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Wstęp
Przedkładane przez Prezydium Zarządu Regionalnego „Sprawozdanie z
działalności Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w roku 2014”
stanowi spełnienie przez organ wykonawczy stowarzyszenia wymogu
organizacyjnego określonego w rozdz. VI § 2 Statutu TSPS.
W sprawozdaniu uwzględniono problematykę z zakresu:
- spraw organizacyjnych,
- finansów stowarzyszenia,
- działalności pożytku publicznego,
- działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
- działań na rzecz szkół i środowiska oświatowego,
- najważniejszych problemów i wydarzeń okresu sprawozdawczego.
Sprawy organizacyjne
Ostatnie zebranie plenarne Zarządu Regionalnego miało miejsce w dniu
22.03.2014 r.
Prezydium, organ wykonawczy Zarządu, odbyło łącznie 13 posiedzeń ,
a jego członkowie kilkanaście spotkań w grupach roboczych realizujących
konkretne zadania.
Dokumentacja działalności Stowarzyszenia i pracy Prezydium znajduje
się w Biurze Zarządu Regionalnego. Roczne koszty funkcjonowania zarządu
wykazane zostały w tabeli wyników finansowych.
W roku sprawozdawczym
przede wszystkim na:

działalność TSPS koncentrowała się

- realizacji zadań z zakresu odpłatnych i nieodpłatnych form działalności,
pożytku publicznego,
- działalności oświatowo – szkoleniowej,
- organizacji form szkoleniowych dla nauczycieli : sesji pedagogicznych,
konferencji i spotkań,
- współdziałaniu przy organizacji imprez szkolnych, konkursów i zawodów
sportowych i innych przedsięwzięć,
- realizacji programu obchodów jubileuszu XXV – lecia stowarzyszenia,
promocji jego dorobku i bieżących celów.
Aktualny stan organizacyjny T S P S to 30 Komitetów Terenowych
skupiających 301 członków.

Stowarzyszenie jako pracodawca zatrudnia na pełnych etatach 6 osób
( księgowość 2 os. , dyrekcja centrum z sekretariatami szkolnymi 3 osoby oraz
1 os. w związku z prowadzeniem odpłatnej działalności pożytku publicznego ).
Realizacja innych rodzajów prac stosownie do aktualnych potrzeb,
oparta była na umowach – zleceniu lub o dzieło. W tej formie angażowani byli
również pracownicy dydaktyczni i obsługi w szkołach.
Władze statutowe TSPS utrzymywały bieżące kontakty z organami
administracji różnych szczebli, w tym zwłaszcza oświatowymi miasta i
województwa. Na bieżąco współpracowały także z takimi instytucjami , jak:
Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych, , Wojewódzki Urząd Pracy,
Powiatowy Urząd Pracy czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Współdziałały także na szczeblu krajowym oraz regionalnym ze
stowarzyszeniami o zbliżonym profilu ( KSPS Warszawa, SPS „Małopolska”,
ŁSPS Łódź ) i
lokalnymi, np. Stowarzyszeniem Edukacji Przedszkolnej
„Inicjatywa i Twórczość”, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Edukacji
Budowlanej i Kultury Fizycznej, Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji i
Profilaktyki „Sympatycy”.
Działania promujące stowarzyszenie i jego różnorodne oferty
prowadzone były poprzez media, bezpośredni przekaz materiałów do szkół i
innych instytucji oraz własną
stronę internetową stowarzyszenia
( www.edukacja.torun.com.pl ).
Finanse stowarzyszenia
Operacje finansowe wszystkich
struktur
Stowarzyszenia objęte są wspólną księgowością.

organizacyjnych

Sporządzony na koniec roku bilans finansowy Stowarzyszenia wykazał
poniższe ustalenia:
Obroty wyniosły: 12.997.507,99 zł, przychody: 1.773.482, 40 zł,
nakłady: 1. 863.557, 24 zł, co dało końcowy wynik ujemny w wysokości 90,074, 84 zł.
Szczegóły ilustruje poniższe zestawienie:
Wyniki finansowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Prymus” oraz
pozostałych struktur TSPS:
Przychody

