Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalnoci
organizacji poytku publicznego
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
za rok 2011






Formularz naley wypełni w jzyku polskim, drukowanymi literami;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
We wszystkich pytaniach, w których istnieje moliwo wyboru odpowiedzi, naley zaznaczy właciwe odpowiedzi znakiem X;
We wszystkich polach, w których nie bd wpisane odpowiednie informacje, naley wstawi pojedynczy znak mylnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynicia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji poytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina

PYZDRY
Miejscowo

PYZDRY
Nr faksu

-

TOWARZYSTWO KULTURALNE "ECHO PYZDR"
Kraj

Województwo

POLSKA

WIELKOPOLSKIE

Ulica

Nr domu

ZWIERZYNIEC

6

Kod pocztowy

PYZDRY

E-mail

Nr lokalu

Nr telefonu

63 2768664

Strona www

ECHO@ECHO.ORG.PL

ECHO.ORG.PL

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sdowym

20 GRUDNIA 1996

4. Data uzyskania statusu organizacji
poytku publicznego

2004

5. Numer REGON

WRZESISKI
-

Poczta

62-310

Powiat

310325110

6. Numer KRS
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0000117319

WIESŁAWA KOWALSKA - PREZES; GRAYNA MARSZEWSKA ZASTPCA PREZESA
7. Skład organu zarzdzajcego organizacji
(Naley wpisa imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych członków organu
zarzdzajcego)

ZOFIA ZJEDAŁKA - SEKRETARZ
JADWIGA NOWISKA - SKARBNIK; EDYTA NOWISKA ZASTPCA SKARBNIKA
WIESŁAWA WOJTYSKA - CZŁONEK ZARZDU

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji
(Naley wpisa imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych członków organu
kontroli lub nadzoru)

9. Cele statutowe organizacji
(Naley opisa cele na podstawie statutu organizacji)

ELBIETA KOSZAREK - PRZEWODNICZCA KOMISJI
REWIZYJNEJ
LECH BCZKIEWICZ - CZŁONEK
ANDRZEJ LEWANDOWSKI - CZŁONEK
CELEM TOWARZYSTWA JEST:
1. DBAŁO O RODOWISKO NATURALNE,
2. POBUDZANIE INICJATYWY SPOŁECZNEJ DLA ROZWOJU
YCIA SPOŁECZNO – KULTURALNEGO, ARTYSTYCZNEGO I
SPORTOWEGO NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
3. POPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE DOTYCHCZASOWEGO
DOROBKU I DALSZEGO ROZWOJU TWÓRCZOCI ARTYSTYCZNEJ,
4. KULTYWOWANIE TRADYCJI HISTORYCZNYCH REJONU ORAZ
OCHRONA I ZAGOSPODAROWANIE JEGO ZABYTKÓW,
5. POPIERANIE KORZYSTNYCH DLA MIESZKACÓW WSI ZMIAN
W ROLNICTWIE,
6. ROZWÓJ OWIATY,
7. ROZWÓJ TYRYSTYKI
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10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
(Naley opisa sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

TOWARZYSTWO REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
1. ORGANIZOWANIE KURSÓW, WYSTAW, POKAZÓW, ODCZYTÓW,
DYSKUSJI, SYMPOZJÓW, SEMINARIÓW, PLENERÓW,
KONCERTÓW, KONKURSÓW ITP.
2. WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI, INSTYTUCJAMI ORAZ
ORGANIZACJAMI ZAINTERESOWANYMI DZIAŁALNOCI
TOWARZYSTWA.
3. SKUPIANIE WOKÓŁ IDEI TOWARZYSTWA DZIAŁACZY
SPOŁECZNYCH KULTURY, OWIATY I SPORTU, A TAKE
ZAJMUJCYCH SI ZAWODOWO UPOWSZECHNIANIEM KULTURY I
OWIATY ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH.
4. ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, SPOTKA POWICONYCH
PROBLEMATYCE KULTURY, OWIATY, TWÓRCZOCI
ARTYSTYCZNEJ, SPORTU, REKREACJI I WYPOCZYNKU,
OCHRONY ZABYTKÓW ORAZ PRZYRODY,
5. GROMADZENIE FUNDUSZY NA OCHRON I
ZAGOSPODAROWANIE ZABYTKÓW ORAZ PRZYRODY,
6. WSPÓŁPRAC Z POKREWNYMI STOWARZYSZENIAMI
KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI,
7. WYSTPOWANIE Z WNIOSKAMI I POSTULATAMI POD
ADRESEM WŁADZ SAMORZDOWYCH, PASTWOWYCH,
STOWARZYSZE, FUNDACJI, PRZEDSIBIORSTW I OSÓB
FIZYCZNYCH
8. PROWADZENIE I WSPIERANIE FINANSOWE PROGRAMÓW
POMOCY OSOBOM ZAGROONYM MARGINALIZACJ SPOŁECZN
9. REALIZOWANIE ZADA PUBLICZNYCH ZGODNYCH Z CELAMI
TOWARZYSTWA

