
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

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 2016-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina MILÓWKA

Powiat ŻYWIECKI

Ulica JAGIELLOŃSKA Nr domu 38 Nr lokalu 

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

Nr faksu E-mail 
fundacja@fundacjabracigolec
.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

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

Łukasz Golec prezes Zarządu TAK

Paweł Golec 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

Katarzyna Kuczyńska członek Rady Fundacji TAK

Jarosław Zawada członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA BRACI GOLEC
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

b) 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2015 fundacja realizowała swoje cele poprzez projekty:

EDUKACYJNE 
a) styczeń- grudzień 2015 - działalność Ognisk Twórczości Artystycznej w 5 gminach powiatu 
żywieckiego (gminy: Milówka, Łodygowice, Koszarawa, Jeleśnia, Świnna). Działalność polega na 
organizowaniu nauki muzyki góralskiej na skrzypcach, heligonkach, basach, dudach oraz nauki śpiewu w 
roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 dla około 150 uczniów. 
b) 04.05.2015-31.08.2015 - realizacja projektu "III Letnie Warsztaty Artystyczne z Fundacją Braci 
Golec". Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
c) 13.07.2015-30.11.2015 - realizacja projektu "Etnika symfonicznie". Zadanie dofinansowane ze 
środków Narodowego Centrum Kultury. 

INFRASTRUKTURALNE 
a) bieżące remonty i konserwacja instrumentów.
b) 06.04.2015-31.08.2015 - realizacja projektu "Wzrost atrakcyjności oferty kulturalnej Ognisk 
Twórczości Artystycznej poprzez zakup nowych instrumentów". Zadanie dofinansowane ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

SPOŁECZNE:
12-14.05.2015- udział w Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu w Warszawie pod hasłem 
"Obudźmy potęgę darczyńców".

KONKURSY:
21.04.2015- podopieczni fundacji laureatami konkursu Stara Tradycja na Festiwalu Wszystkie Mazurki 
Świata w Warszawie (wyróżnienie jury, nagroda publiczności, nagroda specjalna Janusza 
Prusinowskiego i Marcina Pośpieszalskiego dla Piotrka Szczotki za grę na basach i śpiew)
14-15.11.2015- podopieczni fundacji wśród laureatów XXVI Konkursu Gry na Unikatowych 
Instrumentach Ludowych (I miejsce soliści do 12 lat, II miejsce w kategorii Kapel)

KONCERTY:

10.01.2015- "Kolędowanie z Fundacją Braci Golec"- koncert podopiecznych fundacji w Sopotni Małej.
02.02.2015- "Kolędowanie z Fundacją Braci Golec"- koncert podopiecznych fundacji z Jeleśni i 
Koszarawy w ramach "Rodzinnego kolędowania" w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka w 
Koszarawie Bystrej.
02.02.2015- "Kolędowanie z Fundacją Braci Golec"- koncert podopiecznych fundacji z ogniska w 
Milówce w Kościele pw. Wniebowizięcia NMP w Milówce.
20.03.2015- koncert podopiecznych fundacji podczas promocji albumu "Strój cieszyński" w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Jasienicy.
03.07.2015- koncert finałowy III Letnich Warsztatów Artystycznych z Fundacją Braci Golec na placu 
przed Zamkiem w Łodygowicach.
19.07.2015- koncert podopiecznych fundacji podczas Dni Jeleśni.
26.07.2015- koncert podopiecznych fundacji podczas Dni Koszarawy.
13.10.2015- koncert podopiecznych fundacji na Gali Konkursu "Nauczyciel Roku 2015" na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 
18.10.2015- koncert podopiecznych fundacji podczas promocji albumu "Strój cieszyński" w Muzeum 
Ustrońskim w Ustroniu.
26.10.2016- koncert podopiecznych fundacji podczas promocji książki "Józef Szczotka - Piewca 
Góralszczyzny" w Milówce.
22.11.2015- koncert laureatów XXVI Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach w Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej.
27.11.2015- koncert finałowy projektu "Etnika symfonicznie" podczas "Przeglądu Tańca i Piosenki 
Ludowej Przedszkolaków" w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
01.12.2015- udział podopiecznych fundacji w programie TVP INFO pt "Rączka Gotuje".
07.12.2015- udział podopiecznych fundacji w koncercie charytatywnym Fundacji FAKT w Warszawie.
26.12.2015- "Kolędowanie z Fundacją Braci Golec" - koncert podopiecznych fundacji w Kościele pw. 
Stanisława Bp. i Męczennika w Łodygowicach Górnych.

