Sygnatura sprawozdania (wype nia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzia alno ci
organizacji po ytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo ecznej

za rok 2015

Formularz nale y wype ni w j zyku polskim, drukowanymi literami;
Sprawozdawca wype nia tylko przeznaczone dla niego bia e pola;
We wszystkich pytaniach, w których istnieje mo liwo wyboru odpowiedzi, nale y zaznaczy w ciwe odpowiedzi znakiem
X;
We wszystkich polach, w których nie b
wpisane odpowiednie informacje, nale y wstawi pojedynczy znak my lnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wp yni cia sprawozdania
(wype nia MPiPS)

I.Dane organizacji po ytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Klub eglarski przy Kopalni W gla Brunatnego Konin

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina

Ulica

Miejscowo

Konin
Konin

Nr faxu

Polska
lesi ska

Kod pocztowy

E-mail kz@kwbkonin.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
dowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
po ytku publicznego
5. Numer REGON

62-506

310500530

Województwo
wielkopolskie

Powiat

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

42
Konin

Strona WWW

Nr telefonu
WWW.kzkwb.konin.pl

21-07-2003
01-08-2005
6. Numer KRS

1

0000168252

Konin

Henryk Kowalski - komandor
7. Sk ad organu zarz dzaj cego organizacji
(Nale y wpisa imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pe nionej przez poszczególnych cz onków organu
zarz dzaj cego)

Andrzej Mrówczy ski - wicekomandor
Tomasz Piasecki - skarbnik
Micha Wasilewski - sekretarz
Tomasz Jurzyk - cz onek
Bronis aw Kami ski – przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej

8. Sk ad organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Krzysztof Nagadowski - cz onek

(Nale y wpisa imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pe nionej przez poszczególnych cz onków organu kontroli
lub nadzoru)

Jacek Wi niewski - cz onek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9. Cele statutowe organizacji
(Nale y opisa cele na podstawie statutu organizacji)

Rozwijanie i propagowanie sportu i turystyki eglarskiej.
Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji eglarskich
Organizowanie imprez sportowych i turystycznych.
Organizowanie wypoczynku dzieci i m odzie y
Popularyzacja sportów wodnych
Reprezentowanie barw narodowych na imprezach
mi dzynarodowych
7. Zabezpieczenie interesów sportowych i turystycznych cz onków
Klubu.
8. Ochrona godno ci i etyki eglarskiej
9. Organizowanie ycia kulturalnego i towarzyskiego cz onków
Klubu i ich rodzin.
10. Wspó praca z Klubami krajowymi i zagranicznymi.
11. Sprawowanie opieki nad m odymi kadrami eglarzy.
12. Oddzia ywanie na rzecz ochrony rodowiska naturalnego i
zachowania bezpiecze stwa na szlakach wodnych
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Do dnia 30.03.2016 Zarz d Klubu odby 16 zebra w roku 2015 oraz 2 zebrania w
roku 2016.
Na swoje spotkania Zarz d Klubu zaprasza bosmana Klubu , przedstawiciela
Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby w zale no ci od potrzeb .
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2014 powo ane zosta y dwie komisje :
- do spraw z omowania.
- do spraw zmian w Statucie Klubu
Komisja ds. z omowania dokona a przegl du pomieszcze klubowych pod kontem
okre lenia przedmiotów i rodków, które powinny zosta wyz omowane,
przeznaczone do odsprzeda y lub po prostu oddane do utylizacji oraz oddane do
wywiezienia jako odpady komunalne.
Efektem ko cowym by y protoko y z omowania.
Komisja ds. zmian w Statucie przygotowa a projekt zmian, który po konsultacjach
zosta przedstawiony na Nadzwyczajnym Walny Zebraniu.
Przyj ty zosta nowy tekst Statutu, który wraz z dokumentami przes ano do S du.
Na dzie dzisiejszy po zwróceniu przez s d wniosku do poprawienia ponownie
dokumentacja zosta a przes ana do s du.
W okresie sprawozdawczym :
Przyj tych zosta o 5 cz onków Klubu
Skre lono z listy cz onków za brak op acania sk adek 1 osob
Stan cz onków Klubu na dzie 01.01.2015 wynosi 64 osoby
W trakcie 2015 roku Zarz d przyj 16 uchwa .

