Załącznik
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia……..……(Nr………poz……….)

WZÓR

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2011

9 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
9 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
9 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
9 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (‐);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

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

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY PRZY KOMENDZIE
WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
Kraj POLSKA

Województwo WIELKOPOLSKIE

Powiat POZNAŃ

Gmina POZNAŃ

Ulica KOCHANOWSKIEGO

Nr domu 2 a

Nr lokalu -

Miejscowość POZNAŃ

Kod pocztowy 60-844

Poczta POZNAŃ

Nr telefonu 607 997 613

Nr faxu -

E-mail biuro@stisk.pl

Strona www.stisk.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

634535084

25.11.2003
13.10.2004
6. Numer KRS

1

0000180056

BARBARA KUBIAK-SOBCZAK – PREZES 1.OSOBOWEGO
ZARZADU
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

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

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

MIROSŁAW BOROŃ – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
REWIZYJNEJ
RYSZARD SIEJAK – V-CE PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
REWIZYJNEJ
JADWIGA PAWELCZAK – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

- INICJOWANIE I WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA RZECZ
ROZWOJU KULTURY ORAZ TWÓRCÓW
- INTEGRACJA TWÓRCÓW, W TYM W SZCZEGOLNOŚCI
WYWODZĄCYCH SIĘ Z POLICYJNEGO ŚRODOWISKA
ARTYSTYCZNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
REGIONU WIELKOPOLSKI
- PROMOWANIE I UPOWSZECHNIANIE W ŚRODOWISKU
DOROBKU TWÓRCÓW
- ROZWIJANIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO,
SZCZEGÓLNIE W ŚRODOWISKU POLICYJNYM, WŚRÓD
RODZIN, EMERYTÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ
RACOWNIKÓW POLICJI I ŚRODOWISKA CYWLNEGO

- ORGANIZOWANIE PLENERÓW I WARSZTATÓW
ARTYSTYCZNYCH DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI I
WIEDZĘ TWÓRCÓW
- ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY ŁACZĄNYCH Z LETNIM WYPOCZYNKIEM
I EDUKACJĄ DLA KULTURY
- ORGANIZOWANIE WYSTAW ZBIOROWYCH I
INDYWIDUALNYCH ORAZ WERNISAŻY ŁĄCZONYCH Z
KONCERTAMI
- POPULARYZOWANIE I PROMOWANIE DZIAŁALNOSCI
ARTYSTYCZNEJ STOWARZYSZENIA I INDYWIDUALNYCH
TWÓRCÓW W PRASIE ORAZ ŚRODKACH MASOWEGO
PRZEKAZU
- WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH,
SZCZEGÓLNIE PLENERÓW I WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH I
ARTYSTYCZNYCH
- PROPAGOWANIE AMATORSKIEGO RUCHU
ARTYSTYCZNEGO POPRZEZ PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW
M.IN. NA STRONIE WWW.STISK.PL, ORAZ W FORMIE
KATALOGÓW I FOLDERÓW ORAZ ULOTEK
- PROWADZENIE GALERII WYSTAWIENNICZEJ ORAZ
PRACOWNI PLASTYCZNEJ I GROMADZENIE PRAC
PLASTYCZNYCH
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

1. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2. DZIAŁALNOŚC NA RZECZ OSÓB W WIEKU
EMERYTALNYM
3. WYPOCZYNEK DZECI I MŁODZIEŻY

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

1. ZORGANIZOWANO 16 WYSTAW PRAC PLASTYCZNYCH, INDYWIDUALNYCH I
ZBIOROWYCH W GALERII POD ARKADAMI, GREEN WAY, W KLUBIE SENIORA
2. ZORGANIZOWANO TRZY PLENERY:
• MALARSKO-RZEŹBIARSKI W GOLENIOWIE, POŚWIĘCONY 100 LETNIEJ
ROCZNICY URODZIN CZESŁAWA MIŁOSZA,
• MALARSKI DLA EMERYTÓW I RODZIN W SKORZĘCINIE, ORAZ
• MALARSKO-FOTOGRAFICZNY W KOŁOBRZEGU
3. PRZEPROWADZONO LETNIE WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEZY PT
„WAKACJE Z ARTYSTĄ” ŁĄCZONE Z LETNIM WYPOCZYNKIEM W KOŁOBRZEGU
4. ZPRGANIZOWANO WYJAZD TURYSTYCZNO-KULTURALNY DO POCZDAMU I BERLINA
WRAZ Z WYJSCIEM NA SPEKTAKL W OPERZE BERLIŃSKIEJ W RAMACH CYKLU
„EUROPEJSKIE STOLICE OPEROWE”

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

CAŁY KRAJ

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczowychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki NIE
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp Nazwa placówki
1

