STOWARZYSZENIE
TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY
przy KWP w POZNANIU
www.stisk.pl

e-mail: biuro@stisk.pl tel. 607 997 613

ul. Kochanowskiego 2a; 60-844 Poznań; NIP 781-17-40-562; Konto PKO BP SA 38 1020 4027 0000 1102 0294 9758

l.dz.6/07

Poznań, dnia 3 marca 2007 r.

Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
za rok 2006

1. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Kultury

przy

Komendzie

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
doskonalących umiejętności
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

i warsztatów artystycznych
twórców, w tym członków

W 2006 roku
h.

zorganizowano cztery plenery plastyczne:

i.

w Skokach malarsko-tkacki „Bamberka” i uczestniczyło w
nim 24 artystów ze środowiska policyjnego i cywilnego

ii.

w Skorzęcinie plener malarsko-rzeźbiarski „Jak być młodym
w starszym wieku” przewidzianym dla emerytów i ich rodzin
i uczestniczyło w nim 21 osób

iii.

w Jankowicach plener malarsko-rzeźbiarski i warsztaty
plastyczne dla dzieci pt.”wakacje z artystą”. Wzięło w nim
udział 35 osób w tym 17 osób – to dzieci i młodzież

iv.

we Wrześni, plener służb mundurowych z okazji 750 lecia
Miasta Wrześni i wzięło w nim udział 15 osób ze służb
mundurowych, m in. służba celna, straż graniczna, policja,
kapelan.

i.

W roku 2006 przeprowadzono całoroczny program edukacyjnoprewencyjny dla dzieci pt „Z wizytą w Galerii”. Co miesiąc brało w
nim udział od 10-20 osób z najbliższego otoczenia Galerii, dzieci z
Jeżyc i Grunwaldu. Misją tego pleneru było prewencja kryminalna
przekazywana w atrakcyjnej formie zajęć plastycznych i spotkań
z policjantami i artystami wywodzącymi się z Policji

j.

Prowadzono bieżąco spotkania artystyczne
członków,
sympatyków i mieszkańców m. Poznania w Galerii „Na strychu”, w
formie wystaw, wernisaży, warsztatów, zajęć w pracowni
plastycznej, spotkań

k.

Zorganizowano 34 wystawy prac plastycznych, w tym 12
indywidualnych (w Galerii Na strychu, w KWP w Poznaniu, Łodzi,
Krakowie, w Palmiarni Poznańskiej, w Muzeum Opalińskich w
Sierakowie, w Zamku Książ w Wałbrzychu, Holu Prezydenckim
Urzędu Miasta Poznania oraz w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim i in. )

l.

opracowano, wydrukowano i wydano 34 foldery do wystaw oraz
1 duży folder przeglądowy do prac z trzech plenerów z roku
2006 pt Lato 2006,

m.

Przeprojektowano – udoskonalono stronę internetową
Stowarzyszenia www.stisk.pl na której bieżąco dokumentowane
były wszystkie działania twórcze, ilustrowane fotografiami z
działań twórczych. Na stronie również na bieżąco zamieszczane
są komunikaty i zaproszenia

n.

W 2006 roku Stowarzyszenie przyjęło patronat nad
przedsięwzięciami plastycznymi o charakterze prewencyjnym,

adresowanymi do dzieci i młodzieży oraz ufundowano dla
laureatów tych działań nagrody rzeczowe oraz dyplomy uznania. I
tak :
•

w konkursie plastycznym w Gimnazjum im. M. Karłowskiej w
Poznaniu – 3 nagrody i 3 dyplomy,

•

w konkursie na logo Łazarskiego Internetowego Informatora
Dzielnicowego – nagroda rzeczowa dla zwycięscy,

•

2 nagrody na Poznański Festiwal
Ogólnokształcącego nr 2 w Poznaniu

Teatrów

Liceum

3. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu nie
prowadzi działalności gospodarczej
4. W roku 2006 podjęto 12 uchwał oraz 2 uchwały Walnego Zebrania członków
( w załączeniu )
5.Informacja o wysokości uzyskanych przychodach
W 2006 roku Stowarzyszenie pozyskało 46.332.11 zł
w tym z tytułu:
- składek członkowskich
- wpisowego

2.802,00
400.00

- dotacje ze środków publicznych

18.000.00

- darowizny pieniężne-inne

10.500.00

- inne przychody

2.380,00

- pożytki z majątku własnego

6.800.00

- wpłaty z tyt. 1 %

10.044,81

- odsetki od rachunku bankowego

0,95

6.Informacja o poniesionych kosztach
Wszystkie wydatki Stowarzyszenia w omawianym roku związane były wyłącznie z
działalnością statutową:

- realizacja celów statutowych

32.856.17

- koszty administracyjne/ogólne

13.279.18

- koszty finansowe

410,00

- nadwyżka kosztów nad przychodami 213,24
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)
b)

w 2006r. nie wypłacono żadnych wynagrodzeń, nagród ani premii
zarządowi i organowi kontroli,
w roku 2006 nie udzielono żadnych pożyczek

c)

z tytułu umów( zlecenia/o dzieło) wypłacono łącznie 3.760,00zł (trzy
tysiące siedemset sześćdziesiąt zł)

d)

Stowarzyszenie posiada bieżące konto w Banku PKO BP 38 1020 4027
0000 1102 0294 9758, lokat gotówkowych nie posiada

e)

obligacji i udziałów nie posiada

f)

nieruchomości nie posiada

g)

w 2006 roku Stowarzyszenie nie nabywało żadnych środków trwałych

h)

wartość aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r
przedstawia załączony bilans i rachunek zysków i strat

8.Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu
1. Marszałek Wielkopolski, w 2006 roku zlecił Stowarzyszeniu
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 10.000 zł ( dziesięć tysięcy) – Umowa nr 28/GM/200.
1. Prezydent Miasta Poznania zlecił przeprowadzenie programu prewencyjnoedukacyjnego dla dzieci pt „z wizytą w galerii”. Na realizacje tego zadania
przekazał dotację w wysokości 4.000 zł(cztery tysięce zł)-umowa nr KSzS
17/2006.

2. Burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni zlecił przeprowadzenie
wielkopolskiego pleneru malarsko-fotograficznego we Wrześni z okazji
750 lecia Miasta i przekazł na wsparcie realizacji tego programu kwotę
4.000 zł ( cztery tysiące zł)

9. Stowarzyszenie zobowiązane było do odprowadzenia zaliczek na podatek
dochodowy osób fizycznych od umów zlecenia/o dzieło w łącznej wysokości
357.20 zł które odprowadzono do Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce
W roku 2006 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