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
(Nale y opisa sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

Przed rozpocz ciem sezonu w m-cu kwietniu Zarz d przyj regulaminy normuj ce
op aty i procedury slipowania, parkowania na terenie przystani, postoju przy
pomo cie go ci, rezerwacji jachtów.
Podpisali my umowy na wykonywanie obowi zków bosmana w Klubie oraz na
przygotowanie jachtów do sezonu .
Z imprez klubowych zorganizowali my trzy razy wspó zawodnictwo na wodzie .
By y to regaty na otwarcie sezonu oraz o „Puchar Komandora Klubu” oraz XXI
Zimowe Regaty Barbórkowe .
Tak jak i w latach ubieg ych w przeddzie XXI regat barbórkowych zorganizowany
zosta koncert ‘Z ota Szekla” , który zgromadzi wielu eglarzy jak i równie
sympatyków piosenki eglarskiej.
W dniu 22 listopada na naszej klubowej przystani po raz dwudziesty pierwszy odby y
si Zimowe Regaty Barbórkowe. I tym razem przyjecha o sporo za óg. Razem z
naszymi lokalnymi za ogami wystartowa y 39 jachty w 6 klasach. W regatach wzi o
udzia 99 eglarzy .
Regaty zabezpiecza a jednostka ratownicza stra y po arnej z Lichenia .
cznie w imprezie bra o udzia oko o 150 osób .
21 listopada 2014 na naszej klubowej przystani po raz dwudziesty odby y si
jubileuszowe XX Zimowe Regaty Barbórkowe 2014. Statystyka uczestników regat
153

liczba uczestników

54

liczba za óg

27

liczba klubów z ca ej Polski
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11. Najwa niejsze sfery dzia alno ci po ytku publicznego
(Nale y wskaza nie wi cej ni trzy najwa niejsze, pod wzgl dem
wielko ci wydatkowanych
rodków, sfery dzia alno ci po ytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynaj c od najwa niejszej)

1. Organizowanie imprez sportowych i turystycznych.
2. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji eglarskich
3. Organizowanie ycia kulturalnego i towarzyskiego
cz onków Klubu i ich rodzin

II.Charakterystyka dzia alno ci organizacji po ytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis dzia alno ci po ytku publicznego

W Istotnym dzia aniem przedsi wzi cia by o utrwalenie w ród uczestników
sposobu
wspólnego rodzinnego wypoczynku .Wa nym elementem dzia
by o zaszczepienie
“bakcyla” eglarstwa zarówno w ród dzieci , m odzie y jak i doros ych co zdecydowanie
poprawi stopie bezpiecze stwa na wodzie oraz przyczyni si do trwa ego uprawiania sportów
wodnych.

1. Opis g ównych
dzia
podj tych
przez organizacj

Zaprezentowali my jak rywalizacja sportowa kszta tuje osobowo , wyrabia wytrwa
zachowa “fair play”, co jest alternatyw dla m odzie owej patologii “blokowisk”.

, uczy

Uczestnictwo w tego rodzaju imprezach przyczynia si do poznawania walorów
krajoznawczych w asnego regionu , ochrony przyrody i rodowiska
.

2.Zasi g terytorialny prowadzonej przez
organizacj dzia alno ci po ytku
publicznego

powiat

(Nale y wskaza np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„ca y kraj”, „zagranica”)

2. Informacja dotycz ca prowadzonych przez organizacj po ytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadzi a placówki zapewniaj ce ca odobow opiek osobom
tak
niepe nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz ym wieku, centra
integracji spo ecznej, domy pomocy spo ecznej, placówki opieku czonie
wychowawcze okre lone w przepisach o pomocy spo ecznej, szko y i placówki
publiczne okre lone w przepisach o systemie o wiaty lub niepubliczne zak ady
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywno ci placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki
1

---------------------------------------

2

----------------------------------------

3

----------------------------------------

4

-----------------------------------------

Miejscowo /ci, w której/ych
placówka prowadzi dzia ania

4

Liczba odbiorców dzia
placówki w okresie
sprawozdawczym

3. Informacja dotycz ca liczby odbiorców dzia
sprawozdawczym
Liczba odbiorców dzia

organizacji po ytku publicznego w okresie
Osoby
fizyczne

organizacji

(Nale y oszacowa liczb odbiorców dzia
organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

