
Sprawozdanie 
 

Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej za  2010 r. 
 

1.Dane podmiotu  
Pełna nazwa podmiotu  :     Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej  
Forma prawna :                   stowarzyszenie 
Data rejestracji                    RST /261 - 14.05.1990 r. 
Data wpisu w KRS :           16.10.2001 r 
Dokładny adres :                 62-035 Kórnik ul: Pl.  Niepodległości 1 
Gmina :                               Kórnik  
tel:                                       61 81-70-325  /  61 8170-505  
email :                                 k.janicka@vp.pl 
 
KRS  0000042256   
      
 NIP    777-25-39-642  
      
 regon   631036529 
 
Dane dotyczące członków zarządu :  
Krystyna Janicka                 - przew.  zarządu                   
Hanna Straus                       - z-ca  przew.                        
Małgorzata  Smolarkiewicz-Maliszewska  - sekretarz     
Eugenia Marciniak                - skarbnik                              
Ewa Madalińska- Soczyńska   - członek                               
Szczepan Antkowiak             - członek                               
Roman Czechoski                 - członek                                
 
Komisja Rewizyjna :  
Adam Lewandowski          - przewodniczący          
Anna Nowaczyk                 -członek                       
Ewa  Szybiak                      -członek                       
Leszek Orlewicz                 -członek                       
 
2. Cele statutowe :  
 
Podstawowym celem KTPS jest niezależna pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej . KTPS nadto pobudza oraz wspiera finansowo i organizacyjnie wszelkie formy 
samopomocy społecznej . 
 
KTPS prowadzi następującą działalność pożytku publicznego: 

a. opieka wychowawcza i społeczna  
b. edukacyjna opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży szczególnie ze środowisk 

zagrożonych patologią . 
c. rehabilitacja osób niepełnosprawnych  
d. pomoc rzeczowa ,finansowa ,psychologiczna medyczna ,prawna dla osób w trudnej sytuacji 

życiowej . 
e. wyżej określona działalność statutowa KTPS nie jest działalnością gospodarczą i prowadzona 

jest jako działalność nieodpłatna . 
 
 
 
 



 
3.  Cele KTPS realizowane są poprzez :  

 
1. W zakresie opieki edukacyjnej i wychowawczej  

a. organizowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych  
wykluczeniem społecznym . 

b. organizacja  spotkań gwiazdkowo –noworocznych dla dzieci  
c. pomoc w zakupie podręczników i przyborów szkolnych 
d. organizowanie konkursów tematycznych dla młodzieży gimnazjalnej   
e. organizowanie konkursów plastycznych dla dzieci przedszkolnych. 

       
2.  W zakresie rehabilitacji i leczenia  

a. opłacanie  zajęć z rehabilitantem  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej . 
b. pomoc w zakupie  aparatury  i sprzętu rehabilitacyjnego .   
c. pomoc w zakupie leków  osobom  przewlekle chorym. 
d. pomoc w zakupie sprzętu oraz  współfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla      osób      

niepełnosprawnych .  
  

3.  W    zakresie pomocy   społecznej : 
a. finansowanie obiadów w szkole  
b. opłacanie  pobytu  dziecka w przedszkolu  
c. finansowanie biletów na dojazd do szkoły ponad gimnazjalnej  
d. pomoc w  opłatach  za media (gaz ,prąd ,woda ,opał ) 
e. pomoc w zakupie odzieży ,obuwia i środków higieny. 
f. pomoc w opłatach za rehabilitację i  leki. 
 

4 .w roku 2010 r. KTPS zrealizował swoje cele statutowe poprzez następujące zdarzenia : 
 

a. zorganizowanie 14 dniowego turnusu kolonijnego w Wojkowie k/ Kowar  
b. zorganizowanie spotkania przy choince dla 140 dzieci  
c. zakupu podręczników i artykułów  szkolnych dla  uczniów. 
d. zorganizowanie konkursu dla młodzieży gimnazjalnej. 
e. zorganizowanie  wystawy obrazów malarstwa T. Radowicz . 
f. pomoc rzeczowa i materialna. 

    
 Działania dodatkowe :  

 
 Pomoc finansowa  powodzianom z  Sandomierza , Podkarpacia oraz z Wielkopolski. 
Zorganizowanie  XVIII Finału  WOŚP.  
Udział w  programie Działamy Razem   realizowanym  przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni w 

Poznaniu pt. Wielkopolskie Instytucje Ekonomii Społecznej 
 

       Podjęte uchwały   zarządu :  
 
Nr 1/2010 r   w uchwała w sprawie przeznaczenia  środków uzyskanych z wpłat 1%    
Nr  2/2010r    w sprawie organizacji akcji LATO 2010 kolonie letnie . 
Nr 3/2010 r   w sprawie  organizacji i finansowania  konkursu dla młodzieży pt:  „ Przeszłość naszej 

miejscowości.” 
Nr 4/2010 r w sprawie organizacji  Jubileuszu 20 lecia  KTPS i organizacji obchodów. 
Nr   5/2010 r  w sprawie wykorzystania  środków przeznaczonych  na pomoc rodzinom zagrożonym 

wykluczeniem  społecznym i  marginalizacją. 
Nr 6/2010 r w sprawie: organizacji wystawy malarstwa T.Radowicz. 
Nr  7/2010  w sprawie : wydatkowania środków na spotkanie gwiazdkowe  dla dzieci . 
Nr  8/2010  w sprawie :  wydatkowania środków na organizację  XVIII   finału WOŚP.         
 