Nakłady

Wynik

770.630,26

889.28226

-118.652,00

28.495,00

24.667,77

3.827,23

Działalność odpłatna pożytku publicznego

175.989,07

145.423,49

30.565,58

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

26.653,95

25.632,02

1.021,93

567.779,80

567.048,60

731,20

0,00

25,00

- 25,00

5.384,52

7.311,67

-1.927,15

240,00

354,89

-114,89

0,00

5.501,74

5.501,74

198.309,80

198.309,80

0,00

Placówki oświatowe skupione w CKZ i U
Ośrodek BHP

Działalność nieodpłatna pożytku
publicznego
Komitet Terenowy przy ZS 8
Komitet Terenowy przy ZS 16
Komitet Terenowy przy SOSW
Koszty zarządu
Projekt unijny
razem

1.773482,40 1.863557,24

- 90.074,84

Przytoczone dane wskazują, że rok 2014 zakończony został
ujemnym saldem w wysokości - 90.074, 84 zł. Należy jednak mieć na uwadze,
że realny deficyt to 20.964,20 zł. natomiast jego znaczny wzrost jest
następstwem doliczenia odpisu amortyzacyjnego w wysokości 69.110, 64 zł. ,
który zgodnie z zasadami zaliczany jest również do kosztów finansowych.
W okresie roku sprawozdawczego 2014 stowarzyszenie kontynuowało
również działalność odpłatną pożytku publicznego , polegającą na
wykonywaniu na rzecz różnych podmiotów gospodarczych usług
komputerowych, powiązanych z nauką zawodu technik technologii odzieży
(A.12, A.48, A.49) w naszej szkole. Zysk wyniósł 30.565, 58 zł.)
W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego realizowano
również szkolenia okresowe bhp dla zakładów pracy. Ich wykonawcą był
Ośrodek Szkolenia BHP. Z tego tytułu osiągnięto zysk 3.827, 23 zł.

W ciągu 2014 roku część wypracowanych zysków przeznaczono na
wzbogacanie bazy dydaktycznej i technicznej. Poniesione z tego tytułu np.
wydatki inwestycyjne ( zakup plotera ) wyniosły 18.905, 10. Kupiono w ramach
przetargu 13 maszyn szwalniczych kwotę 12,830, 00 zł. Dokonano również
wymiany części urządzeń technicznych w salach zajęć i pomieszczeń
biurowych.
Aktualna wartość
majątku
stowarzyszenia to 95.833, 95 zł.

trwałego będącego w dyspozycji

Wolne środki finansowe, jeśli pozwalają na to bieżące okoliczności w
okresie każdego roku, deponowane są na krótkoterminowych lokatach
bankowych.
W okresie sprawozdawczym działalność organizacyjna stowarzyszenia
była finansowana wyłącznie z własnych dochodów. Wyłączając subwencję
oświatową, TSPS nie korzystało z żadnych dotacji ani innych form wsparcia
finansowego ze strony organów państwowych czy samorządowych.
Bilans Toruńskiego Stowarzyszenia
Pomocy Szkole za rok
sprawozdawczy 2014 wykazał ujemne saldo, dlatego nie został zrealizowany
obowiązek określony w § 17 Statutu TSPS dotyczący przekazania na cele
pożytku publicznego własnej nadwyżki budżetowej.
Działalność pożytku publicznego
W okresie sprawozdawczym, analogicznie jak w latach minionych,
działalność pożytku publicznego prowadzona była w dwóch formach, to jest
publicznej zbiórki pieniędzy oraz akcji „1% odpisu od podatku na oświatę”.
Podejmowanie i realizacja tych form działania oparte były o przepisy określone
w Statucie TSPS w rozdz. III, §§ 13 – 23 i posiadane przez stowarzyszenie
aktualne zezwolenie (GM-P.622.2.15.2012) na organizowanie i prowadzenie
zbiórek publicznych na terenie województwa, a w przypadku pozyskania 1%
odpisu od podatku o ogólne unormowania prawne i statutowe jako organizacji
pożytku publicznego.
Ogólne dane roczne dla każdej z wymienionych form przedstawiają się,
jak niżej:
- zbiórki publiczne
109.894, 00 zł.
- 1% odpisu od podatku 455.641, 96 zł.
Łącznie: 565.535, 96 zł.