250

Osoby
prawne

4. Informacja dotycz ca dzia alno ci nieodp atnej po ytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodp atnej dzia alno ci
po ytku publicznego
(Nale y poda informacj na temat rodzaju dzia alno ci
nieodp atnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadaj cego/ych
tej dzia alno ci. Je li organizacja prowadzi wi cej ni 3
rodzaje dzia alno ci nieodp atnej, nale y poda informacj
na temat trzech g ównych rodzajów dzia alno ci (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynaj c od ównego
przedmiotu dzia alno ci)

bezp atna dzia alno , w zakresie popularyzacji sportów wodnych,
reprezentowania barw narodowych na imprezach mi dzynarodowych,
zabezpieczenia interesów sportowych i turystycznych cz onków Klubu,
ochrony godno ci i etyki eglarskiej, wspó pracy z Klubami krajowymi i
zagranicznymi, sprawowania opieki nad m odymi kadrami eglarzy,
oddzia ywania na rzecz ochrony rodowiska naturalnego i zachowania
bezpiecze stwa na szlakach wodnych (§ 2 ust.5,6,7,8,10,11,12 Statutu);

Kod PKD:

91,33 Z

Kod PKD:
Kod PKD:
2.Zasi g terytorialny prowadzonej przez
organizacj nieodp atnej dzia alno ci po ytku
publicznego

powiat

(Nale y wskaza np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„ca y kraj”, „zagranica”)

5. Informacja dotycz ca dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego i dzia alno ci gospodarczej organizacji
po ytku publicznego w okresie sprawozdawczym

tak
1.Organizacja prowadzi a dzia alno

odp atn po ytku publicznego
nie
–

2. Opis przedmiotu dzia alno ci odp atnej
po ytku publicznego

Dzia alno
organizatorów turystyki w zakresie rozwijania i
propagowania sportu i turystyki eglarskiej (§ 2 ust.1 Statutu);

–

w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji eglarskiej oraz
organizowania ycia kulturalnego i towarzyskiego cz onków
Klubu i ich rodzin (§ 2 ust.2,9 Statutu);
–

(Nale y poda informacj na temat rodzaju dzia alno ci
odp atnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze –
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadaj cego/ych tej
dzia alno ci. Je li organizacja prowadzi wi cej ni 3
rodzaje dzia alno ci odp atnej, nale y poda informacj na
temat trzech g ównych rodzajów dzia alno ci (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynaj c od
ównego
przedmiotu dzia alno ci)

Dzia alno
zwi zana ze sportem, pozosta a w zakresie
organizowania imprez sportowych i turystycznych (§ 2 ust.3
Statutu);
Dzia alno
rekreacyjna
pozosta a,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z) p atna dzia alno , w zakresie
organizowania wypoczynku dzieci i m odzie y (§ 2 ust.4
Statutu);

Kod PKD:

63.30.A

Kod PKD:

92.31.F
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Kod PKD:

92.62.Z

3. Zasi g terytorialny prowadzonej przez
organizacj
odp atnej dzia alno ci po ytku
publicznego
Ca y kraj
(Nale y wskaza np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„ca y kraj”, „zagranica”)

tak
4.Organizacja prowadzi a dzia alno

gospodarcz
nie

5.Opis przedmiotu dzia alno ci gospodarczej
(Nale y poda informacj na temat rodzaju dzia alno ci
gospodarczej prowadzonej przez organizacj w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007
odpowiadaj cego/ych
tej
dzia alno ci.
Je li
organizacja prowadzi wi cej ni 3 rodzaje dzia alno ci
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, nale y poda informacj
na temat trzech g ównych rodzajów dzia alno ci (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynaj c od
ównego
przedmiotu dzia alno ci)

6.Zasi g terytorialny prowadzonej przez
organizacj dzia alno ci gospodarczej

- pola kempingowe, cznie z polami dla samochodowych przyczep
kempingowych
- reklama
- pozosta a dzia alno rozrywkowa i rekreacyjna

Kod PKD:

55.22

Kod PKD:

74.40

Kod PKD:

93.29.Z

powiat

(Nale y wskaza np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„ca y kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji po ytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. czna kwota przychodów organizacji ogó em (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)

78575,20 z

2. Informacja o ród ach przychodów organizacji
1.Przychody z dzia alno ci nieodp atnej po ytku publicznego
2. Przychody z dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego
3. Przychody z dzia alno ci gospodarczej

0,00z
140,00 z .
7719,80 z .

