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• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA BRACI GOLEC

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat ŻYWIECKI

Gmina MILÓWKA Ulica JAGIELLOŃSKA Nr domu 38 Nr lokalu 

Miejscowość MILÓWKA Kod pocztowy 34-360 Poczta MILÓWKA Nr telefonu 604122900

Nr faksu E-mail 
fundacja@fundacjabracigol
ec.pl

Strona www www.fundacjabracigolec.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-04-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 07288563700000 6. Numer KRS 0000175069
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Prezes Zarządu - Łukasz Golec
Członek Zarządu - Paweł Golec

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

Przewodnicząca Rady Fundacji - Edyta Kupczak
Członek Rady Fundacji - Jarosław Zawada

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Fundacji jest: 

a) Aktywne promowanie i upowszechnianie dostępu do kultury 
wśród grupy podmiotów wyodrębnionych ze względu na 
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do 
społeczeństwa w tym w szczególności do muzyki i sztuki, nauki 
oraz sportu.

a) Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w 
oparciu o wartości niesione przez kulturę wśród grupy podmiotów 
wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację 
życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w tym w 
szczególności przez muzykę i sztukę, naukę oraz sport. 

c) Świadczenie pomocy społecznej w zakresie zaspokajania 
podstawowych potrzeb zdrowotnych, bytowych, socjalnych i 
kulturalnych podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie 
trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do 
społeczeństwa.

d) Działanie na rzecz przeciwdziałania i likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji m.in.: ze względu na płeć, status społeczny, 
pochodzenie, niepełnosprawność, wiek  i inne, we wszystkich 
dziedzinach życia w sferze prywatnej i publicznej.

e) Promowanie kultury zaangażowanej społecznie, działanie na 
rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie 
uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie 
postaw prospołecznych

f)Inicjowania trwałej i partnerskiej współpracy organizacji 
pozarządowych z administracją oraz innymi podmiotami w 
rozwiązywaniu problemów społecznych
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

a) prowadzenie kampanii i działań upowszechniających  idee i 
wartości niesione przez kulturę, w tym w szczególności muzykę i 
sztukę, naukę i sport 

b) inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz 
rozwoju i popularyzacji kultury, w tym w szczególności muzyki i 
sztuki, nauki oraz sportu 

c)pomoc osobom i środowiskom realizującym cele Fundacji 

d) świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej 
osobom i instytucjom, podejmującym działania w zakresie celów 
Fundacji, w tym w szczególności fundowanie stypendiów 
jednostkom wybitnie uzdolnionym w dziedzinie artystycznej, 
naukowej i sportowej spośród grup podmiotów wyodrębnionych ze 
względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w 
stosunku do społeczeństwa oraz inne formy pomocy organizacyjnej, 
finansowej i rzeczowej, służącej rozwojowi talentów artystycznych, 
naukowych i sportowych spośród grup podmiotów wyodrębnionych 
ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną 
w stosunku do społeczeństwa, a także zapewnieniu jak 
najszerszego dostępu grupie podmiotów wyodrębnionych ze 
względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w 
stosunku do społeczeństwa do kultury, nauki i sportu służącej 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb zdrowotnych, bytowych, 
socjalnych i kulturalnych grup podmiotów wyodrębnionych ze 
względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w 
stosunku do społeczeństwa

e)finansowanie budowy i wyposażenia miejsc przeznaczonych na 
działalność w zakresie celów Fundacji,

f) pomoc w realizacji projektów przygotowywanych w zakresie 
celów Fundacji 

g) skupianie wokół Fundacji osób, instytucji i środowisk służących 
radą i pomocą w realizacji celów Fundacji 

h)działalność edukacyjną w zakresie celów Fundacji 

i) zbieranie informacji o kulturze, w tym w szczególności muzyce i 
sztuce, nauce oraz sporcie zarówno na terytorium Polski jak i poza 
jej granicami i udostępnianie tych informacji wszystkim 
zainteresowanym osobom i instytucjom wspierającym cele 
Fundacji,

j) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu 
oraz promocję 
i reklamę działań związanych z celami Fundacji 

k)prowadzenie działalności mającej na celu organizację 
przedsięwzięć, imprez, koncertów oraz innych wydarzeń w tym w 
szczególności artystycznych, sportowych i naukowych, które 
pozwalają na propagowanie celów Fundacji lub na zebranie 
środków finansowych lub rzeczowych przeznaczonych na realizację 
celów Fundacji

l) organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji, wykładów i 
wystaw pozwalających na propagowanie celów Fundacji 

m) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami 
samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym w 
zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z 
celami Fundacji
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
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PROJEKTY 2012

a) EDUKACYJNE

1. styczeń - grudzień 2012 działalność Ognisk Twórczości Artystycznej w 
gminach powiatu żywieckiego (gmina Milówka, gmina Łodygowice, gmina 
Koszarawa) organizacja nauki w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2012 dla blisko 
150 uczniów i uczennic, które uczą się grać po góralsku na skrzypcach, 
heligonkach, basach instrumentach pasterskich.

2. wrzesień 2012 uruchomienie kolejnego Ogniska Twórczości Artystycznej w 
gminie Jeleśnia [organizacja przesłuchań czerwiec 2012, rozpoczęcie 
działalności ogniska wrzesień 2013].