W 2014 roku liczba donatorów ( zgodnie z wykazami
Skarbowych ) wyniosła 6.214 osób.

Urzędów

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole w 2014 r przekazało
darowizny dla 357 placówek. W tym ze środków :
- zbiórek publicznych:
66 placówek,
- odpisu 1% od podatku: 291 placówek.
Rozdział środków pieniężnych z funduszu pożytku publicznego
następował na podstawie uchwał Prezydium Zarządu Toruńskiego
Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
Szczegółowe rozliczenie środków pochodzących ze źródeł społecznych
ilustruje poniższa tabela:
Wyniki finansowe działalności pożytku publicznego
Rodzaj działalności

Przychody

Wydatki

Koszty 10%

Zbiórki publiczne

109.894,00

99.145,00

10.749,00

Odpis 1% od podatku

455.641,96

392.760,76

43.893,84

Darowizny celowe

0,00

20.500,00

0,00

565.535,96

512.405,84

54.642,84

0,00

0,00

0,00

Odsetki od lokaty

2243,84

0,00

0,00

OGÓŁEM

567.779,80

512.40576

RAZEM
Nadwyżka fin. za 2014

54.642,84

Na poniesione koszty w wysokości 54.642, 84 zł. złożyły się między
innymi: druk materiałów informacyjnych i ich kolportaż, reklama prasowa,
radiowa i telewizyjna działalności pożytku publicznego, opłaty bankowe, opłaty
pocztowe, wynagrodzenie pracownika itd. Kwota ta była ustalona uchwałą
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
Szkoły, zgodnie z ustaleniami informowały stowarzyszenie w formie
sprawozdań o sposobie wydatkowania otrzymanych darowizn. Najczęściej
otrzymane darowizny przeznaczane
były na zaspokojenie własnych
aktualnych potrzeb, np. na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, na książki i

czasopisma, nagrody, pomoc finansową i rzeczową dla uczniów, na cele
krajoznawczo – turystyczne oraz bieżące remonty i konieczne materiały.
Szczegółowe cele i wysokość wydatkowanych kwot ilustrują poniższe
zestawienia:
Cele wydatkowania środków z odpisu 1% od podatku
Sprzęt szkolny

Kwota
107.315,43

Pomoce naukowe

71.423,52

Sprzęt audio-wizualny

38.297,45

Komputery

33.406,12

Książki, czasopisma

17.439,28

Pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów

9.739,08

Dożywianie uczniów

6.983,06

Wycieczki dla uczniów
Inwestycje związane z budową obiektów

16.020,50
643,28

Remonty bieżące

47.859,87

Materiały biurowe

16.362,31

Nagrody dla uczniów

8.536,18

Działalność dydaktyczna związana z funkcjonowaniem szkoły

15.029,83

Działalność klubów sportowych
Organizacja konkursów

807,93
5.949,34

RAZEM:

395.813,18

Kwota do rozliczenia w późniejszym terminie

17.447,58

RAZEM:

413.260,76

Na wniosek siedmiu placówek darowizny z odpisu 1% od podatku na łączną
kwotę 17.447,58 zostaną rozliczone w późniejszym terminie.

Cele wydatkowania środków ze zbiórek publicznych

Kwota

Sprzęt szkolny

20.195,24

Pomoce naukowe

14.319,19

Sprzęt audio - wizualny

11.919,79

Komputery

4.637,80

Książki, czasopisma

3.791,55

Nagrody dla uczniów

7.175,72

Pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów

2.372,42

Dożywianie uczniów

1.624,95

Wycieczki, wypoczynek

3.169,30

Inwestycje związane z budową obiektów

824,40

Remonty bieżące

16.240,87

Materiały biurowe

6.385,81

Środki czystości

3.094,30

Działalność dydaktyczna związana z funkcjonowaniem szkoły

1.511,72

Organizacja konkursów

1881,94

RAZEM:

