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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina KOLUSZKI

Powiat ŁÓDZKI WSCHODNI

Ulica 11-GO LISTOPADA Nr domu 41 Nr lokalu 

Miejscowość KOLUSZKI Kod pocztowy 95-040 Poczta KOLUSZKI Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
krzysztof.borowczyk@wp.pl

Strona www www.promuza.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-02-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47310393700000 6. Numer KRS 0000149337

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wojciech Dyner Prezes Zarządu TAK

Jakub Borowczyk Członek Zarządu TAK

Marek Gregorczyk Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Karol Pabiniak Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Grzegorz Chromiński Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Pągowski Członek Rady Fundacji TAK

Krzysztof Raczyński Członek Rady Fundacji TAK

Grzegorz Kalbarczyk Członek Rady Fundacji TAK

Elżbieta Stokowska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY "PRO MUZA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem fundacji jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań 
publicznych określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie na rzecz ogółu społeczności w zakresie wspomagania 
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji i wychowania 
oraz kultury i sztuki, w tym:

prowadzenie kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży w różnych 
formach wychodzących naprzeciw społecznym potrzebom i 
oczekiwaniom,
wspieranie inicjatyw lokalnych w działalności pożytku publicznego w 
zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury,
podejmowanie i inspirowanie działalności artystycznej środowisk 
lokalnych celem upowszechniania kultury artystycznej w społeczeństwie,
prowadzenie działalności w dziedzinie szeroko pojętego wychowania 
muzycznego i innych form rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży, w tym 
aktywne umuzykalnianie metodą zintegrowaną z e-learningiem 
muzycznym,
integracja kulturowa środowiska, organizowanie występów artystycznych, 
wernisaży i spotkań z artystami,
działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 
zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury,
inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć artystycznych w 
kraju i za granicą służących wymianie doświadczeń muzycznych i 
poznawaniu języków obcych,
promowanie młodych utalentowanych artystów w kraju i za granicą,
pozyskiwanie do współpracy sponsorów wśród instytucji, lokalnych 
samorządów, osób prawnych i osób fizycznych oraz środków finansowych 
dla Fundacji na działalność statutową,
promowanie uzdolnionych muzycznie dzieci i uzdolnionej muzycznie 
młodzieży poprzez organizowanie koncertów, konkursów, pokazów i 
prezentacji z wykorzystanie środków masowego przekazu,
opracowywanie podstaw programowych i programów kształcenia 
artystycznego dla dzieci i młodzieży z możliwością przekazu 
internetowego,
przygotowywanie i kształcenie kadr do prowadzenia zajęć artystycznych, 
szkolenie instruktorów i animatorów kultury,
gromadzenie i przygotowywanie informacji w dziedzinie promowania 
kultury do przekazu drogą elektroniczną.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) fundowanie stypendiów i nagród dla wybitnie zdolnych młodych 
twórców i wykonawców oraz osób realizujących cele Fundacji,
2) organizowanie i finansowanie, także we współpracy z organami 
samorządów lokalnych, zajęć muzycznych i plastycznych,
3) prowadzenie, finansowanie, organizowanie i wyposażanie placówek 
aktywności twórczej,
4) organizowanie i finansowanie konkursów, spotkań plenerowych, 
nagrań, wydawnictw i innych działań mających na celu realizację celów 
statutowych Fundacji poprzez opłacanie w części lub w całości takich 
przedsięwzięć,
5) organizowanie i prowadzenie fundraisingu oraz szkolenie osób do 
pozyskiwania środków na działalność statutową Fundacji,
6) organizowanie i prowadzenie lub zlecanie szkoleń dla instruktorów i 
animatorów kultury,
7) prowadzenie portalu internetowego dla między innymi: e-learningu, 
przekazywania gromadzonych informacji związanych z podnoszeniem 
poziomu kulturalnego społeczności lokalnych i promowania działalności 
Fundacji oraz organizowania konkursów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

300

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działaniem głównym Fundacji PRO MUZA w roku 2015, było prowadzenie zajęć pozaszkolnych 
związanych z rozwojem własnym dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych, 
organizowanie konkursów i  koncertów. Nauczanie muzyki było działalnością odpłatną pożytku 
publicznego, natomiast działalnością nieodpłatną były koncerty i konkursy z udziałem uczniów i 
nauczycieli.
Nauczanie gry na instrumentach muzycznych w 2015 r. było prowadzone  w 5 stałych punktach 
aktywności twórczej zorganizowanych iprowadzonych przez Fundację:
 w siedzibie Fundacji w Koluszkach, 
w Łodzi w Osiedlowym Domu Kultury „ROMUS”, 
w Ujeździe w Hali Sportowej, 
w Andrzejowie w Szkole Podstawowej nr 204, 
w Rogowie w Gminnej Bibliotece Publicznej. 
Ponadto Fundacja PRO MUZA zrealizowała:

