
        Ciechanów 21.06. 2017 r.  

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny 

dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej za rok 2016 

1/   Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. 

Bąkowskiej ma siedzibę w Gołotczyźnie Zespół Szkół CKR, ul. Ciechanowska 

18b, 06-430 Sońsk, adres zarejestrowany w KRS 23. 05.2014 r .: Zespół Szkół 

ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów.  

 

Dnia 22.02.2005 r.  dokonano wpisu Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze 

Sądowym jako organizacji pożytku publicznego pod nr KRS: 0000155524, ze 

statystycznym nr identyfikacyjnym REGON – 130859756.  

 

2/    Dane dotyczące członków zarządu Stowarzyszenia:  

 

Lp. Nazwisko 

imię 

Funkcja w organie reprezentującym 

1/ Iwanicka 

Joanna 

prezes 

2/ Pruszyńska 

Aleksandra 

wiceprezes 

3/ Kokosza  

Joanna 

wiceprezes 

4/ Pachulska 

Krystyna 

skarbnik 

5/ Graczyk 

Joanna 

sekretarz 

6/ Gilert 

Edward 

członek 

7/  

Grażyna Jałgos-Dębska  
 

członek 

 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej 

im. A. Bąkowskiej: 

a/ prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

b/pomoc  stypendialna dla niezamożnej młodzieży wiejskiej, zdolnej i 

pracowitej w zdobywaniu wykształcenia,  

 

3/ Stowarzyszenie w roku 2016 realizowało swoje cele w następujący sposób: 

a/ poprzez  promowanie działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej 

www.stypendiabakowska.pl, w lokalnej prasie (Tygodniku Ciechanowskim), na 

http://www.stypendiabakowska.pl/


łamach Gazety Sołeckiej - o ogólnopolskim zasięgu i na uroczystości wręczenia 

czeków stypendialnych dla stypendystów szkół ponadgimnazjalnych w Dworku 

A. Bąkowskiej w Gołotczyźnie, 

b/ poprzez kontynuowanie współpracy z władzami samorządowymi w powiecie 

ciechanowskim,  

c/ poprzez  nawiązanie współpracy  z nauczycielami i dyrektorami szkół 

ponadgimnazjalnych, w których uczą się stypendyści, w celu włączenia się tych 

szkół w akcję przekazywania 1 proc. dla Stowarzyszenia, 

 

d/ poprzez włączenie stypendystów  w działalność Stowarzyszenia – ich udział 

w akcji konkursowej na kartkę bożonarodzeniową dla darczyńców, a także 

rozmowy i korespondencję w sprawie zwrotu przez byłych studentów połowy 

uzyskanych kwot stypendiów zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i 

podpisanymi z nimi umowami, 

 

e/ poprzez wsparcie stypendialne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych we 

współpracy z Fundacją im. St. Batorego w ramach programu Omnibus (Równe 

Szanse). Celem programu jest upowszechnienie pomocy stypendialnej dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z małych miejscowości i 

niezamożnych rodzin. Dzięki tej współpracy na rok szkolny 2016/2017 

pozyskaliśmy od Fundacji im. St. Batorego dotację 15.000,00 zł, która podwoiła 

kwotę uzbieraną z 1 proc. przez Stowarzyszenie od prywatnych darczyńców w 

2016 r. Pozwoliło to, na podstawie uchwały komisji stypendialnej podjętej na 

posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia w dn. 29.09 2016r.,  uruchomić wsparcie 

stypendialne Stowarzyszenia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z 

powiatu ciechanowskiego na rok szkolny 2016/2017 w kwocie: 28 000 zł.  

 

Otrzymaliśmy od Fundacji Batorego również grant w kwocie 30tys. zł. Grant 

przeznaczony jest na działania związane z kontynuowaniem i wzmocnieniem 

programu stypendialnego dla uczniów pochodzących z niezamożnych 

środowisk. Rozliczenie grantu zaplanowano do 31 grudnia 2018. 
 

Dane o złożonych wnioskach i przyznanych stypendiach. 

 

Rodzaj szkoły 

 

Liczba złożonych 

wniosków 

Liczba przyznanych 

stypendiów 

Podział stypendystów ze 

względu na miejsce 

zamieszkania 

Podział stypendystów ze 

względu na płeć 

z miasta ze wsi K M 

licea 9 7  7 4 3 

technika 12 11  11 8 3 

RAZEM   21 18  18 12 6 

 

 
 

 

 

 



 

Dane o wysokości środków rozdysponowanych na stypendia. 
 

Rodzaj szkoły 
Liczba przyznanych 

stypendiów 

Miesięczna kwota 

stypendium 

Okres wypłacania 

stypendium 

Rozdysponowana 

kwota 

licea 7 

3x100+1x150+3x2

00 

10 miesięcy 10 500 

technika 11 

5x100+4x150+1x3

00+1x350 

10 miesięcy 17 500 

   RAZEM 28 000 

 

 

 

 

4/ w 2016 odbyły się 2 walne zgromadzenia członków Stowarzyszenia. 

a. Dnia 21kwietnia- w sprawie  przyjęcia sprawozdania merytoryczno-

finansowego, rachunku zysków i strat, bilansu i informacji dodatkowej za rok 

2015.  

b. Dnia 29 września – dotyczące zmianach w Statucie Stowarzyszenia Fundusz 

Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. Aleksandry Bąkowskiej. 

 

 

Do sprawozdania dołączono uchwały podjęte w 2016 r.  

 

5/ Informacja o wysokości przychodów w roku 2016: 

 

Przychody określone statutem:                 61 263,90                  

w tym: 

wpłata 1 % podatku dla OPP:       14 246,20 

Dotacje z fundacji :                                  45 000,00                   

Odsetki od lokat bankowych:                            1,58 

Odsetki od obligacji 0,00 

Składki członkowskie:                                   266,00 

Darowizny od osób prywatnych:                1 750,12  

Pozostałe: ...................................................................  

 

6/ Informacja o poniesionych wydatkach w roku 2016  

 

Wydatki ogółem                                        28 837,12 

W tym koszty administracyjne :           .      1 037,12 

Stypendia:                                                 27 800,00                    

 

7/ W 2016 roku nie przeprowadzono kontroli zewnętrznej Stowarzyszenia.  

 