11. Najwaniejsze sfery działalnoci poytku publicznego 1. WSPÓŁPRACA MIDZYNARODOWA
(Naley wskaza nie wicej ni trzy najwaniejsze, pod wzgldem
wielkoci wydatkowanych rodków, sfery działalnoci poytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynajc od najwaniejszej)

2. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
3. PROGRAMY STYPENDIALNE

II. Charakterystyka działalnoci organizacji poytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalnoci poytku publicznego
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1. Opis głównych
działa podjtych
przez organizacj

1. PROJEKT: PUSZCZA PYZDRSKA - OLDERSKIE TRADYCJE BUDOWLANE, W TYM:
KONFERENCJA NAUKOWA: "WYKORZYSTANIE ARCHITEKTURY REGIONALNEJ WE
WSPÓŁCZESNYM BUDOWNICTWIE", WYSTAWA TOWARZYSZCA KONFERENCJI W
MUZEUM REGIONALNYM W PYZDRACH, WYSTAWA MOBILNA O ARCHITEKTURZE
PUSZCZY PYZDRSKIEJ W CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LDZIE I W
OSRODKU EDUKACJI LENEJ W CZESZEWIE, WYDANIE MAPY PUSZCZY PYZDRSKIEJ
(ZAJŁA II MIEJSCE NA OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLDZIE KSIKI
KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ; PRZEPROWADZONO WARSZTATY
MIDZYNARODOWE Z DAWNYCH TECHNIK BUDOWLANYCH; OPRACOWANO Z
NAUKOWCAMI POLITECHNIKI POZNASKIEJ KATALOG KONCEPCJI PROJEKTOWYCH Z
WZORNIKIEM FORM I DETALU; OPRACOWANO I WYDANO GAZETK O
ARCHITEKTURZE PUSZCZY PYZDRSKIEJ ORAZ PLAKAT PROMUJCY KATALOG.
2. PROJEKT: "ORHEA - WIELOKULTUROWO DLA AGROTURYSTYKI" WE
WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJ "CIVIS" Z MOŁDOWY.PROJEKT OTRZYMAŁ
WYRÓNIENIE MINISTRA KULTURY MOŁDOWY JAKO "PROJEKT, KTÓRY W SPOSÓB
SZCZEGÓLNY PRZYCZYNIŁ SI DO ROZWOJU WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ I
WYMIANY DOWIADCZE MIDZY MOŁDOW A KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ".
3. PROJEKTY STYPENDIALNE: MECENAT, AGRAFKA AGORY I STYPENDIA
POMOSTOWE, Z KTÓRYCH PROJEKT "AGRAFKA AGORY" ZOSTAŁ ZAMKNITY W
CZERWCU 2011.PROGRAM MECENAT ZALICZANY DO NAJSKUTECZNIEJSZYCH W
POLSCE ZE WZGLDU NA INDYWIDUALNE PODEJCIE DO STYPENDYSTY I
ZAANGAOWANIE SPOŁECZNE STYPENDYSTÓW STAŁ SI BOHATEREM PROGRAMU TVP
2: "POZYTECZNI.PL". STYPENDIA W WYSOKOCI OD 180 ZŁ MIESICZNIE
(LICEALICI) DO 500 ZŁ MIESICZNIE (STUDENCI) OTRZYMAŁO 12 OSÓB.