 
6. Informacja nt uzyskanych środków finansowych z wyodrębnieniem ich źródeł  
 
Dotacje i subwencje                                          27.700,00,-  
Darowizny od osób fizycznych                         62.162,87,- 
Składki członkowskie                                            680,00,- 
Zbiórki publiczne                                                3.795,50,- 
Wpłaty 1 % na OPP                                            8.476,02,- 
Inne przychody określone statutem                       911,18,- 
                                                        Razem ----------------------- 
                                                                          103.725,57,- 
 
7.Informacja nt poniesionych kosztów:   
 
Kolonie letnie                                                       41.084,48,- 
Leczenie i rehabilitacja                                        16.956,28,- 
Pomoc rzeczowa                                                  14.335,06,- 
Inna pomoc –powódź-                                          27.531,37,- 
Gwiazdka                                                                1.828,00,- 
Organizacja WOŚP                                                 4.220,09,- 
 Inne koszty                                                             9.140,89,- 
                                                              Razem   ------------------ 
                                                                             115.096,17,- 
8.Dane nt. zatrudnienia  
 
KTPS  nie zatrudnia pracowników ,członkowie zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie 
pobierają z tego tytułu wynagrodzenia , nie ma osób prowadzących działalność gospodarczą  
( stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej ) 
                                                
 9.Informacja nt udzielonych pożyczek:  
 
KTPS  nie udziela pożyczek pieniężnych  
 
10.Informacja nt lokat na rachunkach bankowych : 
 
KTPS w roku 2010  posiadało  jedną lokatę  na rachunku  bankowym w kwocie  10.000 zł  
 
11.  Informacja nt nabytych obligacji oraz akcji w spółkach prawa handlowego  
 
KTPS nie posiada obligacji i udziałów w spółkach prawa handlowego  
 
12.Informacja nt nabytych nieruchomościach  
 
KTPS w roku 2010  nie nabyło nieruchomości  
 
13. Informacja nt pozostałych  nabytych środków trwałych  
 
KTPS  w roku 2010 nie nabyło żadnych środków trwałych  
 
14. Informacja nt aktywów i zobowiązań KTPS ujętych  w sprawozdaniach finansowych   
 
Aktywa, środki pieniężne posiada  wyłącznie  złotówkowe na rachunku  bankowym 
KTPS na dzień 31.12.2010 r nie miało  żadnych zobowiązań finansowych. 
 



15 Dane o działalności zleconej KTPS  przez podmioty państwowe i jednostki samorządu 
terytorialnego oraz o wyniku finansowym tej działalności : 
 
W ramach zadań zleconych przez samorząd gminy KTPS zrealizował  
 
1)   Kolonie letnie                    
                       termin realizacji lipiec/sierpień  2010 rok 
                        koszt całkowity zadania  41.084,48,- 
                                            dotacja gminy 17.000,00,- 
     
2)    pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, zagrożonych wykluczeniem  społecznym  
                       Koszt całkowity 24.350,95,- 
                               dotacja gminy 8.500,00,- 
 
3)     konkurs  dla uczniów gimnazjum  z cyklu „Szkoła Obywateli”  
                       Koszt całkowity  6.694,00,- 
                              dotacja gminy  1.500,00,- 
 
                       
16. Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych ,a 
także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych  
  
KTPS nie opłaca podatku od nieruchomości  
 
KTPS nie opłaca podatku dochodowego od osób prawnych  
 
KTPS składa deklaracje CIT 8 i CIT O w US Poznań ul Chłapowskiego 17/19 
 
W okresie sprawozdawczym działalność  KTPS  było badane pod względem finansowym 
przez Komisje Rewizyjną – komisja  nie stwierdziła nieprawidłowości  
 
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej nie prowadzi działalności gospodarczej  
 
Prowadzi wyłącznie  działalność nieodpłatną . 
 
Nie posiada żadnych  nieruchomości ani majątku trwałego. 
 
 
 
 
Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia.  
 
 
 
 

………………….                   ………………                  ……………………….. 
 

Krystyna Janicka                    Hanna Straus                   M. Smolarkiewicz - Maliszewska 
 

 
Kórnik 08.03.2011 r. 


