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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

           
 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego  

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem 

X;  
 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 STOWARZYSZENIE ZGORZELEKICH MANDOLINISTÓW 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj    POLSKA Województwo  DOLNOSLĄSKIE Powiat    ZGORZELECKI 

Gmina     ZGORZELEC Ulica    PARKOWA Nr domu   1 Nr lokalu 

Miejscowość   ZGORZELEC Kod pocztowy    59-900 Poczta  ZGORZELEC Nr telefonu   75 77 52 415 

 Nr  faxu   75 77 52 415 E-mail   mdk@zgorzelec.com Strona www.mandolina.art 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

28.10.2009 r. 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

11.02.2010 r. 

5. Numer REGON 021113564 6. Numer KRS  0000340572 

za rok 2014 
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Justyna Licka - Prezes 

Piotr Zarycki - Wiceprezes   

Grażyna Smaś - Grudzińska - Sekretarz  

7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Joanna Kietla - Skarbnik  
 
Bogdan Aniszkiewicz - Członek  

Katarzyna Przytulska - Przewodnicząca  

Barbara Beńko - Nguyen - Sekretarz  

Kamil Barczyk - Członek  

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) 

 a)  Tworzenie warunków do podnoszenia umiejętności muzycznych 
oraz rozwoju zainteresowań i talentu dzieci, młodzieży  

       i dorosłych; 
b)   Wspieranie różnorodnych form współpracy pomiędzy  
      instytucjami muzycznymi (zespoły,   ogniska muzyczne,  
      szkoły muzyczne, opery, filharmonie itp); 
c)   Oddziaływanie kulturalno-wychowawcze muzykującej młodzieży 
      na społeczeństwo;  
d)   Wspieranie utalentowanej młodzieży w edukacji muzycznej; 
e)   Nawiązywanie muzycznych międzynarodowych kontaktów; 
f)    Wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji  
      artystycznej; 
g)   Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej  
      i promocyjnej Orkiestry;  
h)   Wspieranie działań związanych z przygotowaniem dzieci 
      i młodzieży do świadomego korzystania z dorobku rodzimej  
      i światowej kultury muzycznej oraz aktywnego uczestnictwa  
      w życiu muzycznym,  
i)    Pielęgnowanie i współtworzenie tradycji narodowych  
      i regionalnych; 
j)    Działanie na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci,  
      młodzieży i dorosłych; 
k)   Popularyzacja nietypowych instrumentów; 
l)    Zapobieganie sytuacjom mogącym zachwiać prace lub  
      funkcjonowanie Orkiestry; 
ł)    Wszechstronne propagowanie informacji, metod i  
      technik nauki gry na instrumentach tworzących skład  
      Orkiestry;   
m)  Wspieranie i promocja działalności Orkiestry; 
n)   Ochrona i dokumentacja dorobku Orkiestry. 
 



 

3 

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

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej 
ogółu członków, wolontariatu i działaczy.   
Realizuje swoje cele poprzez:  

a) organizowanie zajęć gry na instrumentach muzycznych,  
b) stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań muzycznych 

dzieci i młodzieży, 
c) współdziałanie z organami administracji państwowej i 

władzami lokalnymi oraz innymi instytucjami, jak również 
reprezentowanie i ochrona interesów członków 
Stowarzyszenia wobec tych podmiotów,  

d) działania na rzecz poprawy wyposażenia Orkiestry w sprzęt 
muzyczny, instrumenty itp., oraz dofinansowywanie zakupu 
w/w. 

e) rozwój współpracy międzynarodowej wspierającej realizację 
celów Stowarzyszenia, a w szczególności:  

 - wymianę kulturalno-turystyczną dzieci i młodzieży, 
 - świadome poznawanie dorobku kultury narodowej  
               i światowej,  
 - wymianę doświadczeń muzycznych, 
 - organizowanie corocznych warsztatów szkoleniowych,  
               wycieczek i innych form wypoczynku uczniów i członków  
               Orkiestry, 

f) współpracę ze środowiskami polonijnymi, 
g) zatrudnianie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do 

prowadzenia zajęć,  
h) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o 

podobnych celach działania, 
i) wypowiadanie się w sprawach publicznych 

dotyczących przedmiotu działalności Stowarzyszenia 
wynikających z  § 8 statutu,                            

j) pomoc, w tym finansową, w działalności innych zespołów 
mandolinowych funkcjonujących w małych miejscowościach, 

k) organizowanie koncertów, konkursów, przeglądów i festiwali 
muzycznych, w tym koncertów promocyjnych Orkiestry 

l) przydzielanie nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia 
muzyczne, 

ł)    organizowanie i udział w imprezach promujących młodych 
      muzyków w kraju i za granicą, 
m) propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
zwłaszcza w zakresie edukacji muzycznej, 

n) prowadzenie działalności wydawniczej tj.  wydawanie 
broszur, folderów oraz płyt CD i DVD związanych z 
celami Stowarzyszenia, 

o) wszelkie inne działania realizujące cele statutowe, 
p) nagrywanie płyt CD i DVD z materiałem muzycznym 

Orkiestry. 
 
