
 
Podkowa Leśna, 3 lutego 2021 r. 

 

 
Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele i Przyjaciele Szkoły 

 
Tradycyjnie z początkiem nowego roku kalendarzowego zwracamy się do Państwa z prośbą o 
przekazanie 1% podatku na Komitet Budowy Szkoły. 
 
 

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty 1% 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy dotychczas przekazali 1% swojego 
podatku na cele statutowe Komitetu Budowy. W ostatnim roku akcja ta przyniosła dochód 
68 002,80 zł, natomiast w poprzednim roku 69 421,70 zł. Jest to dla nas znacząca pomoc, 
szczególnie w ostatnim okresie.  
 

Zmiana planów 

 

Rok temu informowaliśmy Państwa o planach wykończenia sali multimedialnej. Sytuacja pandemii 
i związanych z tym trudności finansowych części Rodziców sprawiły, że Zarząd Komitetu wspólnie 
z Dyrekcją Szkoły podjął decyzję o przesunięciu terminu wykończenia sali multimedialnej na 
następne lata. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest utrzymanie ciągłości bieżącej pracy i dbanie o 
odpowiedni nabór do szkoły. Stąd pojawiła się potrzeba przebudowy placu zabaw. Plan przewiduje 
przeniesienie urządzeń z aktualnego placu zabaw na dziedziniec przed skrzydłem klas starszych (od 
ul. Kościelnej), a na tym miejscu zamontowanie nowych urządzeń dostosowanych dla dzieci w wieku 
6-8 lat 
 
 

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat oraz wpłat 1% 

 

Licząc na hojność Szanownych Państwa, zwracamy się z prośbą o przekazywanie 1% podatku 
z rozliczeń tegorocznych PIT-ów na rzecz naszego Komitetu. W zeznaniu podajemy jedynie:  
 

numer organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym –  
 

nr KRS: 0000137287 
 

oraz przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% podatku. Wzorem lat ubiegłych, w 
zeznaniach podatkowych za 2020 r. została wyodrębniona rubryka, w której podatnik może podać 
dodatkowe informacje, jeśli chce mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez 
organizację pożytku publicznego - OPP (np. na konkretny cel). Pozostawiając tę rubrykę pustą, 
przekażą Państwo 1% swojego podatku na ogólne cele statutowe Komitetu. Jak wcześniej 
zaznaczyliśmy, uzyskane w tym roku środki przeznaczymy na przebudowę placu zabaw. Dodatkowo 
podatnik może zdecydować czy do OPP mają zostać przekazane jego dane, np. imię, nazwisko, adres. 
Istnieje także możliwość dobrowolnych wpłat - darowizn na konto Komitetu Budowy. 
 

nr konta: 56 1500 1126 1211 2010 3881 0000 
 
Zachęcamy Szanownych Państwa do wpłat i prosimy, by apel ten przekazywać swoim krewnym 
i znajomym, aby krąg osób wspierających Szkołę stale się poszerzał.  
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