2. Zasig terytorialny prowadzonej przez
organizacj działalnoci poytku
publicznego

WOJEWÓDZTWO I ZAGRANICA

(Naley wskaza np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

2. Informacja dotyczca prowadzonych przez organizacj poytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła placówki zapewniajce całodobow opiek osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuczo-wychowawcze okrelone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne okrelone w przepisach o systemie owiaty lub niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej

tak
nie

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywnoci placówek, o których mowa w pkt 1

Lp.

Nazwa placówki

Miejscowo/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działa
placówki w okresie
sprawozdawczym

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-
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3. Informacja dotyczca liczby odbiorców działa organizacji poytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działa organizacji

Osoby
fizyczne

20000

(Naley oszacowa liczb odbiorców działa organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
prawne

30

4. Informacja dotyczca działalnoci nieodpłatnej poytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalnoci
poytku publicznego
(Naley poda informacj na temat rodzaju działalnoci
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadajcego/ych
tej działalnoci. Jeli organizacja prowadzi wicej ni
3 rodzaje działalnoci nieodpłatnej, naley poda informacj
na temat trzech głównych rodzajów działalnoci (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynajc od głównego
przedmiotu działalnoci)

STATUT TK ECHO PYZDR ZAWIERA 15 RODZAJÓW
ZAREJESTROWANEJ DZIAŁALNOCI NIEODPŁATNEJ
TRZY GŁÓWNE RODZAJE DZIAŁALNOCI W ROKU 2011:
1. DZIAŁALNO WSPOMAGAJCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I
SPOŁECZNOCI LOKALNYCH
2. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I
TRADYCJI
3.DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ
ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIDZY
SPOŁECZESTWAMI

Kod PKD:

91.33.Z

Kod PKD:

91.33.Z

Kod PKD:

91.33.Z

2. Zasig terytorialny prowadzonej przez WOJEWÓDZTWO, ZAGRANICA
organizacj nieodpłatnej działalnoci poytku
publicznego
(Naley wskaza np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

5. Informacja dotyczca działalnoci odpłatnej poytku publicznego i działalnoci gospodarczej organizacji poytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła działalno odpłatn poytku publicznego

tak
nie

STATUT
TK
ECHO
PYZDR
ZAWIERA
15
RODZAJÓW
ZAREJESTROWANEJ DZIAŁALNOCI ODPŁATNEJ
W ROKU 2011 NIE PROWADZONO DZIAŁA ODPŁATNYCH.
2. Opis przedmiotu działalnoci odpłatnej
poytku publicznego

(Naley poda informacj na temat rodzaju działalnoci
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadaicego/ych tej
działalnoci. Jeli organizacja prowadzi wicej ni 3 rodzaje
działalnoci odpłatnej, naley poda informacj na temat
trzech głównych rodzajów działalnoci (podanie maksymalnie
3 kodów), zaczynajc od głównego przedmiotu działalnoci)

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-
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3. Zasig terytorialny prowadzonej przez
organizacj odpłatnej działalnoci poytku
publicznego

-

(Naley wskaza np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

4. Organizacja prowadziła działalno gospodarcz

tak
nie

-

5. Opis przedmiotu działalnoci gospodarczej
(Naley poda informacj na temat rodzaju działalnoci
gospodarczej prowadzonej przez organizacj w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odpowiadajcego/ych tej działalnoci. Jeli organizacja
prowadzi wicej ni 3 rodzaje działalnoci gospodarczej wg
klasyfikacji PKD, naley poda informacj na temat trzech
głównych rodzajów działalnoci (podanie maksymalnie
3 kodów), zaczynajc od głównego przedmiotu
działalnoci)

6. Zasig terytorialny prowadzonej przez
organizacj działalnoci gospodarczej

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

-

(Naley wskaza np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

III. Przychody i koszty organizacji poytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łczna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)

89 723,57 zł
2. Informacja o ródłach przychodów organizacji
1. Przychody z działalnoci nieodpłatnej poytku publicznego