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

---

2
3

3

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

35.000

Osoby
prawne

15

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

- ORGANIZACJA WYSTAW, PRZEGLĄDÓW ZBIOROWYCH I
INDYWIDUALNYCH PREZENTACJI PRAC PLASTYCZNYCH
ORAZ WERNISAŻY
- PROMOCJA TWÓRCÓW W FORMIE OPRACOWYWANIA I
WYDAWANIA FOLDERÓW, KATALOGÓW I ULOTEK ORAZ
PROMOWANIE POPRZEZ PUBLIKACJE NA STRONIE
WWW.STISK.PL , I W MIESIĘCZNIKU – INFORMATORZE
KULTURALNO-SPORTOWYM IKS
- ORGANIZACJA WYJAZDOWYCH WARSZTATÓW
PLASTYCZNYCH DLA DZIECI I MLODZIEŻY PT „WAKACJE Z
ARTYSTĄ”
- ORGANIZACJA PLENERÓW PLASTYCZNYCH: MALARSKICH,
FOTOGRAFICZNYCH, RZEŹBIARSKICH DLA AMATORÓW,
ARTYSTÓW PLASTYKÓW, EMERYTÓW I ICH RODZIN
- ORGANIZACJA WYJAZDÓW TURYSTYCZNOKULTURALNYCH W CYKLU EUROPEJSKIE STOLICE
OPEROWE
- REALIZAJCA PROGRAMU EDUKACYJNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY PT”Z WIZYTĄ W GALERII” ORAZ
PROWADZENIE WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH DLA
DOROSŁYCH I DLA DZIECI
Kod PKD:

9499Z

Kod PKD:
Kod PKD:
2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
CAŁY KRAJ
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
TAK
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na
temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego
CAŁY KRAJ
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

NIE

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/ych
tej
działalności.
Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

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

32.201,21

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
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10.505,00
zł
‐

zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

‐, zł

4. Przychody z działalności finansowej

0,77 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

10.221,80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

-,

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

‐, zł

b) ze środków budżetu państwa

‐, zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

‐, zł

d) z dotacji z funduszy celowych

‐, zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

4.205,00

a) ze składek członkowskich I WPISOWEGO

3.970,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

200,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

zł

‐, zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

‐, zł

e) ze spadków, zapisów

‐, zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

35,00 zł

g) z nawiązek sądowych

‐, zł

h) ze świadczeń pieniężnych

- zł

8. Z innych źródeł (POZOSTAŁOŚC Z 2010 ROKU)

7.269,41 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

- zł

2. Wynik działalności gospodarczej

‐, zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

‐, zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

‐zł
10.221,80
zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania
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1
2
3
4

PLENER MALARSKO-FOTOGRAFICZNY DLA EMERYTÓW I RODZIN W SKORZĘCINIE
ORAZ WYSTAWY
WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŁOBRZEGU

1.438,10 zł
3.535,91 zł

PLENER MALARSKI DLA DOROSŁYCH W KOŁOBRZEGU

2.405,55 zł

PLENER MALARSKO-RZEŹBIARSKI W GOLENIOWIE

2.842,04 zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
1

DZIAŁALNOŚC STATUTOWA W SFERZE KULTURY

10.221,80 zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

Koszty ogółem:

31.140,87 zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

18. 649,01

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

‐

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w
tym :

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

10.221,80 zł
10.221,90 zł
‐zł

‐ zł

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

5.094,67 zł

‐ zł

‐ zł

‐ zł

7.397,19 zł

‐ zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
TAK Z OPŁAT SĄDOWYCH
z innych zwolnień

-> jakich?____________________________

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku 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, NIE
poz. 226)
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własność

użytkowanie wieczyste
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
-- OSÓB

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są
już zatrudnione w organizacji)

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

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

-etatów

2 osoby

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

tak

1. Organizacja ma członków

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

osób fizycznych
osób prawnych

86
-

organizacja pozyskała 4 Członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła

18 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji,
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

tak

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż
30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

20 osób

a) członkowie organizacji

18 osób

b) pracownicy organizacji

- osób
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

- osób

d)członkowie organu zarządzającego

--osób

e) inne osoby

2 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

4 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

- osób

b) pracownicy organizacji

-osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

- osób

d) członkowie organu zarządzającego

- osób

e) inne osoby

- osób

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

- , zł

wynagrodzenie zasadnicze

- , zł

nagrody

-, zł

premie

-, zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

-, zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

-, zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną
działalnością pożytku publicznego

w
tym:

1.600,00 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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1.600,00 zł

zł

1.600,00 zł

-, zł

-, zł
-, zł
-, zł

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
DWIE UMOWY O DZIEŁO DOT. PRACY NAUCZYCIELI
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi PLASTYKI PODCZAS WARSZTATÓW DLA DZIECI I
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w MŁODZIEŻY

- , zł
-, zł
- , zł

przygotowane pole)

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
nie

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

-,

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

zł

-

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zadania
1

Kwota

-

,

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

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

nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zadania
1

Kwota

-

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł
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5

, zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia
1

Kwota

-

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

X.Informacje uzupełniające
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 stanowiącym spółki

Lp
1

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

%

%

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 kontrolujący

-

2
3
4
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Data zakończenia
kontroli

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

nie

5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

STOWARZYSZENIE PODDANE ZOSTAŁO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ
Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

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

Data wypełnienia
sprawozdania

Podpis

Barbara Kubiak-Sobczak

9 marca 2012
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