1.  27 stycznia – koncert kolęd w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. 
2. 31 stycznia – 2 lutego – Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Rozrywkowej w klubie Cztery Struny Świata 
w Koluszkach. 
3. 14 lutego – występ Orkiestry Symfonicznej Marcina Wernera w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Ujeździe.
4. 14 lutego – nagranie wideoklipu promującego działalność Fundacji PRO MUZA.
5. 16 lutego – 24 kwietnia – konkurs „Muzyczne Inspiracje”. 
6. 18 kwietnia – udział przedstawiciela Fundacji w jury Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora w 
Koluszkach.
7. 24 kwietnia – koncert „Dzieci Dzieciom” w wykonaniu uczestników konkursu w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Koluszkach.
8. 30 maja – piknik rodzinny w Szkole Podstawowej nr 204 w Andrzejowie.
9. 31 maja – Dzień Dziecka 2015 „Young Talent Show – Kids Day” z Fundacją „Kuźnia Skrzydeł” i Kids 
Mania na Rynku Manufaktury w Łodzi. 
10.  16 czerwca – koncert w wykonaniu uczniów Fundacji z Rogowa i Ujazdu w Szkole Podstawowej w 
Rogowie.
11.  17 czerwca – występ uczniów na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Ujeździe.
12.  22 czerwca – występ uczniów na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Osiedlowym Domu 
Kultury „ROMUS” w Łodzi.
13.  22 czerwca – występ uczniów na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Rogowie.
14.  25 czerwca – występ uczniów na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w klubie „Cztery Struny 
Świata” w Koluszkach.
15.  26 czerwca – występ uczniów na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Andrzejowie.
16.  1 września – 30 listopada – organizacja zajęć pozalekcyjnych nauki gry na instrumentach 
muzycznych w Gminie Rogów,
17.  28 listopada – koncert w wykonaniu uczniów Fundacji PRO MUZA w Zespole Szkół w Rogowie.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Organizowanie 
konkursów o 
charakterze 
ogólnopolskim i 
lokalnym adresowanym 
do dzieci i młodzieży a 
następnie objęcie 
laureatów opieką 
merytoryczną i/lub 
finansową.                        
      
                                            
                                      
                 .                          
                                         
                                            
                      .                     

                                            
                                     .      
                          .                 
                                            
              .              
                                            
                                    .     
                                            
                                   , 
                                            
                                    .

90.02.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Pozaszkolne formy 
edukacji artystycznej: 
nauka gry na 
instrumentach 
muzycznych i inne 
zajęcia muzyczne. 
Organizowanie i 
finansowanie zajęć 
muzycznych we 
współpracy z organami 
samorządów lokalnych i 
administracją 
państwową.                      
         
                                            
                      .            
                                            
                               .         
                              .             
                                         
.                                           
                                    
                                            
                                .       
                                            
                               .            

                                            
                                   .  
                                           
.

85.52.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizowanie dla 
dzieci i młodzieży 
pozaszkolnych zajęć, 
warsztatów i kursów 
związanych z rozwojem 
własnym, hobby i 
rekreacją w tym 
głównie nauką gry na 
instrumentach 
muzycznych a także 
organizowanie innych 
zajęć muzycznych i 
plastycznych.                    
             
                                            
            
                            .               
                        
                                            
                  .

.                                      
 
.
.

85.52.Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 6
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 105,724.88 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 30,032.36 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 75,692.52 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

9,597.06 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,170.00 zł

0.00 zł

12,170.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 75,692.52 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego -5.59 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5,425.51 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Zakup instrumentów muzycznych 1,023.98 zł

2 Zapłata za napisanie wniosków o dofinansowanie działalności z funduszy UE 3,002.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8,265.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9,597.06 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6,212.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -4,096.08 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 103,608.96 zł 5,425.51 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

23,820.36 zł 5,425.51 zł

79,788.60 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

własność

3 Współfinansowanie koncertu Orkiestry Symfonicznej M. Wernera w Ujeżdzie. 505.59 zł

4 Materiały informacyjne i nagrody dla uczestników konkursów. 711.44 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1.1. 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)

2.0 osób

1.2. 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)

0.2 etatów

13.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

2.00 osób

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

2.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 45,029.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5,250.00 zł

5,250.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 39,779.00 zł

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

45,029.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 35,629.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 9,400.00 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

958.06 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

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

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

Kwota najwyższego wynagrodzenia była wypłacona raz w 
roku, w innych miesiącach wynagrodzenia nie przekraczały 
kwoty 2000 zł.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Organizacja zajęć 
pozalekcyjnych nauki gry na 
instrumentach muzycznych 
w Gminie Rogów

Nauczanie gry na 
instrumentach muzycznych 
dzieci i młodzież z gminy 
Rogów.

Gmina Rogów 1,800.00 zł

2 Konkurs i warsztaty 
muzyczne w Koluszkach.

Edukacja muzyczna dzieci i 
młodzieży. Aktywny udział 
dzieci i młodzieży w edukacji i 
twórczości muzycznej, zdobycie 
przez nich praktycznej wiedzy 
oraz materiałów dzięki którym 
będą mogły pracować dalej. 
Uczestnicy docenią wartość 
systematycznej pracy w 
rozwijaniu swoich umiejętności, 
nastąpi wzrost poczucia własnej 
wartości i rozwój umiejętności 
twórczych.

Gmina Koluszki 6,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,600.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wojciech Dyner
28.06.2016. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

2016-06-17
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