99.145,00

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole zakończyło podstawowe
czynności związane z rozliczeniem obu akcji do końca roku kalendarzowego
2014.
Roczna działalność finansowa TSPS była objęta dwukrotnie
wewnętrznymi czynnościami kontrolnymi realizowanymi przez Komisję
Rewizyjną. Komisja poddała analizie i ocenie rok 2014, badając nasze finanse
w aspekcie merytorycznej celowości, jak i czysto rachunkowym, rozpatrując
odrębnie finanse działalności statutowej: nieodpłatnej i odpłatnej działalności
pożytku publicznego. Ustalenia czynności kontrolnych zgodnie ze statutem
Komisja Rewizyjna przedstawia w formie sprawozdania na plenarnym
posiedzeniu Zarządu Regionalnego.
Należy również nadmienić, że w
roku 2014 stowarzyszenie było
poddane także zewnętrznej kontroli prowadzonej przez Wydział Polityki
Społecznej Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
(9.10. – 28.11. 2014 r.). Uwaga
kontrolujących
skierowana
była
na
problematykę działalności pożytku publicznego, a zwłaszcza sprawy związane
z odpisem 1% od podatku.
„ Kontrolowaną działalność oceniono jako
pozytywną …” ze wskazaniem jednostkowych błędów czy nieprawidłowości
korygowanych bezpośrednio w czasie kontroli.
Ustalony w trakcie wymienionych kontroli stan faktyczny oraz
końcowe wnioski były analizowane przez Prezydium.
Działalność oświatowa
Rok sprawozdawczy 2014 był kolejnym etapem działalności oświatowej
( od 1996 roku ). W prezentowanym okresie realizowana była ona w ramach
nowej struktury organizacyjnej, , to jest Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego „Prymus”, które
rozpoczęło swoje funkcjonowanie od
początku roku szkolnego 2012/2013
Stan organizacyjny C K i U „Prymus” w roku 2014 przedstawiał się, jak
niżej:
- Policealne Studium BHP,
- Policealna Szkoła Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży TSPS
- Policealne Studium Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i
Geodezji,
- Policealne Studium Budowy i Utrzymania Dróg,
- Techniku Budowlane Uzupełniające e,

- Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Gimnazjum dla Dorosłych.
Stowarzyszenie w 2014 rok było organem założycielskim 8 szkół w
tym 6 zawodowych i 2 ogólnokształcących.
Z ocen wewnętrznych oraz innych podmiotów wynika, że szkoły
pracowały dobrze. Prawidłowość
i efektywność ich
funkcjonowania
potwierdzały kontrole nadzoru pedagogicznego. Natomiast
miernikiem
poziomu kształcenia, stały się wyniki osiągane przez słuchaczy, zwłaszcza w
trakcie egzaminów zewnętrznych.
Stan
organizacyjny placówek dla okresu sprawozdawczego ilustruje
poniższa tabela:
Wykaz szkół oraz stan słuchaczy CKZ i U PRYMUS w latach 2013/ 2014
i 2014/2015
lp

Nazwa szkoły

1.

Policealne Studium
Budownictwa, Projektowania
Architektonicznego i Geodezjitechnik geodeta
Policealne Studium Budowy i
Utrzymania Dróg- technik
drogownictwa
Technikum Budowlane
Uzupełniające - technik
budownictwa
Technikum Gastronomiczne dla
Dorosłych- kucharz
Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
Gimnazjum dla Dorosłych
Policealne Studium
Bezpieczeństwa i Higieny Pracytechnik bhp
Policealna Szkoła Projektowania i
Konfekcjonowania Odzieży
Suma:

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Liczba słuchaczy Liczba słuchaczy
w czerwcu 2014 od września 2014
26
25

13

12

19

4

51

29

24

19

22
18

13
18

0

0

173

120

Liczba absolwentów szkół Centrum PRYMUS w 2014 r.
Policealne Studium Budownictwa,
Geodezji- technik geodeta - 14

Projektowania

Architektonicznego

Policealne Studium Budowy i Utrzymania Dróg - technik drogownictwa
Technikum Budowlane Uzupełniające - technik budownictwa
Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych - kucharz
Gimnazjum dla Dorosłych

-

i

- 11

- 12

- 24

13

Łącznie placówki oświatowe TSPS opuściło 74 absolwentów.
Stan ilościowy słuchaczy kursów kwalifikacyjnych w roku 2014
Lp. Nazwa szkoły/placówki
1.

