Sprawozdanie
Zarządu Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego
z działalności w roku 2014
W 2014 r. Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe wsparło działalność
edukacyjną placówek oświatowych:
1. W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Krapkowice „Z kart naszej
historii – podróż w przeszłość”, zorganizowaliśmy 13 wyjazdów edukacyjnych dla
grup dzieci i młodzieży szkół oraz przedszkoli naszego miasta i gminy do Muzeum
Czynu Powstańczego i Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego w Górze Świętej
Anny połączonych z udziałem w lekcjach muzealnych z zakresu przyrody.
W wyjazdach uczestniczyło 425 dzieci oraz mającymi nad nimi pieczę 46 opiekunów.
Uzyskane dofinansowanie wynosiło 4 500 zł, wkład własny to 127,22 zł oraz wyceniona
na 1 900 zł praca wolontariuszy.
2. W ramach projektu współfinansowanego przez Powiat Krapkowicki „Świat przyrody
wokół nas” przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szereg konkursów wspierających
rozwój dzieci i młodzieży oraz działania placówek oświatowych w zakresie edukacji
przyrodniczej i ekologicznej. Projekt uzyskał dofinansowanie Starostwa Powiatowego
w wysokości 3 000 zł, własny wkład finansowy KSO wyniósł 400,75 zł i wyceniona na
400 zł praca wolontariuszy. Na ogłoszone konkursy wpłynęły 163 prace.
Udziałem w całodziennych wycieczkach nagrodzonych zostało 85 uczniów. Z
tego:
 40 uczniów uczestniczyło w wycieczce do Gliwic, zwiedziło Palmiarnię
i z przewodnikami, w dwóch grupach, wzięło udział w programie edukacyjnym pt.
„Ścieżka Wiedzy o Roślinach Egzotycznych” uzyskując stosowne certyfikaty.
 45 uczniów uczestniczyło w wycieczce do Wrocławia połączoną ze zwiedzaniem
Afrykarium, Ogrodu Zoologicznego oraz Parku Szczytnickiego.
3. W ramach projektu „Młodość i poezja”, na który dofinansowanie Starostwa wyniosło
1 500 zł, wkład własny KSO to 265,85 zł i praca wolontariuszy wyceniona na 300 zł
zebraliśmy utwory poetyckie stworzone przez dzieci i młodzież. Wpłynęły 82 utwory,
z których wybrano do publikacji 41. Przygotowano je edytorsko do druku, opracowano

słowo wstępne, została zaprojektowana okładka i ostatecznie, w nakładzie 140 sztuk,
wydany został tomik wierszy „Młodość i poezja”.
Realizowany były również projekty skierowane do ogółu społeczeństwa
gminy Krapkowice.
4. W ramach projektu „Zajęcia jogi prostą drogą do zdrowia i poprawy
samopoczucia…” współfinansowanego przez Gminę Krapkowice w wysokości 2 250
zł i pracę wolontariuszki wycenioną na 450 zł stworzone zostały możliwości aktywnego
spędzenia wolnego czasu przez mieszkańców oraz propagowanie wśród społeczności
lokalnej zachowań prozdrowotnych. Zajęcia dla osób chętnych odbywały się w sali
gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach.
5. Na realizację podobnego projektu „Zajęcia jogi prostą drogą do zdrowia”
otrzymaliśmy dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w wysokości 1 000 zł, własny
wkład finansowy wyniósł 450 zł a praca wolontariuszki została wyceniona na kwotę
170 zł. Regularne ćwiczenia Hatha Jogi mają wpływ na dotlenienie organizmu,
podwyższenie poziomu endorfin, obniżenie poziomu kortyzolu zwanego hormonem
stresu, odciążenie kręgosłupa, głęboki relaks całego organizmu oraz poprawę
koncentracji i dlatego cieszyły się uznaniem uczestników zajęć.
Sfinansowane lub dofinansowane z 1% odpisu podatkowego były zadania
wspierające działalność placówek oświatowych.
Były to wydatki głównie za:
- usługi przewozowe na wycieczki, spektakle teatralne, zawody sportowe
- opłaty na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, kursokonferencje
i warsztaty
- organizację imprez i festynów sportowo-rekreacyjnych
- bilety wstępu
- zakup pomocy i sprzętu na wyposażenie placówek
- dofinansowanie wymiany międzynarodowej uczniów itp.
w sumie na kwotę 16 359,07 zł.

Zarząd pracował zgodnie z przyjętym planem pracy. Odbyło się 6 protokołowanych
posiedzeń, podjęto 5 uchwał Zarządu. Poza tym odbyło się wiele spotkań czysto roboczych
związanych z realizacją projektów.
Na fundusze, którymi dysponowało KSO w 2014 roku składały się:
 zasoby zgromadzone na koncie w banku według stanu na dzień
1 stycznia 2014r. w kwocie 26 811,24 zł
 oraz wpływy, w wysokości 29 838,86 zł na które składały się:
 składki brutto określone statutem w kwocie 4 030 zł;
 dotacja Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice w kwocie 6 750 zł;
 dotacja Starostwa Powiatowego w kwocie 5500 zł;
 dochód z wpłat 1% odpisów podatkowych w kwocie 13 558,86 zł.

W sumie na realizację zaplanowanych zadań w 2014 roku Krapkowickie
Stowarzyszenie Oświatowe dysponowało kwotą 56 650,10 zł.
Wydatki w roku 2014 zamknęły się kwotą 28 901,65 zł, z czego:
- dotacje, zarówno Urzędu Miasta i Gminy jak i Starostwa Powiatowego,
wydatkowano w całości przyznanych kwot, czyli w sumie 12 250 zł;
- z wpływów własnych wydatkowano kwotę 292,58 zł;
- z wpłat 1% odpisów podatkowych wydatkowano 16 359,07 zł;
Na koncie bankowym Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego na
dzień 31 grudnia 2014 roku pozostała do dyspozycji w roku 2015 kwota
27 748,45 złotych.
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