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• 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

"OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ 
SZCZYGŁOWICE"

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat GLIWICKI

Gmina KNURÓW Ulica GÓRNICZA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość KNURÓW Kod pocztowy 44-193 Poczta KNURÓW Nr telefonu 607086499

Nr faksu E-mail powczorz@onet.eu Strona www www.tkkfszczyglowice.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-10-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27020997200000 6. Numer KRS 0000001095
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

PIOTR OWCZORZ               -  PREZES
DARIUSZ BRACHACZEK   -   WICEPREZES
ZADROGA JAN                  -  WICEPREZES
WACŁAW    ŻYRKOWSKI  -   SEKRETARZ
ILONA WÓJCIK                  - SKARBNIK
KAROL TUNK                     - CZŁONEK ZARZĄDU
KONRAD SOBIERAJ          - CZŁONEK ZARZĄDU
JANUSZ GRODOŃ             - CZŁONEK ZARZĄDU
ROBERT NEYMAN             - CZŁONEK ZARZĄDU
JANUSZ SIWEK                  - CZŁONEK ZARZĄDU
KRZYSZTOF BALBIERZ     - CZŁONEK ZARZĄDU
DARIUSZ GOŁYŚ

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

HENRYK BROLA                  - PRZEWODNICZĄCY
WALDEMAR WALASEK      -  WICEPRZEWODNICZĄCY
ADAM PRADELA                 - SEKRETARZ

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. DZIAŁANIE NA RZECZ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, W 
TYM TAKŻE NA RZECZ REKREACJI RUCHOWEJ.
2. MOBILIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI DO UTRZYMANIA 
ORAZ PODNOSZENIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, A W 
SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ OSOBY STARSZE, MŁODZIEŻ I 
DZIECI.
3. KRZEWIENIE ZAMIŁOWANIA DO SYSTEMATYCZNEGO 
UPRAWIANIA REKREACJI RUCHOWEJ I SPORTU WŚRÓD 
OSÓB SPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
4. KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD CZŁONKÓW ZRZESZONYCH W 
STOWARZYSZENIU: PATRIOTYZMU, DYSCYPLINY I 
SOLIDARNOŚCI ORAZ SUMIENNEGO WYPEŁNIANIA 
OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH.
5. PROMOWANIE I ORGANIZACJA WOLONTARIATU. 
6. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZWALCZANIA 
PATOLOGII SPOŁECZNYCH.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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1. WSPÓŁDZIAŁA W REALIZACJI TERENOWEGO PROGRAMU 
UPOWSZECHNIENIA KULTURY FIZYCZNEJ, WSPOMAGA I 
INICJUJE DZIAŁANIA MAJĄC NA CELE TWORZENIE 
DOGODNYCH WARUNKÓW   UPRAWIANIA   KULTURY  
FIZYCZNEJ    ORAZ   WSZELKICH   FORM    AKTYWNEGO 
WYPOCZYNKU;
2. ORGANIZUJE RÓŻNEGO RODZAJU ZESPOŁY O 
CHARAKTERZE SPORTOWO-REKREACYJNYM, 
SPECJALISTYCZNYM   I   KULTURALNO-ROZRYWKOWYM,   W  
 ZALEŻNOŚCI   OD   ZAINTERESOWAŃ CZŁONKÓW;
3. ORGANIZUJE ZLOTY, FESTYNY, KONKURSY, SPARTAKIADY 
ORAZ INNE MASOWE IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE;
4.  ORGANIZUJE NAUKĘ W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH 
UMIEJĘTNOŚCI Z DZIEDZINY REKREACJI FIZYCZNEJ;
5. REALIZUJE ZADANIA W ZAKRESIE ZDOBYWANIA ODZNAK 
SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ;
6. PROPONUJE I UŁATWIA UPRAWIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 
W FORMACH ZESPOŁOWYCH I INDYWIDUALNYCH, 
UDZIELAJĄC INSTRUKTAŻU I PORADNICTWA W TYM 
ZAKRESIE;
7. ROZWIJA PROPAGANDĘ I UDZIELA INFORMACJI O SWEJ 
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, WSPÓŁPRACUJĄC Z PRASĄ, 
RADIEM I TELEWIZJĄ, WYDAJĄC WŁASNE WYDAWNICTWA 
ORAZ STOSUJĄC INNE ŚRODKI  W TYM ZAKRESIE;
8. ORGANIZUJE KURSY, KONFERENCJE, SEMINARIA, OBOZY, 
KOLONIE, PÓŁKOLONIE I WYCIECZKI;
9. PODEJMUJE INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA, JAKIE OKAŻĄ SIĘ 
CELOWE DLA REALIZACJI STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI 
ORAZ WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ WŁADZE 
TOWARZYSTWA.

