcie
3.

7. Uzyskana kwota 16531,80 zł z tytułu przekazania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych została wykorzystywana na dofinansowanie realizacji
zadań statutowych, opisanych w sprawozdaniu merytorycznym.
8. Wpłaty ze zbiórek surowców wtórnych przekazywane na konto
Stowarzyszenia, w całości przeznaczane są na cele statutowe.
9. Składki członkowskie stanowią fundusz wydatków na pokrycie kosztów
administracyjnych wynikających z działalności Stowarzyszenia, np.
korespondencja, wypis z KRS, materiały biurowe itp.
10.Pozyskane od Firm upominki reklamowe takie jak: długopisy, plecaki,
notatniki, kubki, itp. gadżety, przeznaczane są na nagrody przy realizacji
konkursów. Wartość finansowa przedmiotów wynosi 3853,00zł łącznie i nie
jest księgowana w bilansie gdyż nie stanowi dochodu ani wydatków
Stowarzyszenia i jest ewidencjonowana w formie kompensaty w zamian za
usługę reklamową.
11.Uzyskane przychody przeznaczone na działalność statutową pochodzą z:
 darowizna 1% podatku dochodowego
- 16531,80 zł
 dotacje z Urzędu Miasta
- 15500,00 zł
 sponsorzy wpłaty celowe
- 3027,20 zł
 pozostałe przychody w tym zbiórki
- 4347,82 zł
 składki członkowskie
- 482,00 zł
razem
39 888,82 zł
12.Poniesiono koszty przy realizacji zadań statutowych:
 zużycie materiałów i zakupy –
33 419,81 zł
 usługi obce
–
3 839,40 zł
 wynagrodzenia
2 160,00 zł
 opłaty, prowizje bankowe, –
168,50 zł
 pozostałe koszty(zlecenie zajęć dla UKS )
1 580,00 zł
razem koszty:
41 167,71 zł
Wynik finansowy ujemny nadwyżka wydatków nad przychodami 1278,59zł. (realizacja zapłaty faktury vat z 2012 roku, która wpłynęła po zamknięciu
okresu rozliczeniowego)

13.Środki pieniężne pozostałe na działalność w roku następnym po
zbilansowaniu sald wynoszą: na koncie bankowym 8 718,98 zł. zgodne z
bilansem, oraz 58,77 gotówka.
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Dębica 30. 04.2014

Proponowany porządek obrad.
Powitanie uczestników Zjazdu
Przedstawienie tematyki i potrzeby zwołania zjazdu.
Wybór przewodniczącego Zjazdu
Wybór protokolanta
Wybór Komisji mandatowej
Wybór Komisji wniosków i uchwał
Przyjęcie porządku obrad
Wybory organów statutowych Stowarzyszenia Dziesiątka – określenie
sposobu głosowania.
9. Ukonstytuowanie się wybranych organów tj. zarządu i komisji rewizyjnej.
10.Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu wyboru zarządu i komisji rewizyjnej.
11.Omówienie sprawozdania i działalności Zarządu
12.Dyskusja i wnioski
13.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia protokołu komisji rewizyjnej
b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu
c) udzielenia absolutorium
d) zmian statutu
e) upoważnienia do reprezentowania interesów Stowarzyszenia wobec
organów władzy i administracji państwowej oraz banków itp.
f) udziału Stowarzyszenia w organizacji nadania imienia patrona szkoły.
14.Wolne wnioski, informacje o działalności Stowarzyszenia na rzecz
społeczności szkoły i środowiska lokalnego.
15.Sporządzenie protokołu.
16.Zakończenie obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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