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Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele i Przyjaciele Szkoły 
 
Tradycyjnie z początkiem nowego roku pragniemy podziękować Państwu za wsparcie akcji 
mikołajkowej. Zwracamy się także z prośbą o przekazanie 1% podatku w zeznaniu podatkowym za 
rok 2021 na rzecz Komitet Budowy Szkoły. 
 

Dziękujemy za Mikołajki dla Jacusia 
 
Mimo pandemii udało się zachować tę piękną tradycję w naszej szkole i po raz siedemnasty zostały 
zorganizowane mikołajki szkolne. Zbieraliśmy fundusze na rehabilitację chorego na Zespół 
Angelmana dwuletniego Jacusia Czaplickiego Wszystkie nasze aktywności: rodzinne i szkolne, aukcja 
i koncert Grupy MoCarta – przyniosły dochód ponad 50 tys. zł. Odbyły się przy dużym wsparciu Rady 
Rodziców. Wszystkim zaangażowanym w akcję: Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom serdecznie 
dziękujemy. Bez Państwa hojności i pomocy efekt nie byłby tak znaczący. 
 
 

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 

73 669,40 zł, natomiast w poprzednim roku 68 002,80 zł. Jest to dla nas znacząca pomoc, 
szczególnie w ostatnim okresie.  
 

Realizacja planów z 2021 r. i zamierzenia na 2022 r. 

 

Wpływy z wpłat 1% za ostanie trzy lata pozwoliły pokryć koszt przebudowy placu zabaw 
dostosowanego dla klas najmłodszych od ul. Modrzewiowej. Zostały tam zamontowanie nowe 
urządzenia dla uczniów w wieku 6-8 lat. Urządzenia ze „starego” placu zabaw zostały przeniesione na 
teren od ul. Kościelnej. Prace te wykonano w wakacje 2021 r. Koszt prac i zakupu urządzeń wyniósł 
ponad 200 tys. zł. Tegoroczne wpływy przeznaczymy na projekt i wykonanie boiska szkolnego na 
wewnętrznym dziedzińcu szkolnym. 
 
 

Zachęcamy do 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 2021 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 budowę boiska. Dodatkowo podatnik 
może zdecydować czy do OPP mają zostać przekazane jego dane, np. imię, nazwisko, adres. 
 
Zachęcamy Szanownych Państwa do wpłat i prosimy, by prośbę tę przekazywać swoim 
krewnym i znajomym, aby krąg osób wspierających Szkołę stale się poszerzał.  
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