2.

3.

Technikum Budowlane prowadzi kursy
kwalifikacyjne:
 B.18. Wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich wyodrębniona w zawodzie
technik budownictwa
 B.08. Wykonywanie robót związanych z
budową i remontem
 B.09 - Wykonywanie robót związanych z
montażem i
remontem instalacji
sanitarnych
Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych
prowadzi kurs kwalifikacyjny:
 T.6. Sporządzanie potraw i napojów
wyodrębniony w zawodzie – kucharz
Policealna
Szkoła
Projektowania
i
Konfekcjonowania Odzieży prowadzi kursy
kwalifikacyjne:
 A.12. Wykonywanie usług krawieckich
wyodrębnione w zawodzie technik
technologii odzieży:
 A.48.
Projektowanie
wyrobów
odzieżowych wyodrębniony w zawodzie
technik technologii odzieży
 A.49.
Organizacja
procesów
wytwarzania wyrobów odzieżowych
Suma:

Liczba
2014

słuchaczy

7

12
8

10

43

19

12
108

w

W okresie 2014 roku funkcjonował również Ośrodek Szkolenia
BHP, działający poza strukturą CKZ i U i realizujący różne formy szkoleń w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla podmiotów z wielu branż w
regionie. W omawianym czasie w ośrodku przeprowadzono
łącznie 86
kursów i przeszkolono ogółem 946 osób.
Od początku roku szkolnego 2014/15 placówki oświatowo-szkoleniowe
TSPS rozpoczęły również realizację kolejnego zadania w ramach aktualnych
projektów unijnych. Konkretnie jest to zadanie z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie (priorytet , IX),
upowszechnianie uczenia się dorosłych (działanie 9.6), upowszechnienie
kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych (poddziałanie 9.6.1.). Jego
wartość finansowa wyraża się kwotą 490.979,17 zł.
Zaakceptowany i realizowany projekt nosi nazwę: ”Prymus kształci
najlepiej w zawodach z przyszłością” i polega na prowadzeniu
szkolenia
120 osób w ramach następujących kursów zawodowych:
- Kursu umiejętności zawodowych- Sporządzanie i ekspedycja potraw i
napojów- 30 osób
- Kwalifikacyjny kurs zawodowy T.15 Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych- 30 osób
- Kurs umiejętności zawodowych- Wykonywanie wyrobów odzieżowych
– 30 osób
- Kwalifikacyjny kurs zawodowy- B.08 Wykonywanie robót związanych z
budową i remontem sieci komunalnych- 15 osób
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe B.33. – Organizacja i kontrolowanie
robót budowlanych
i B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz
przygotowanie dokumentacji przetargowej – 15 osób.
Działania na rzecz szkół i środowiska
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole na przestrzeni 2014 roku
podejmowało również szereg innych działań, w ramach których konkretne
propozycje adresowano do szkół, uczniów i nauczycieli.
Jako przykład można wskazać
organizację konferencji dla
nauczycieli oraz pracowników przedszkoli i szkół na temat: „ Znaczenie mleka
i produktów
mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”, której część
merytoryczną realizowali przedstawiciele Instytutu Żywienia w Warszawie.