  
 
 
 
 

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. wypoczynek dzieci młodzieży, 
2. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata                 
    i wychowanie, 
3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa  
    narodowego 
 
 
 

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

1. Opis głównych działań podjętych przez 
organizację 

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku 
publicznego w zakresie wykonywania wszelkich zadań mieszczących 
się w celach statutowych Stowarzyszenia oraz mieszczących się w 
sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Organizacja realizuje swoje działania statutowe we współdziałaniu z 
władzami samorządowymi i instytucjami publicznymi oraz organizacjami 
społecznymi. 
 
Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym: 
 

a) rozwój współpracy międzynarodowej wspierającej realizację 
celów Stowarzyszenia, a w szczególności - organizowanie 
corocznych warsztatów szkoleniowych, wycieczek i innych form 
wypoczynku uczniów i członków Orkiestry. 

 
W ramach powyższego działania Stowarzyszenie przy współpracy z 
Miejskim Domem Kultury w Zgorzelcu współorganizowało 
dwutygodniowe warsztaty muzyczne Zgorzeleckiej Orkiestry 
Mandolinistów w ośrodku wypoczynkowym KOŁATKA dla 37 osób, 
członków i uczniów Orkiestry.  
 

b) organizowanie koncertów, konkursów, przeglądów i festiwali 
muzycznych, w tym koncertów promocyjnych Orkiestry. 

Dzięki stałej współpracy z Miejskim Domem Kultury w Zgorzelcu 
zorganizowano w marcu koncert jubileuszowy z okazji XXV - lecia 
orkiestry z udziałem Waldemara Malickiego i Anny Faber oraz koncert 
„Melodie pod choinkę” z udziałem Alicji Majewskiej, Olgi Bończyk, 
Zbigniewa Wodeckiego i Włodzimierza Korcza w grudniu 2014 roku, 
powyższe wydarzenie zakończyło obchody XXV- lecia. Ponadto 
orkiestra wystąpiła podczas konferencji Polskiego Związku Inżynierów i 
Techników Budownictwa w Karpaczu. 

c) działania na rzecz poprawy wyposażenia Orkiestry w sprzęt  
    muzyczny, instrumenty itp., oraz dofinansowywanie zakupu w/w.  

 
Na potrzeby orkiestry zakupiono podnóżki do gitar i mandolin, pedał 
głośności do klawiszy oraz e-ringi do perkusji. 
 

d)  nagrywanie płyt CD i DVD z materiałem muzycznym  
     Orkiestry oraz prowadzenie działalności wydawniczej tj.   
     wydawanie broszur, folderów oraz płyt CD i DVD 
     związanych z celami Stowarzyszenia, 
 

W dniach 20-23 lipca w Studio RecPublica w Lubrzy orkiestra nagrała 
kolejną płytę CD pt. „jubilee". Przy współpracy z Miejskim Domem 
Kultury w Zgorzelcu stowarzyszenie wydało krążek w grudniu 2014 
roku. 
 

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

powiat 

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 opiekuńczo-

 tak

 x   nie 
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wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 
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 
Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań placówki 
w okresie sprawozdawczym 

1 - - - 

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 

Osoby 
fizyczne 

Koncerty + warsztaty muzyczne    
razem ok. 3 500 osób 
 

Liczba odbiorców działań organizacji  
 
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) Osoby  

prawne 
       - 

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

1. Działalność wspomagająca edukację. 
 
2. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych  
    - nagrywanie płyt CD i DVD z materiałem muzycznym Orkiestry.      
 