3. 30 listopad 2012 - 15 grudnia 2012 realizacja projektu w partnerstwie z 
Narodowym Centrum Kultury pn. "Moja pierwsza kapela góralska"  Organizacja 
cyklu edukacyjnych warsztatów edukacyjnych dla 16 uczennic i uczniów Ogniska 
Twórczości Artystycznej w Milówce i Łodygowicach. 

b) INFRASTRUKTURALNE
- listopad 2012 - „Heligonka - mój niezwykły pierwszy instrument” - zakup 
ludowych instrumentów muzycznych dla uczniów i uczennic Ogniska Twórczości 
Artystycznej z gmin: Milówka, Łodygowice, Koszarawa w ramach Programu osi 
4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu 
małych projektów. Operacja mająca na celu zachowanie dziedzictwa 
kulturalnego i historycznego obszaru LSR współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów. W ramach projektu fundacja zakupiła 15 
instrumentów heligonek.

c) SPOŁECZNE
działalność wydawnicza:
- 26 październik 2012 promocja serii wydawniczej "Stroje ludowe w Karpatach 
polskich" na 16 Targach Książki w Krakowie, salon Małych Ojczyzn.

konkursy:
- XXIII Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i II Konkursu 
Kapel - podopieczni fundacji wśród laureatów

koncerty podopiecznych fundacji: 
- 23 czerwiec 2012 koncert podopiecznych Fundacji podczas Pikniku 
Rodzinnego w Łodygowicach Górnych.
- 11 listopad 2012 koncert laureatów XXIII Konkursu Gry na Unikatowych 
Instrumentach Ludowych i II Konkursu Kapel 
- 29 grudzień 2012 koncert kolęd podopiecznych dla seniorów SP w 
Łodygowicach Górnych

zbiórki publiczne:
- 14 lipiec 2012, Skoczów, IV Międzynarodowy Festiwal Kuchni Zbójnickiej”, 
zbiórka publiczna na rzecz młodych muzycznych talentów, uczennic i uczniów 
Ogniska Twórczości Artystycznej w Milówce. 

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY W ROKU 2012:
- 25 kwiecień 2012 Pozytywista Roku - Nagroda Główna w kategorii KULTURA I 
SZTUKA dla Fundacji Braci Golec. Konkurs organizowany przez Fundację 
Wokulski (Projekt „Pozytywista Roku” jest formą Kampanii Społecznej 
odwołującej się do wartości pozytywizmu polskiego: pracy organicznej i pracy u 
podstaw. Organizatorzy chcą w ten sposób wyróżniać te osoby i instytucje, 
dzięki działaniom których dokonywane są zmiany systemowe służące poprawie 
życia ludzi znajdujących się w ich bezpośrednim oddziaływaniu, ale służące też 
zbudowaniu silnej gospodarki i bogatego społeczeństwa naszego kraju)
- 24 wrzesień 2012 Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dla Fundacji Braci Golec w kategorii TWÓRCZOŚĆ LUDOWA (To 
szczególne wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom działającym w 
szeroko rozumianej sferze kultury.  Nagroda to nie tylko uhonorowanie blisko 10 
letniej działalności fundacji, ale przede wszystkim motywacja i zobowiązanie do 
dalszej pracy. To nagroda dla wszystkich osób, które wspierają i angażują się w 
realizację celów Fundacji na co dzień.)
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

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)

500

13

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)

W ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w 
okresie sprawozdawczym:
- prowadzenie w trakcie całego roku szkolnego zajęć muzycznych 
z nauki gry na instrumentach ludowych w Ogniskach Twórczości 
Artystycznej w Milówce, Łodygowicach, Koszarawie, Jeleśni.
- realizacja dodatkowych projektów artystycznych dla 
podopiecznych fundacji w ogniskach muzycznych.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.52.Z*

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”)

powiat

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)

W ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym:
- sprzedaż albumów z serii "Stroje ludowe w Karpatach polskich".

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

58.19.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) 162,799.85 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 57,848.57 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 59,301.04 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 15,826.97 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 53,500.00 zł

13,500.00 zł

40,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 27,221.60 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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0.00 zł

25,541.60 zł

0.00 zł

1,680.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 5,650.24 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 -40,263.15 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 15,826.97 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 a) PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE - listopad 2012 - finansowy wkład własny fundacji 
 w realizację projektu „Heligonka - mój niezwykły pierwszy instrument” - zakup ludowych 
instrumentów muzycznych dla uczniów i uczennic Ogniska Twórczości Artystycznej z 
gmin:

6,000.00 zł

2 b) PROJEKTY EDUKACYJNE - finansowanie działalności Ognisk Twórczości 
Artystycznej w gminach powiatu żywieckiego (gmina Milówka, gmina Łodygowice, gmina 
Koszarawa)

9,826.97 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: 188,694.13 zł 0.00 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:

57,871.34 zł 15,826.97 zł

99,564.19 zł 0.00 zł

0.00 zł

31,007.68 zł 0.00 zł

47.06 zł 0.00 zł

203.86 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 PROJEKTY EDUKACYJNE - finansowanie działalności Ognisk Twórczości Artystycznej w 
gminach powiatu żywieckiego (gmina Milówka, gmina Łodygowice, gmina Koszarawa)

9,826.97 zł

Druk: MPiPS 10



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

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 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)

1.00 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

1.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

3.00 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

3.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

2,350.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11,000.00 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

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 774.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2,695.00 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

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

800.90 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

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

2,350.00 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)

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, „Heligonka - mój niezwykły pierwszy instrument” - zakup ludowych 
instrumentów muzycznych dla uczniów i uczennic Ogniska Twórczości Artystycznej 
z gmin: Milówka, Łodygowice, Kos

13,500.00 zł
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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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