Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy KWP w Poznaniu

l.dz.10/06

Poznań, dnia 4 marca 2006 r.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
za rok 2005

1. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a
- data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.11.2003 r.
- data zmiany wpisu w KRS: 7.10.2004
- Regon: 634535084
- Prezes jednoosobowego Zarządu:
Barbara Kubiak-Sobczak zam. 60-645 Poznań, ul. Michałowska 20/3,
tel. 061/84 85 705, 607 997 613
2. Cele statutowe działalności Stowarzyszenia:
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz kultury oraz
twórców wielkopolskiego środowiska policyjnego,
- integracja twórców wywodzących się z policyjnego środowiska
artystycznego na terenie całego kraju ze szczególnym
uwzględnieniem regionu wielkopolski,
- propagowanie i promowanie w resorcie i w środowisku dorobku
twórców wywodzących się ze środowiska policyjnego
- rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego wśród rodzin
policjantów, emerytów i rencistów oraz pracowników Policji oraz w
środowisku cywilnym.
Zasady, formy i zakres działalności
a. podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków
finansowych i patronów dla przedsięwzięć odbywających się pod
patronatem Stowarzyszenia i przez nie organizowanych

b. gromadzenie prac twórców w tym, w szczególności środowiska
policyjnego, w celu utworzenia i wspierania stałej galerii Komendy
Wojewódzkiej Policji
c. prowadzenie stałej galerii „Na strychu” w Poznaniu przy ul.
Wyspiańskiego 7, systematyczna prezentacja prac plastycznych,
głównie osób wywodzących się z
amatorskiego ruchu
artystycznego
d. organizowanie
plenerów
i
warsztatów
artystycznych
doskonalących
umiejętności twórców,
w
tym
członków
Stowarzyszenia
e. organizowanie i finansowanie uczestnictwa twórców, w tym, w
szczególności
członków
Stowarzyszenia,
w
plenerach,
warsztatach, wystawach
f. organizacja warsztatów i zajęć plastyczno-prewencyjnych dla
dzieci,
g. promocja twórczości plastycznej i na rzecz kultury poprzez
prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia www.stisk.pl,
przygotowywanie i wydawanie folderów do wystaw indywidualnych
i zbiorowych

W 2005 roku
h. zorganizowano dwa plenery plastyczne:
i. w Skokach malarsko-tkacki i uczestniczyło w nim 26
artystów ze środowiska policyjnego i cywilnego
ii. w Lusowie plener malarsko-rzeźbiarski wspólnie z
warsztatami plastycznymi dla dzieci pt.”wakacje z artystą”.
Plener zorganizowano wspólnie z
Gminnym Ośrodkiem
Kultury „Sezam” w Tarnowie Podgórnym. W programie
uczestniczyło 34 artystów oraz 30 dzieci, w tym część ze
środowiska lokalnego.
i. Wyremontowano, zaadaptowano strych na ul. Wyspiańskiego 7 i
otwarto tam Galerię „Na strychu”
j. Zorganizowano 27 wystaw plastycznych (w Galerii Na strychu, w
KWP w Poznaniu, Łodzi, Krakowie, w KRP w Nowym Tomyślu,
Gnieźnie, w Galerii Pod arkadami, w Palmiarni Poznańskiej, w Holu
Opery Poznańskiej )
k. opracowano, wydrukowano i wydano 27 folderów do wystaw,
l. Zaprojektowano
i
zainstalowano
stronę
internetową
Stowarzyszenia www.stisk.pl na której bieżąco dokumentuje się

wszystkie działania twórcze i ilustruje je fotografiami oraz
publikuje zaproszenia i komunikaty oraz
3. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu nie
prowadzi działalności gospodarczej
4. W roku 2005 podjęto 10 uchwał ( w załączeniu )
5.Informacja o wysokości uzyskanych przychodach
W 2005 roku Stowarzyszenie pozyskało 56.807,94
w tym z tytułu:
- składek członkowskich
1.600.00
- wpisowego
475.00
- dotacja Marszałka Wielkopolskiego 15.000.00
- darowizny pieniężne-inne
16.952.00
- inne przychody
5.703.10
- pożytki z majątku własnego
6.800.00
- wpłaty z tyt. 1 %
7.475.40
- odsetki od rachunku bankowego
2.44
- indywidualne wpłaty na plener-Paryż
2.800.00
6.Informacja o poniesionych kosztach
Wszystkie wydatki Stowarzyszenia w omawianym roku związane były wyłącznie z
działalnością statutową:
- realizacja celów statutowych 38.196.69 w tym koszty farb, płócien, ram do
obrazów i innych materiałów
niezbędnych na plenerach, plenery,
wystawy, warsztaty
- koszty administracyjne/ogólne 15.398.93 w tym wydatki na remont, delegacje,
internet,
- koszty bankowe
546.07
7. Informacje pozostałe
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych. Wszystkie osoby, w
szczególności prezes, księgowa, komisja rewizyjna pracują bez wynagrodzenia
(praca społeczna na rzecz środowiska policyjnego)
a) w 2005r. nie wypłacono żadnych wynagrodzeń, nagród ani premii zarządowi
i organowi kontroli,
b) w 2005 r. zlecono 2 umowy o dzieło członkowi Zarządu i wypłacono z tego
tyt. 1.300 zł (tysiąc trzysta złotych)

c) w roku 2005 nie udzielono żadnych pożyczek
d) z tytułu umów( zlecenia/o dzieło) wypłacono łącznie 8.950 zł (osiem tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt zł)
e) Stowarzyszenie posiada bieżące konto w Banku PKO BP 38 1020 4027
0000 1102 0294 9758, lokat gotówkowych nie posiada
f) obligacji i udziałów nie posiada
g) nieruchomości nie posiada
h) w 2005 roku Stowarzyszenie nie nabywało żadnych środków trwałych
i) wartość aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r
przedstawia załączony bilans i rachunek zysków i strat
8.Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu
Marszałek Wielkopolski, w 2004 roku zlecił Stowarzyszeniu
a) zorganizowanie
ogólnopolskiego
pleneru
malarsko-tkackiego
dla
środowiska policyjnego i cywilnego pod honorowym patronatem Komendanta
Wojewódzkiego Policji i patronatem artystycznym Rektora Akademii
Sztuk Pięknych i na ten cel Marszałek przekazał dotacje w wysokości
7.000 zł ( siedem tysięcy) – Umowa nr 135/DK/2005.
b) zorganizowanie ogólnopolskiego integracyjnego pleneru malarskorzeźbiarskiego środowiska policyjnego oraz warsztatów dla dzieci pt.
„wakacje z artystą”. Na realizacje tego zadania przekazał dotację w
wysokości 8.000 zł(osiem tysięcy zł)-umowa nr 136/DK/2005.
9. Stowarzyszenie zobowiązane było do odprowadzenia zaliczek na podatek
dochodowy osób fizycznych od umów zlecenia/o dzieło w łącznej wysokości
749.77 zł które odprowadzono do Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce
W roku 2005 Stowarzyszenie nie było poddane kontroli zewnętrznej. Księgi
rachunkowe zostały zweryfikowane przez organ wewnętrzny Stowarzyszenia –
Komisję Rewizyjną.

Prezes
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
przy KWP w Poznaniu
Barbara Kubiak-Sobczak