4. Przychody z dzia alno ci finansowej

0,00 z

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze róde publicznych ogó em:

2179,45

z

8000,00 z

a) ze rodków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
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0,00

z

w
tym:

b) ze rodków bud etu pa stwa

0,00

c) ze rodków bud etu jednostek samorz du terytorialnego

0,00

d) z dotacji z funduszy celowych

8000,00

7. Ze róde prywatnych ogó em:

z

26400,00z

b) z darowizn od osób fizycznych

700,00

c) z darowizn od osób prawnych

z

0,00 z

d) z ofiarno ci publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e) ze spadków, zapisów
f) z wp ywów z maj tku (w szczególno ci sprzeda lub wynajem sk adników
maj tkowych)
g) z nawi zek s dowych
h) ze wiadcze pieni

z

60235,95 z

a) ze sk adek cz onkowskich

w
tym:

z

0,00

z

0,00

z

33135,95 z
0,00z

nych

0,00 z

8. Z innych róde

0,00
2. Wynik dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego lub dzia alno ci gospodarczej organizacji po ytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego

0,00

z

2. Wynik dzia alno ci gospodarczej

0,00

z

0,00

z

w tym: wysoko

rodków przeznaczona na dzia alno

statutow

3. Informacje o sposobie wydatkowania rodków pochodz cych z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysoko kwoty pochodz cej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2.Wysoko kwoty pochodz cej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogó em

6580,17 z

2615,30

3.Dzia ania, na które wydatkowano rodki pochodz ce z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególno ci okre lone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te dzia ania

1
2
3
z

4

4. Cele szczegó owe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja po ytku publicznego wydatkowa a
najwi cej rodków pochodz cych z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwot
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1
2
3

z

4

z

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogó em:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogó em:

83181,70z

0,00

0,00z

0,00

a)koszty z tytu u prowadzenia nieodp atnej dzia alno ci po ytku
publicznego

w
tym :

b) koszty z tytu u prowadzenia odp atnej dzia alno ci po ytku publicznego

23540,35 z

c)koszty z tytu u prowadzenia dzia alno ci gospodarczej

32879,08 z

d)koszty administracyjne, w tym: zu ycie materia ów i energii, us ugi
obce, podatki i op aty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
wiadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej zwi zanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

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

0,00 z

25932,65 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

829,62z

0,00 z

f)pozosta e koszty ogó em:
IV. Korzystanie z uprawnie w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzysta a z nast puj cych
zwolnie

z podatku od nieruchomo ci
z podatku od czynno ci cywilnoprawnych

z op aty skarbowej
z op at s dowych
z innych zwolnie
2. Organizacja korzysta a z prawa do nieodp atnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
dzia alno ci po ytku 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)

-> jakich?____________________________
tak.

nie

asno

ytkowanie wieczyste
3. Organizacja korzysta a z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa w asno ci lub prawa u ytkowania wieczystego
nieruchomo ci z zasobu Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du
terytorialnego, lub zawar a umowy u ytkowania, najmu, dzier awy
lub u yczenia i przys uguje jej w odniesieniu do tych nieruchomo ci
nast puj ce prawo:
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najem

ytkowanie
yczenie
X nie korzysta a

dzier awa

V. Personel organizacji po ytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby wiadcz ce us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
osób

(W odpowiedzi nale y uwzgl dni wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub cz
etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet je li obecnie nie s
ju zatrudnione w organizacji)

2. Przeci tna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pe ne etaty
(Aby okre li przeci tne zatrudnienie nale y zsumowa wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesi cach w okresie sprawozdawczym (wraz z u amkami odpowiadaj cymi cz ci etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na pó etatu), doda do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesi cy i podzieli przez 12.
Wynik wpisa z dok adno ci do 1 miejsca po przecinku)

3. Liczba osób wiadcz cych us ugi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

etatów

1 osób

2. Cz onkowie (nie dotyczy fundacji)

tak
nie

1. Organizacja ma cz onków

2. Liczba cz onków organizacji wg stanu na ostatni dzie roku
obrotowego

osób fizycznych

71

osób prawnych

0

organizacja pozyska a………5……cz onków
3. Zmiana cz onkostwa w organizacji
organizacja straci a…………1…….cz onków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzysta a ze wiadcze wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami s osoby wykonuj ce nieodp atnie i dobrowolnie prac na rzecz organizacji,
niezale nie od tego, czy s to osoby niezwi zane z organizacj , cz onkowie, pracownicy, osoby
wiadcz ce us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele w adz organizacji)

tak

nie

2. Liczba wolontariuszy wykonuj cych wiadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy ni
30 dni
(Ka dy wolontariusz powinien by liczony tylko raz, niezale nie od liczby wiadcze wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

11 osób

a) cz onkowie organizacji

6 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby wiadcz ce us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d)cz onkowie organu zarz dzaj cego