0,00 zł

2. Przychody z działalnoci odpłatnej poytku publicznego

0,00 zł

3. Przychody z działalnoci gospodarczej

0,00 zł

4. Przychody z działalnoci finansowej
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze ródeł publicznych ogółem:
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457,07 zł
4 693,50 zł
41 181,50 zł

w
tym:

a) ze rodków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

0,00 zł

b) ze rodków budetu pastwa

0,00 zł

c) ze rodków budetu jednostek samorzdu terytorialnego

41 181,50 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

34 655,00 zł

7. Ze ródeł prywatnych ogółem:

8736,50 zł
660,00 zł

a) ze składek członkowskich
w
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych

7 451,50 zł
625,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych
d) z ofiarnoci publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majtku (w szczególnoci sprzeda lub wynajem składników
majtkowych)

0,00 zł

g) z nawizek sdowych

0,00 zł

h) ze wiadcze pieninych

0,00 zł

8. Z innych ródeł

0,00 zł

2. Wynik działalnoci odpłatnej poytku publicznego lub działalnoci gospodarczej organizacji poytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
1. Wynik działalnoci odpłatnej poytku publicznego

0,00 zł

2. Wynik działalnoci gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysoko rodków przeznaczona na działalno statutow

0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania rodków pochodzcych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Wysoko kwoty pochodzcej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2. Wysoko kwoty pochodzcej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem

0,00 zł
4 693,50 zł

3. Działania, na które wydatkowano rodki pochodzce z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególnoci okrelone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

4 693,50 zł

1

wypłata stypendiów naukowych

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja poytku publicznego wydatkowała najwicej rodków
pochodzcych z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym, wraz z kwot

4 693,50 zł

1

wypłata stypendiów młodziey zdolnej z prowincji

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

137 992,23 zł

4 693,50 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalnoci poytku
publicznego

0,00 zł

0,00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalnoci poytku publicznego

0,00 zł

0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalnoci gospodarczej

0,00 zł

0,00 zł

5 168,31 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

132 823,92 zł

0,00 zł

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

w
tym:

W tym:
wysoko kosztów
finansowana
z 1 % podatku
dochodowego
od osób fizycznych

d) koszty administracyjne, w tym: zuycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
wiadczenia, amortyzacja
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej zwizanej
z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f) pozostałe koszty ogółem:

IV. Korzystanie z uprawnie w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomoci
1. Organizacja korzystała z nastpujcych
zwolnie

z podatku od czynnoci cywilnoprawnych
z opłaty skarbowej
z opłat sdowych
z innych zwolnie

-> jakich? -

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalnoci poytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 43, poz. 226)
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tak
nie

własno
uytkowanie wieczyste

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa własnoci lub prawa uytkowania wieczystego
nieruchomoci z zasobu Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu
terytorialnego lub zawarła umowy uytkowania, najmu, dzierawy lub
uyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomoci
nastpujce prawo:

najem
uytkowanie
uyczenie
dzierawa
nie korzystała

V. Personel organizacji poytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby wiadczce usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

0 osób

(W odpowiedzi naley uwzgldni wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub cz etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeli obecnie nie s
ju zatrudnione w organizacji)

2. Przecitna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby okreli przecitne zatrudnienie, naley zsumowa wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
w poszczególnych miesicach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadajcymi czci etatu, np. 0,5
w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), doda do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesicy i podzieli przez 12.
Wynik wpisa z dokładnoci do 1 miejsca po przecinku)

3. Liczba osób wiadczcych usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

0 etatów

9 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
tak

1. Organizacja ma członków

nie
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzie roku
obrotowego

3. Zmiana członkostwa w organizacji

31 osób fizycznych
- osób prawnych
organizacja pozyskała 3 członków
organizacja straciła 2 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze wiadcze wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami s osoby wykonujce nieodpłatnie i dobrowolnie prac na rzecz organizacji,
niezalenie od tego, czy s to osoby niezwizane z organizacj, członkowie, pracownicy, osoby
wiadczce usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

tak
nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujcych wiadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuszy
ni 30 dni
(Kady wolontariusz powinien by liczony tylko raz, niezalenie od liczby wiadcze wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

