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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina TARNOWSKIE GÓRY

Powiat TARNOGÓRSKI

Ulica SIENKIEWICZA Nr domu 16 Nr lokalu 

Miejscowość TARNOWSKIE 
GÓRY

Kod pocztowy 42-600 Poczta TARNOWSKIE GÓRY Nr telefonu 513191176

Nr faksu E-mail 
magdalena.latacz@wp.pl

Strona www www.utwtg.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-12-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24079306100000 6. Numer KRS 0000292175

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

Magdalena Latacz Prezes TAK

Michał Sporoń Wiceprezes TAK

Stanisława Szymczyk Sekretarz TAK

Ewa Słabik Skarbnik TAK

Maria Gołąbska-
Marulewska

Członek zarządu NIE

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

Teresa Majzner Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Witkowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Janina Muc Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

TARNOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE-UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w  szczególności w 
zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i 
sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także 
nauk o ziemi i wszechświecie,
2) aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych 
formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia 
społecznego,
3) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności 
intelektualnej, psychicznej
            fizycznej  adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 
członków Stowarzyszenia,
4) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i 
zacieśniania więzi
              i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a  
szczególnie pomiędzy osobami
             starszymi i młodym pokoleniem, 
5) inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w 
tym również  osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
6) upowszechnianie wiedzy o Śląsku i ziemi tarnogórskiej, w szczególności 
poprzez   prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, turystycznych 
oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla regionu 
i Polski.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności 
poprzez  organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, 
odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów 
i innych zajęć,
2) prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, 
organizowanie
             wycieczek turystycznych i krajoznawczych,
3) przekazywanie przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń 
życiowych  i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym 
potrzebującym wsparcia,
      4)   współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego 
wieku oraz ich
            międzynarodową federacją,  ze szkołami wyższymi, placówkami 
naukowo-badawczymi,
            instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz instytucjami
            samorządowymi , organizacjami  pozarządowymi oraz środkami 
masowego przekazu
            i sektorem gospodarczym a także z osobami o uznanym autorytecie
5) prowadzenie działalności wydawniczej,
6) prowadzenie działalności badawczej,
7) prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich,
8) tworzenie grup samopomocowych,
9) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, 
instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością 
Stowarzyszenia,
10)  kwestowanie na rzecz, organizacji, instytucji lub jednostek pożytku 
publicznego oraz  innych wymagających wsparcia jednostek administracji 
publicznej,
11) zbiórki publiczne w postaci ,,cegiełek",
12) inne działania realizujące cele statutowe.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Druk: MPiPS 2



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)

500

3

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności realizując 
zadania publiczne w sferze
a) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez
- organizowanie wykładów z różnych dziedzin nauki,
- zajęć z języków obcych (angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego), informatyki, rękodzieła 
artystycznego, florystyki,
- organizowanie warsztatów cukierniczych.
b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, odbiorcami działań jednostki są emeryci i renciści;
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:
- udział w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez miejscowe , wojewódzkie i ogólnopolskie 
instytucje kultury,
- udział w edukacji kulturalnej organizowanej przez te jednostki,
- wystawianie przez jednostkę widowisk teatralnych,
- udział w przeglądach twórczości artystycznej seniorów,
- realizowanie projektów wspieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z zakresu kultury;
d) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:
- udział w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną- yoga, areobik, zumba, gimnastyka w wodzie, na 
krześle i z tańcem,jazda na rowerach,
- udział w zawodach i imprezach sportowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,
e) turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie jedno i kilkudniowych wycieczek turysytyczno-
krajoznawczych na terenie Polski;
f) ochrony i pomocji zdrowia poprzez organizowanie wykładów i pogadanek z różnych specjalizacji 
medycyny, ziołolecznictwa i dietetyki;
g) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:
- organizowanie imprez podtrzymujących lokalne tradycje,
- organizowanie cyklu spotkań kierowanych do dzieci i młodzieży upowszechniających kulturę i tradycje 
śląskie,
- udział w wielopokoleniowych koncertach muzycznych,
- wyjazdy na wystawy do muzeów ukazujących dzieje Polski, lokalnej społeczności.

d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
e) turystyki i krajoznawstwa;
f) ochrony i promocji zdrowia;
g) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

1. Organizowanie 
cyklicznych wykładów z 
różnych dziedzin nauki 
tj. historii, filozofii, 
filologii, prawa, etyki 
kultury oraz spraw 
społecznych. 
Wykładowcami są 
osoby posiadające tytuł 
naukowy, co najmniej 
doktora świadczący 
swoje usługi 
nieodpłatnie.Dobór 
tematyki tworzy się 
wspólnie z Radą 
Programową 
Stowarzyszenia . 
Prowadzący 
urozmaicają wykłady 
przygotowanymi 
prezentacjami, filmami 
czy nawet eksponatami 
z danej dziedziny nauki. 