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)

turystyka i krajoznawstwo

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

POPRAWA UMIEJETNOŚCI GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ ORAZ NAUKĘ  
DOSKONALENIA TECHNIK PŁYWANIA UPOWSZECHNIENIE SPORTU JAKO 
ALTERNATYWY SPEDZANIA WOLNEGO CZASU DZIECI I MŁODZIEŻY. 
WYROBIENIE PRO ZDROWOTNYCH NAWYKÓW U DZIECI I MŁODZIEŻY.
OSIĄGANIE CORAZ LEPSZYCH WYNIKÓW SPORTOWYCH W TURNIEJACH 
I ZAWODACH .
NAUCZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW PIŁKI 
SIATKOWEJ ORAZ NAUKA I DOSKONALENIE TECHNIK PLYWANIA WSRÓD 
DZIECI I MŁODZIEZY Z TERENU KNUROWA.
PROPAGOWANIE AKTYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU PRZEZ 
DZIECI I MŁODZIEŻ.
ZORGANIZOWANO OBÓZ SPORTOWY DLA SEKCJI PŁYWACKIEJ W 
OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA 45 DZIECI.

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

wypoczynek dzieci i młodzieży
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(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 opiekuńczo-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

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)

400

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

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

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)

Odpłatność jest pobierana za udział w zajęciach sekcji pływackiej, 
narciarskiej, żeglarskiej, biegowej. Opłaty ponoszone są również 
na organizacja obozów szkoleniowo wypoczynkowych.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

93.11.Z

93.12.Z

79.12.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:

Kod PKD:
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(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:

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) 324,023.14 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 237,293.35 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 16,468.40 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 32,500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

32,500.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 36,793.40 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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18,873.40 zł

0.00 zł

17,920.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 967.99 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 36,769.78 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 10,444.91 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 Zakup sprzędu niezbędnego dla działalności sekcji pływackiej 1,275.00 zł

2 organizacja turnieju skata (wynajem sali) 400.00 zł

3 zakup piłek dla sekcji piłki siatkowej 395.00 zł

4 zakup butów sportowych i strojów, udział w obozie sportowym,zakup odżywek przez 
sekcję biegową

8,374.91 zł
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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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 287,253.36 zł 10,444.91 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

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:

0.00 zł 0.00 zł

276,483.56 zł 10,444.91 zł

0.00 zł

9,798.80 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

971.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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, poz. 226)

1 sekcja piłki siatkowe (88,70)j i sekcja narciarska(1962,60) 2,051.30 zł

2 sekcja pływacka 1,508.30 zł

3 sekcja żeglarska (392,80) i sekcje piłki nożnej (472,10) 864.90 zł

4 sekcja biegowa 10,877.40 zł
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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

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

(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)

0.0 osób

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)

0.0 etatów

0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 30 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 250 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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)

0.00 osób

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:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

12.00 osób

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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

12.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 72,495.50 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 72,495.50 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

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 72,495.50 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł
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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

685.21 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

400.00 zł

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

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

950.00 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

2,088.00 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)

wYNAGRODZENIE W PKT. 7 WYPŁACANE BYŁO ZA 
PROWADZENIE ZAJĘĆ SEKCJI PŁYWACKIEJ I 
SIATKARSKIEJ.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

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

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

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 nauka pływania 25,000.00 zł

2 nauka gry w piłkę siatkową 7,500.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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)

5. Dodatkowe informacje

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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