0 osób

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób
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c) osoby wiadczce usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarzdzajcego

0 osób

e) inne osoby

0 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujcych wiadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuszy ni
30 dni

2 osób
(Kady wolontariusz powinien by liczony tylko raz, niezalenie od liczby wiadcze wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczym)

a) członkowie organizacji

1 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby wiadczce usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej










0 osób

d) członkowie organu zarzdzajcego

1 osób

e) inne osoby

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1. Łczna kwota wynagrodze (brutto) wypłaconych przez organizacj w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o prac

w
tym:

0,00 zł

wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

nagrody

0,00 zł

premie

0,00 zł

inne wiadczenia (np. słubowy telefon, samochód)

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łczna kwota wynagrodze wypłaconych przez organizacj pracownikom oraz osobom
wiadczcym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwizku z prowadzon
działalnoci poytku publicznego
w
tym:

39 800,00 zł

a) w zwizku z prowadzon działalnoci odpłatn poytku publicznego
b) w zwizku z prowadzon działalnoci nieodpłatn poytku publicznego

39 800,00 zł
39 800,00 zł
0,00 zł
39 800,00 zł

3. Łczna kwota wynagrodze wypłaconych przez organizacj pracownikom oraz osobom
wiadczcym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w zwizku z prowadzon działalnoci
gospodarcz organizacji

0,00 zł

4. Wysoko przecitnego miesicznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarzdzajcego organizacji, wliczajc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
wiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

5. Wysoko przecitnego miesicznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczajc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

6. Wysoko przecitnego miesicznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczajc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia, oraz osobom
wiadczcym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

7. Wysoko najwyszego miesicznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarzdzajcego, wliczajc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

8. Wysoko najwyszego miesicznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczajc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysoko najwyszego miesicznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczajc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia, oraz osobom
wiadczcym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczce wynagrodze
(Mona podzieli si z opini publiczn dodatkowymi
uwagami dotyczcymi poziomu lub konstrukcji wynagrodze
w organizacji — wówczas naley wpisa te uwagi
w przygotowane pole)

W okresie sprawozdawczym korzystano z usług 7
osób, z którymi współpracowano na podstawie umów o
dzieła

VII. Informacja o udzielonych przez organizacj poytku publicznego poyczkach pieninych w okresie
sprawozdawczym
tak
1. Organizacja udzielała poyczek pieninych

nie

0,00 zł

2. Wysoko udzielonych poyczek pieninych
3. Statutowa podstawa przyznania poyczek pieninych

-

VIII. Informacja o działalnoci zleconej organizacji poytku publicznego przez administracj publiczn w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorzdu terytorialnego

tak
nie

2. Informacja na temat realizowanych zada i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacj
Lp. Nazwa zadania

Kwota

1

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rzdowej

tak
nie

4. Informacja na temat realizowanych zada i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacj
Lp. Nazwa zadania

Kwota

1

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł
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IX. Informacja dotyczca realizowanych przez organizacj poytku publicznego zamówie publicznych w okresie
sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

tak
nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówie i kwot otrzymanych na ich realizacj
Lp. Nazwa zamówienia

Kwota

1

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł

X. Informacje uzupełniajce
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej
20% ogólnej liczby głosów w organie stanowicym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji
w kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

1

-

-

-%

-%

2

-

-

-%

-%

3

-

-

-%

-%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

-

2

-

3

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp.
1

Przedmiot kontroli

-

Organ kontrolujcy

-

2
3
4
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Data zakoczenia
kontroli

-

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223, z pón. zm.) lub rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia
2004 r. w sprawie obowizku badania sprawozda finansowych organizacji poytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

tak
nie

5. Dodatkowe informacje
(Naley wpisa w ponisze pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzieli si z opini publiczn)

-

Sporzdził/a
Imi i nazwisko
Funkcja

Wiesława Kowalska

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

15 lutego 2012
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Miejsce na piecz organizacji, jeli
organizacja posiada piecz