2. Organizowanie 
seminariów oraz 
konferencji naukowych 
dotyczących aktualnie 
nurtujących spraw 
naukowych i 
społecznych
3. Organizowanie 
spotkań z ludźmi nauki, 
kultury, polityki i 
gospodarki. Jednostka 
często współtworzy 
takie spotkania z 
lokalnymi instytucjami 
kultury.

85.59.B

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

Druk: MPiPS 4
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kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

1. Współdziałanie z 
dziećmi i młodzieżą w 
ramach realizacji 
programu integracji 
międzypokoleniowej na 
niwie przekazu tradycji i 
zwyczajów lokalnych. 
W ramach tej 
działalności  
organizowane są 
koncerty świąteczne i 
noworoczne z udziałem 
przedszkolaków, 
uczniów szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 
oraz studentów. 
Jednostka prowadzi 
również  nowatorski 
program "Omy godają 
po śląsku" opracowany 
przez członkinie 
stowarzyszenia. 
Program obejmuje 
pogadanki, zabawy, 
skecze dotyczący 
różnych dziedzin życia. 
Wszystko 
przekazywane jest w 
gwarze śląskiej a osoby 
prowadzące ubrane są 
w tradycyjne stroje 
śląskie. Organizowane 
są również zajęcia w 
obcym języku,które 
przygotowuje młodzież 
wspólnie z seniorami.
2. Udział w imprezach 
kulturalnych 
organizowanych przez 
samorząd terytorialny 
czy lokalne instytucje 
kultury, jak np. 
Szlachecki weekend ( 
odbywający się w 
zamku będący dawną 
siedzibą rodziny 
Donnersmarcków), 
Dzień Flagi , doroczne 
święto Tarnowskich Gór 
"Dni Gwarków" czy 
Tarnogórzanie śpiewają 
kolędy.

94.00.Z

Druk: MPiPS 5



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

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Działalność związana z 
wystawianiem 
widowisk teatralnych 
przez członków 
stowarzyszenia 
działających w Kole 
Teatralnym. W roku 
2015 wystawiono 
widowisko "Skok przez 
skórę" nawiązujące do 
tradycji górniczych 
związanych z 
przyjmowaniem 
młodych zuchów do 
stanu górniczego. 
Scenariusz, reżyseria, 
przygotowanie 
muzyczne oraz 
choreograficzne   
wykonywane jest przez 
członków 
Stowarzyszenia. 
Widowisko 
przedstawiane w 
strojach historycznych, 
ubarwione było 
śpiewem i tańcami 
cieszy się dużą 
popularnością . 
Stowarzyszenie 
wystawiało go w 
lokalnych instytucjach 
kultury, jak również z 
okazji "Barbórki" . 
członkowie 
stowarzyszenia 
wystawiają również czy 
to w formie kabaretu , 
czy małych form 
teatralnych widowiska 
związane ze świętami , 
uroczystościami itp.

90.01.Z

Druk: MPiPS 6
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Nauka języków obcych 
prowadzona w formie 
cyklicznych zajęć z 
języka angielskiego, 
niemieckiego i 
rosyjskiego. Zajęcia są 
prowadzone na różnym 
poziomie umiejętności 
od podstawowego do 
zaawansowanego.
Zajęcia odbywają się co 
dwa tygodnie w 
wymiarze dwóch godzin 
lekcyjnych. 
Wykładowcami są 
filologowie, 
posiadającymi dyplomy 
uczelni wyższych oraz 
duże doświadczenie 
zawodowe. Nauka 
odbywa się wg 
ustalonego programu. 
Podczas zajęć  
wykładowcy stosują 
różnorodne metody 
nauczania. Duży nacisk 
kładą na konwersację, 
jak również 
umiejętność 
porozumienia się 
podczas typowych 
sytuacji i w miejscach 
najczęściej 
odwiedzanych np 
dworce, sklepy, 
restauracje.Sprawdzian
em zdobytej wiedzy są 
końcowo- roczne  
popisy uczestników 
zajęć pokazywane z 
reguły w formie 
humorystycznej.

85.59.Z

Druk: MPiPS 7



działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Pozostała działalność 
związana ze sportem 
prowadzona w formie 
cotygodniowych zajęć 
utrzymujących i 
podnoszących kondycję 
oraz sprawność fizyczną 
. Są to zajęcia z yogi, 
areobiku, zumby, 
gimnastyki z tańcem, 
na krześle i w wodzie. 
Zajęcia odbywają się 
raz w tygodniu w 
wymiarze 45 min. 
Program zajęć 
dostosowany jest do 
wydolności fizycznej 
uczestników. Zajęcia 
odbywają się pod 
okiem doświadczonych 
instruktorów w 
miejscach do tego 
przystosowanych tj sale 
gimnastyczne w 
szkołach, park wodny 
czy galerie fitness.
Tak przygotowani 
bierzemy corocznie 
udział w zawodach 
sportowych o zasięgu 
lokalnym i 
ogólnopolskim np. 
Olimpiada Sportowa 
Seniorów w Łazach, w 
turniejach brydżowych 
na terenie Śląska, 
zawodach nordic- 
walking czy rajdach 
rowerowych.