3. Pozostała działalność wydawnicza - prowadzenie działalności  
    wydawniczej tj. wydawanie broszur, folderów płyt CD i DVD   
    związanych z celami Stowarzyszenia 
 

Kod PKD:  85.60.Z 

Kod PKD:  59.20.Z 

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) 

Kod PKD: 58.19.Z 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

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

gmina, cały kraj, zagranica 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 
 x   tak 

 nie
  

  

 

1. Działalność związana z wystawianiem przedstawień    
    artystycznych dot. wyłącznie działalności filharmonii, orkiestr,  
    chórów. 
2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej  
    niesklasyfikowane: - organizowanie corocznych warsztatów  
    szkoleniowych, wycieczek i innych form  wypoczynku uczniów i 
    członków Orkiestry, wymiana kulturalno-turystyczną dzieci i  
    młodzieży 
 

Kod PKD: 90.01.Z 

Kod PKD: 85.59.B 

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: 
- 
 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

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

gmina, cały kraj, zagranica 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 tak

 
 x   nie 

 

 

     - 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

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: - 

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) 

 
56 107,70 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
0,00 zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego              
10 600,00 zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
0,00 zł 

4. Przychody z działalności finansowej 
0,00 zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
3 242,70  zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
       26 000,00 zł 

  

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

b) ze środków budżetu państwa 
      0,00 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 26 000,00 zł 

 
w 
tym: 
 
 

d) z dotacji z funduszy celowych  0,00 zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
 16 265,00 zł    

a) ze składek członkowskich 795,00 zł 

  

w 
tym: 

b) z darowizn od osób fizycznych 
4 470,00 zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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c) z darowizn od osób prawnych 
1 000,00 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
0,00 zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,00 zł 

g) z nawiązek sądowych 
0,00 zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   
0,00 zł 

8. Z innych źródeł 
   

  10 000,00 zł 

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej  0,00 zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową  0,00 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 

0,00 zł 

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 
 

3 242,70  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 

 

1 

 

nagranie i wydanie  płyty CD z materiałem muzycznym w wykonaniu  
Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów  

 

1 553,60 zł 

2 
 

 działania na rzecz poprawy wyposażenia Orkiestry w sprzęt muzyczny, instrumenty 
 

583,00 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 
 

ogólnie cele statutowe 
3 242,70 zł 

2 
 
- 

    0,00 zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 
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Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:    49 767,11 zł 3 242,70 zł 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

15 750,82 zł   2 136,60 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 32 554,04,zł 854,04 zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł  

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

1 462,25 zł 252,06 zł 

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

0,00 zł 0,00 zł 

w 
tym : 

f)pozostałe koszty ogółem:   0,00 zł 0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

  X
z podatku dochodowego od osób prawnych

  
   

z podatku od nieruchomości
 

 
z opłaty skarbowej

 
z opłat sądowych

 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 

 

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, poz. 226) 

 

 

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: 

 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
 

X  
 

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 
 
(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) 

0   osób 

tak 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

 

    nie  korzysta 
 

x  nie 
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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) 

0 etatów 

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

 
1 osoba 

 

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 

 
 X  tak 

 

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

 
osób fizycznych 

 
osób prawnych 

 

  28 
   
   0 

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
2 osoby zrezygnowały z członkowska, jedna 
osoba zapisała się do stowarzyszenia 

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) 

 X  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) 

8 osób 

a) członkowie organizacji  3 osoby 

b) pracownicy organizacji   0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

 0 osób 

d)członkowie organu zarządzającego  3 osoby 

w 
tym: 

e) inne osoby 2 osoby 

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

0 osób 

a) członkowie organizacji  0 osób 

b) pracownicy organizacji   0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

w 
tym: 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

0 osób 

nie  

nie  
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e) inne osoby 
 

0 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

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

 

 
        0,00    zł 

 

  

a) z tytułu umów o pracę 0,00    zł 

wynagrodzenie zasadnicze 0,00    zł 

nagrody 0,00    zł 

premie 0,00    zł 

w 
tym: 

 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)  0,00    zł  

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych   0,00    zł 

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

0,00    zł 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00    zł w 
tym: 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00    zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji 
 
 

0,00    zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00    zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

0,00    zł 

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 

0,00    zł 

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

0,00    zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

0,00    zł 

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 

0,00    zł 

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi 
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń 
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w 
przygotowane pole) 

   - 

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
tak

 
 X  nie 
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2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych     0,00      zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego 

 X  tak 

 nie
 

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 
Zadanie w zakresie wspierania edukacyjnej opieki wychowawczej – „Warsztaty Muzyczne 
Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów” 

26 000,00    zł 

2 - 0,00    zł 

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

tak
 

X  nie 

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 - ,    zł 

2 - ,    zł 

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 

 X nie 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 

 
Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 - ,    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 Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 -  - % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1 - 

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

 

tak 
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