
 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA SRODKÓW 1% ODPISU  

PODATKU ZA 2018 r. przekazane dla  Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie przez 

Fundację Studencką Młodzi Młodym. 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie przedkłada opisowe 

sprawozdanie w wykorzystanych środków 1% podatku za rok 2018, przekazanych przez 

Fundację Studencką Młodzi Młodym. 

 Przekazane środki przeznaczono  zgodnie z zapisami statutowymi na następujące cele: 

 

1.Opłacono  przewóz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie na zawody sportowe w 

Kamieniu, dnia 28. listopada 2019r.  W  tym dniu w Zespole Szkół w Kamieniu odbyła 

się Rejonowa Licealiada w unihokeju chłopców. Faktura w całości w kwocie 345,60 zł  

została zrefundowana ze środków pochodzących z 1% podatku/wpłat indywidualnych od 

FSmm. 

 
  

W dniu 28 listopada 2019r. w Zespole Szkół w Kamieniu odbyła się Rejonowa 

Licealiada w unihokeju chłopców. W tym turnieju udział wzięła drużyna Zespołu Szkół 



Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Po zaciętej walce nasza 

drużyna odniosła dwa zwycięstwa, jeden remis i dwie porażki co wystarczyło na zajęcie IV-go 

miejsca w rejonie. Opiekunem zespołu był Pan Marek Paściak. Uczniom i opiekunowi 

gratulujemy. 

 

2. Faktura Nr S530/F001546/12/2019  dotyczy zakupu:  pralki dla uczennicy 4 klasy 

technikum handlowego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w 

Dynowie, której sytuacja finansowa rodziny jest bardzo trudna z tego powodu,  że chora 

matka jest niepracująca, a ojciec nie opiekuje się nimi ponieważ odszedł  od nich. 

Faktura w całości, w kwocie 799,99 zł  została zrefundowana ze środków pochodzących z 1% 

podatku/wpłat indywidualnych od FSMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Klasowy zwrócił się, poprzez wychowawcę klasy, do Stowarzyszenia Przyjaciół 

Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie z prośbą o sfinansowanie zakupu dla klasowej 

koleżanki pralki z uwagi na trudną sytuację finansową i rodzinną tej uczennicy. Zarząd  SP 

ZSzZ w Dynowie na swym posiedzeniu w dniu 02.12.2019r. podjął pozytywną decyzje o 

sfinansowaniu zakupu pralki. Dodatkowo nauczyciele dobrowolnie dołączyli się do tej akcji 

przekazując dobrowolne kwoty na rzecz Stowarzyszenia oraz na zakup środków  higienicznych 

dla  tej uczennicy. 



3.Opłacono przewóz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie na zawody sportowe w 

Kamieniu, dnia 3.grudnia 2019r. Tego dnia w Kamieniu odbyła się Rejonowa Licealiada w 

Unihokeju Dziewczyn. Faktura w kwocie 345,60 zł  została zrefundowana ze środków 

pochodzących z 1% podatku/wpłat indywidualnych od FSMM, w reszta w kwocie 207,32 zł    

pochodziła ze środków własnych Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. 

Dnia 03.12.2019r. w Kamieniu odbyła się Rejonowa Licealiada w Unihokeju Dziewczyn. 

Drużyna z naszej szkoły grająca w składzie: Małgorzata Bołoz, Kinga Baran, Wiktoria Pakosz, 

Julia Kowal, Dominika Łazor, Ewelina Bołoz, Joanna Kuś, Dominika Kroczek, Natalia Kowal i 

Mariola Tłuścik zajęła tak jak w ubiegłym roku III miejsce premiowane awansem do Półfinału 

Wojewódzkiego. Opiekunem grupy był Pan Paweł Gierula. Młodzieży i opiekunowi serdecznie 

gratulujemy i czekamy na dobry występ w rozgrywkach na wyższym szczeblu. 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie wyraża podziękowanie Ofiarodawcom i 

Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym za przekazane środki i słowa uznania za bardzo dobrą 

całoroczną współpracę z FS MM. 
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