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PLAN PRACY

Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego
na 2014 r.

Stowarzyszenie realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i sportowej, zwłaszcza w zakresie inicjowania,
wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz
dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji
życiowej na terenie Gminy Leśniowice.

Główne zadania Stowarzyszenia na 2014 rok.
1) Prowadzenie pięciu szkół na terenie Gminy Leśniowice tj.
 Szkoły Podstawowej w Teresinie,
 Szkoły Podstawowej w Rakołupach,
 Szkoły Podstawowej w Leśniowicach,
 Szkoły Podstawowej w Sielcu,
 Publicznego Gimnazjum w Sielcu.
2) Realizacja

projektu

pt.:

„Modernizacja

oddziałów

przedszkolnych

w szkołach

podstawowych” w ramach projektu systemowego w ramach poddziałania 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki

w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci
w wieku przedszkolnym.
3) Przygotowanie wszystkich placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego
2014/2015.
4) Przygotowanie szkół do letniego i zimowego wypoczynku.
5) Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci i młodzieży.
6) Organizowanie i rozwijanie oraz finansowe, rzeczowe i ideowe wspieranie edukacji
dzieci i młodzieży.
7) Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych.

8) Promocja i popieranie przedsięwziąć przyczyniających się do podniesienia jakości
edukacji.
9) Współorganizowanie uroczystości Zielonych Świątek oraz Święta Plonów w ramach
projektu „Kultywowanie tradycji i zwyczajów na terenie Gminy Leśniowice”.
10) Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy
i wsi.

Plan finansowy na 2014 rok.
Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe planuje osiągnąć w roku 2014
przychody w szacunkowej wysokości: 3 250 565,70 zł z poniższych wpływów:
1) dotacja od UG – 2 838 800,00 zł
2) przychody stołówek szkolnych – 57 000,00 zł
3) składki członkowskie – 600,00 zł
4) pozostałe przychody (np. odsetki bankowe, sponsorzy) – 1 200,00 zł
5) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 352 965,70 zł
Planowane wydatki Stowarzyszenia w 2014 roku w wysokości 3 250 565,70 zł
z przeznaczeniem na:
1) utrzymanie szkół i stołówek w wysokości 2 897 600,00 zł w tym:
a) wynagrodzenia – 1 800 000,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń – 746 000,00 zł
c) zakup energii elektrycznej – 154 000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł
e) odpis na ZFŚS – 42 600,00 zł
f) remonty – 10 000,00 zł
g) pozostałe wydatki – 48 000,00 zł
h) zakup żywności – 57 000,00 zł
2) realizacja projektu „Kultywowanie tradycji i zwyczajów na terenie Gminy Leśniowice” –
62 041,70 zł
3) realizacja projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”
– 290 924,00 zł

