POROZUMIENIE nr ____ /
zawarte w dniu ............................20....... w ................................
pomiędzy:
Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole
ul. Jęczmienna 10, 87-100 Toruń,
NIP 956-19-16-758, REGON 001419014,
KRS 0000121592,
reprezentowanym przez uprawnionych przedstawicieli Prezydium
Zarządu Regionalnego:
1. ............................. - przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,
2. ............................. - sekretarza, skarbnika, członka
a
....................................................................................................................
...................................................................................................................
NIP ......................... REGON ...................... , reprezentowaną przez:
1. ............................... - ..........................................
zwaną dalej placówką oświatową.
§1
Stowarzyszenie oświadcza, że od dnia 4 kwietnia 2007 roku
posiada status organizacji pożytku publicznego przyznany przez Sąd
Rejonowy w Toruniu, Wydział XI Gospodarczy na podstawie z
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 „O działalności pożytku publicznego i
wolontariacie” (Dz.U. 96, poz. 873 z późn. zm.) i zostało przez
wymieniony organ zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod numerem 0000121592, co upoważnia je do pozyskiwania odpisów
podatkowych od donatorów.
§2
Przedmiotem porozumienia pomiędzy stronami są zasady
określające wzajemną współpracę w ramach prowadzonej przez
Stowarzyszenie akcji „1% od podatku dla naszych przedszkoli i
szkół”, zwanej dalej AKCJĄ i realizowanej zgodnie z art. 27 wyżej
cytowanej ustawy oraz art. 27d ust.1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991„O
podatku dochodowym od osób fizycznych” (Dz. U. 14, poz. 176 z 2000
r. z późn. zm.) oraz art. 14a ust.1-6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 „O
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 144, poz. 930 z późn. zm.)
stwarzającymi podstawę przekazania 1% odpisu podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie udostępnia swój rachunek celem umożliwienia
dokonywania takich odpisów rodzicom uczniów, nauczycielom oraz
sympatykom na rzecz określonej placówki oświatowej.
§3
Stowarzyszenie zobowiązuje się do:
1. prowadzenia Akcji, której regulamin stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego porozumienia;
2. wywiązywania się z wszelkich warunków regulaminowych Akcji i
zawartego porozumienia;
3. całościowego rozliczenia wpływów z 1% odpisów od podatku od
osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy „O działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz zasadami ustawy o
rachunkowości;
4. przekazywania na wskazane przez obdarowanego konto wpłaty w
formie darowizny na rzecz placówki z przeznaczeniem na jej
potrzeby.
§4
Placówka oświatowa zobowiązuje się do:
1. udziału w Akcji i stosowania zasad regulaminu oraz porozumienia;
2. podejmowania działań promocyjnych i informacyjnych,
prowadzonych we własnym zakresie przez placówkę oświatową
/Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną/;

3. uznania zasady, że wysokość ewentualnej darowizny zależy od
liczby pozyskanych ofiarodawców i wielkości kwot scedowanego
odpisu;
4. wydatkowania przekazanych środków zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i wskazaniami Toruńskiego Stowarzyszenia
Pomocy szkole;
5. przedstawienia do dnia wskazanego przez Toruńskie
Stowarzyszenie Pomocy Szkole sprawozdania ze sposobu
spożytkowania otrzymanej kwoty celem prawidłowego rozliczenia,
wynikającego z obowiązku szczegółowych rozliczeń działalności
pożytku publicznego /Ustawa z dnia 24.04.2003r - o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie – tekst jednolity Dz.U. z
2014r poz. 1118/. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do
porozumienia. Podstawę przyjęcia sprawozdania będą stanowić
uwierzytelnione faktury i rachunki jako załącznik;
6. Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole zastrzega sobie prawo
wglądu do dokumentacji szkolnej w zakresie wydatkowania
przekazanych środków /Podst. prawna: art. 27a ust.6d pkt 5f
Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie/.
§5
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony z możliwością
jednomiesięcznego wypowiedzenia.
§6
Wypowiedzenie lub zmiana postanowień porozumienia wymagają (pod
rygorem nieważności) wyłącznie formy pisemnej.
§7
Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
Placówka oświatowa

Stowarzyszenie