5 osób

e) inne osoby

0 osób
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3. Liczba wolontariuszy wykonuj cych wiadczenie na rzecz organizacji przez okres d
30 dni

szy ni
0 osób

(Ka dy wolontariusz powinien by liczony tylko raz, niezale nie od liczby wiadcze wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) cz onkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby wiadcz ce us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) cz onkowie organu zarz dzaj cego

0 osób

e) inne osoby

0 osób

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1. czna kwota wynagrodze (brutto) wyp aconych przez organizacj w okresie
sprawozdawczym

0,00

z

wynagrodzenie zasadnicze

0,00

z

nagrody

0,00

z

premie

0,00

z

13345,50

z

13345,50

z

13345,50

z

a) z tytu u umów o prac

w
tym:

inne wiadczenia (np. s

bowy telefon, samochód)

b) z tytu u umów cywilnoprawnych
2. czna kwota wynagrodze wyp aconych przez organizacj pracownikom oraz osobom
wiadcz cym us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwi zku z prowadzon
dzia alno ci po ytku publicznego

w
tym:

13345,50z

a) w zwi zku z prowadzon dzia alno ci odp atn po ytku publicznego
b) w zwi zku z prowadzon dzia alno ci nieodp atn po ytku publicznego

3. czna kwota wynagrodze wyp aconych przez organizacj pracownikom oraz osobom
wiadcz cym us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej w zwi zku z prowadzon dzia alno ci
gospodarcz organizacji

4. Wysoko przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia (brutto) wyp aconego cz onkom organu
zarz dzaj cego organizacji, wliczaj c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
wiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysoko przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia (brutto) wyp aconego cz onkom innych
organów organizacji, wliczaj c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysoko przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia (brutto) wyp aconego pracownikom
organizacji, wliczaj c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia, oraz
osobom wiadcz cym us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysoko najwy szego miesi cznego wynagrodzenia (brutto) wyp aconego cz onkom organu
zarz dzaj cego, wliczaj c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysoko najwy szego miesi cznego wynagrodzenia (brutto) wyp aconego cz onkom innych
organów organizacji, wliczaj c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
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0,00 z

0,00

z

0,00

z

0,00

z

1112,13

z

0,00 z

0,00

z

9. Wysoko
najwy szego miesi cznego wynagrodzenia (brutto) wyp aconego pracownikom
organizacji, wliczaj c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia, oraz
osobom wiadcz cym us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotycz ce wynagrodze

2000,00 z

(Mo na podzieli si z opini publiczn dodatkowymi
uwagami dotycz cymi poziomu lub konstrukcji wynagrodze
w organizacji wówczas nale y wpisa
te uwagi w
przygotowane pole)

VII.Informacja o udzielonych przez organizacj po ytku publicznego po yczkach pieni
sprawozdawczym

nych w okresie

tak
1. Organizacja udziela a po yczek pieni

2. Wysoko

udzielonych po yczek pieni

nie

nych

nych

3.Statutowa podstawa przyznania po yczek pieni

nych

VIII.Informacja o dzia alno ci zleconej organizacji po ytku publicznego przez administracj publiczn
okresie sprawozdawczym

tak
1. Organizacja realizowa a zadania zlecone przez organy jednostek
samorz du terytorialnego

nie

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

Kwota

1
2
3
4
5

tak
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowa a zadania zlecone
przez organy administracji rz dowej

nie

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

Kwota

1
2
3
4
5
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w

IX.Informacja dotycz ca realizowanych przez organizacj po ytku publicznego zamówie publicznych w
okresie sprawozdawczym
tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowa a zamówienia publiczne
nie

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

Kwota

1
z

2
3
4
5
X.Informacje uzupe niaj ce
1. Wykaz spó ek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udzia ów lub akcji w kapitale zak adowym lub co
najmniej 20% ogólnej liczby g osów w organie stanowi cym spó ki

Lp

Nazwa spó ki

Siedziba spó ki

% udzia ów
lub akcji w
kapitale

% udzia u w ogólnej
liczbie g osów

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

Przedmiot kontroli

Organ kontroluj cy

1
2
3
4
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Data zako czenia
kontroli

4. Organizacja przeprowadzi a badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z pó n. zm.) lub rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowi zku badania sprawozda
finansowych organizacji po ytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Nale y wpisa w poni sze pole inne informacje, którymi organizacja chcia aby podzieli si z opini publiczn )

+

Sporz dzi /a
Imi i nazwisko
Funkcja

Podpis

Data wype nienia
sprawozdania

Tomasz Piasecki – skarbnik
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tak

nie