93.19.Z

Druk: MPiPS 8



działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Organizowanie 
wyjazdów turystyczno-
krajoznawczych do 
różnych zakątków 
Polski. Program 
wyjazdu dostosowany 
jest do upodobań, 
możliwości fizycznych i 
finansowych 
uczestników. Często 
nawiązuje on do 
tematyki , która była 
przedmiotem 
wykładów np. wykład 
pt. "Hochbergowie - nie 
tylko księżna Daisy" 
skłonił zarząd 
stowarzyszenia do 
zorganizowania 
wycieczki do Pszczyny i 
Książa. Stowarzyszenie 
samo jest 
organizatorem takich 
wyjazdów. W  trakcie 
wycieczek, korzysta z 
usług 
wykwalifikowanych 
przewodników.
Organizowane są 
również wyjazdy 
związane z realizacją 
zadań wspieranych 
przez lokalny samorząd, 
jak np zadanie "Śladami 
śląskich ewangelików" 
pozwoliło nam zwiedzić 
Cieszyn i Racibórz.
Wyjazdy do instytucji 
kultury często łączone 
są z poznawaniem 
walorów turystyczno- 
krajoznawczych 
miejscowości czy 
regionu, w którym ta 
instytucja się znajduje.

91.33.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 9



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) 184,045.92 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 33,598.33 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 122,264.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 46.68 zł

e) Pozostałe przychody 28,136.91 zł

0.00 zł

0.00 zł

12,600.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 150,389.00 zł

27,125.00 zł

122,264.00 zł

1,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,473.33 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12,600.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 15,583.59 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14,393.25 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 30,567.11 zł

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

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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,952.41 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

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: 146,440.36 zł 3,952.41 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

19,205.08 zł 3,952.41 zł

91,696.89 zł 0.00 zł

0.00 zł

1.48 zł

9,401.70 zł

26,135.21 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Zakup dwóch mikrofonów nagłownych z bateriami i akumulatorem 778.00 zł

2 Zakup pianina elektrycznego z pokrowcem 1,989.00 zł

3 Zakup i wykonanie
- elementów scenografii widowiska "Skok przez skórę"
- materiału, uszycie strojów  oraz czyszczenie strojów 
   do widowiska "Skok przez skórę"

1,050.41 zł

4 Warsztaty świąteczne z rękodzieła artystycznego - wynagrodzenie instruktora 135.00 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

37,605.56 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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.)

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)

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

1.1. 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

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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

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
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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)

10.00 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

10.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 27,940.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 27,940.00 zł

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

26,690.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 25,790.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 900.00 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

27.00 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

27.00 osób

0.00 osób

22.00 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

22.00 osób

0.00 osób
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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

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

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)

2,253.33 zł

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)

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)

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

730.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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)

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

1 Śladami śląskich 
ewangelików

1. Pobudzenie zainteresowania 
historią Śląska i dostrzeżenie 
wartości wielokulturowości.
2. Wykształcenie w seniorach 
zdolności odczytywania postaw 
i zjawisk wynikających z 
różnorodności 
     światopoglądowej 
3. Wspieranie różnorodnych 
form aktywności seniorów.
4. Twórczo i kreatywnie 
zagospodarowano czas wolny 
seniorom.
5. Promowanie Gminy 
Tarnowskie Góry.

Gmina Tarnowskie Góry 1,500.00 zł

2 Lato, lato czeka...... 1. Wspieranie różnorodnych 
form aktywności intelektualnej 
seniorów.
2. Kreowanie wizerunku 
„idącego z duchem czasu” 
seniora.
3. Zagospodarowanie czasu 
wolnego seniorom.
4. Promocja Gminy Tarnowskie 
Góry.

Gmina Tarnowskie Góry 2,500.00 zł

3 Aktywny senior, to zdrowy 
senior

1. Wspieranie różnorodnych 
form aktywności fizycznej 
seniorów
2. Podnoszenie sprawności 
fizycznej, jak i kondycji fizycznej 
oraz psychicznej osób starszych
3. Promowanie aktywnego stylu 
życia
4. Zagospodarowanie czasu 
wolnego osobom starszym 
5 Promocja Gminy Tarnowskie 
Góry

Gmina Tarnowskie Góry 6,000.00 zł

4 Otoczeni młodością 1. Zdobycie oraz poszerzenie 
zakresu wiedzy z takich 
przedmiotów jak : informatyka , 
język angielski, język niemiecki.
2. Podniesienie sprawności 
intelektualnej , psychicznej 
seniorów.
3. Zacieśnienie się więzi 
pomiędzy seniorami a 
młodzieżą.
4. Promowanie Powiatu 
Tarnogórskiego.
5. Zagospodarowanie czasu 
wolnego seniorom

Powiat Tarnogórski 2,600.00 zł

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

Magdalena Latacz
Ewa Słabik

10 lipca 2016 rok
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

2016-05-23
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