Uzupełnieniem jej tematyki były informacje o założeniach oraz realizacji
programów: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”, a końcowym akcentem była
degustacja produktów mlecznych. Całe przedsięwzięcie zrealizowano przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Przedszkolnej „ Inicjatywa i
Twórczość” oraz Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole.
Stowarzyszenie włączyło się również w akcję popularyzowania programu
profilaktyki uzależnień „Profilaktyka a Ty?” Współdziałając w tym zakresie z
Kuratorium Oświaty udzieliło pomocy organizacyjnej i rzeczowej przy
powoływaniu nowej
struktury - Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i
Profilaktyki „Sympatycy”.
W miarę aktualnych możliwości z własnych środków wspierano także
różne inicjatywy podejmowane przez szkoły czy współpracujące z nimi
podmioty. Na ten cel przeznaczono dotacje celowe w wysokości 20.500,00zł.
W ubiegłym roku stowarzyszenie kontynuowało przyjęte na siebie
zadania ścisłego współdziałania ze szkołami należącymi do
Klubu
Przodujących Szkół, który jest strukturą ogólnopolską i organizacyjnie związaną
z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole, lecz od wielu lat, w myśl
zawartych porozumień, w naszym regionie pełnimy rolę lokalnego organizatora
i bezpośredniego opiekuna. Do tej grupy szkół w kierowane były propozycje
uczestnictwa w organizowanych przedsięwzięciach lokalnych i krajowych, jak :
konferencje, spotkania, konkursy itd.
Najważniejsze problemy i wydarzenia okresu sprawozdawczego.
Wśród wydarzeń
o szczególnym znaczeniu należy wymienić
przypadająca w 2014 roku XXV rocznicę powstania i działalności Toruńskiego
Stowarzyszenia Pomocy Szkole, w związku z którą w ramach jubileuszowego
programu obchodów podjęto między innymi następujące zadania:
•

Działania promujące Stowarzyszenie: publikacje prasowe ( „Nowości
, Gazeta Pomorska” – łącznie 4 artykuły ), reportaże telewizyjne ( TV
Toruń ),
• Wydanie opracowania monograficznego „Toruńskie Stowarzyszenie
Pomocy Szkole, organizacja pożytku publicznego, 1989 – 2014.”
• Uroczyste spotkanie jubileuszowe (6.12.14) w Sali Wielkiej Domu
Kultury Dwór Artusa członków TSPS z przedstawicielami władz i
lokalnego środowiska.

Z okazji jubileuszu przekazano Stowarzyszeniu liczne słowa uznania za
dotychczasową działalność na rzecz oświaty regionu i miasta. Szczególnym
wyrazem uhonorowania osiągnięć minionego ćwierćwiecza stały się przyznane
w roku jubileuszowym honorowe wyróżnienia:
• Medal Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Unitas
Durat Palatinatus Cuiaviano Pomeranensis”,
• Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia "Thorunium".
W
przedłożonym sprawozdaniu zaakcentowane zostały jedynie
podstawowe
zagadnienia związane z działalnością stowarzyszenia w 2014
roku. Inne informacje znajdują swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu
Komisji Rewizyjnej oraz dokumentach dotyczących konkretnych spraw.
Prezydium Zarządu Regionalnego informując w formie sprawozdania o
przebiegu działań Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w 2014 roku
pragnie jednocześnie serdecznie i gorąco podziękować wszystkim, którzy
współuczestniczyli w pracach organizacyjnych i wnieśli swój wkład w dorobek
stowarzyszenia. Dziękujemy zwłaszcza działaczom terenowych, komitetów,
członkom Zarządu Regionalnego, Komisji Rewizyjnej i pracownikom Biura
ZR.
Szczególne podziękowania w imieniu organów stowarzyszenia
adresujemy do wszystkich donatorów, którzy kierując się życzliwością i
zrozumieniem potrzeby niesienia pomocy szkole zechcieli wesprzeć nasze
zbiórki publiczne i akcję odpisu 1% od podatku dochodowego. Dziękujemy!
Toruń, dnia 21 marca 2015r.

Prezydium
Zarządu Regionalnego
Toruńskiego Stowarzyszenia
Pomocy Szkole

Uwaga:
Niniejsze sprawozdanie Prezydium ZR z działalności Toruńskiego Stowarzyszenia
Pomocy Szkole w roku 2014 przedłożone zostało na co rocznym plenarnym posiedzeniu
Zarządu Regionalnego TSPS odbytym w dniu 21.03.2015 roku. Zarząd , uwzględniając
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej końcowy wniosek, uchwałą nr 3 udzielił Prezydium
absolutorium za rok sprawozdawczy.