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY W ROKU 2015:
13.10.2016 - honorowy tytuł "Przyjaciela Szkoły" nadany przez kapitułę konkursu "Nauczyciel Roku" 
organizowanego przez tygodnik "Głos Nauczycielski" i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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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)

850

16

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

W ramach działalności 
nieodpłatnej pożytku 
publicznego w okresie 
sprawozdawczym 
fundacja prowadzi:
- zajęcia muzyczne z gry 
na instrumentach 
ludowych (skrzypce, 
basy góralskie, helionki, 
dudy) i śpiew w 
Ogniskach Twórczości 
Artystycznej w 
Milówce, 
Łodygowicach, Jeleśni, 
Koszarawie, 
Przyłękowie. Zajęcia 
odbywają się dla ok. 
150 dzieci od czerwca 
do września.
- warsztaty dla ok. 100 
dzieci podczas Letnich 
Warsztatów 
Artystycznych z 
Fundacją Braci Golec. III 
edycja warsztatów to 
wakacyjna propozycja 
dla podopiecznych 
fundacji w formie 
półkolonii.
- dodatkowe projekty 
artystyczne dla 
podopiecznych fundacji 
(udział w regionalnych i 
ogólnopolskich 
konkursach, 
koncertach)

85.52.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

W ramach działalności 
odpłatnej pożytku 
publicznego w okresie 
sprawozdawczym 
fundacja prowadziła:
- sprzedaż albumów z 
"Stroje Ludowe w 
Karpatach polskich", 
której jest wydawcą. Do 
tej pory w ramach serii 
dzięki wsparciu MKiDN 
ukazało się 5 pozycji w 
wersji dwujęzycznej 
(polsko-angielskiej, 
polsko-czeskiej). Strój 
mieszczan żywieckich, 
Strój górali żywieckich, 
Strój górali śląskich, 
Strój Strój górali 
podhalańskich, Strój 
cieszyński. Docelowa w 
ramach serii ma 
powstać 9 albumów, 
które swoim zasięgiem 
obejmą łuk Karpat 
polskich. Jest to 
kompleksowy projekt 
edukacyjno-badawczy, 
którego celem jest 
archiwizacja i 
dokumentacja wiedzy 
na temat strojów 
ludowych w 
poszczególnych 
regionach Karpat.

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

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

W ramach działalności 
odpłatnej pożytku 
publicznego w okresie 
sprawozdawczym 
organizowaliśmy 
wyjazdowe koncerty 
podopiecznych 
fundacji, na których 
prezentowali zdobyte w 
Ogniskach Twórczości 
Artystycznej 
umiejętności poprzez 
prezentację tradycyjnej 
muzyki Beskidu 
Żywieckiego. Przy 
organizacji koncertów 
w ciągu całego roku (ze 
szczególnym naciskiem 
na okres kolędowy) 
współpracowaliśmy z 
instytucjami kultury 
(Regionalny Ośrodek 
Kultury w Bielsku-
Białej, Muzeum 
Ustrońskie, Muzeum 
Etnograficzne w 
Warszawie, 
samorządami (Gminne 
Ośrodki Kultury 
powiatu żywieckiego i 
bielskiego), 
organizacjami 
pozarządowymi 
(Fundacja Fakt), 
sektorem prywatnym.

93.29.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
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 230,875.93 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 174,932.04 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 32,285.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 19.05 zł

e) Pozostałe przychody 23,639.84 zł

0.00 zł

82,263.04 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 63,697.50 zł

0.00 zł

63,697.50 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 59,863.89 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 3,390.10 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 25,051.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 82,263.04 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 -26,890.73 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 5,211.52 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: 238,826.84 zł 28,441.60 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

201,822.77 zł 28,441.60 zł

27,073.48 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

9,930.59 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.)

1 PROJEKTY EDUKACYJNE: finansowanie działalności Ognisk Twórczości Artystycznej w gminach 
powiatu żywieckiego (Milówka, Jeleśnia, Koszarawa, Łodygowice)

21,195.70 zł

2 przekazane darowizny na rehabilitację 7,245.90 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)

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

14.0 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)

7.00 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

7.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 54,079.64 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 54,079.64 zł

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

54,079.64 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 54,079.64 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)

321.90 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

3.00 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

3.00 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)

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

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

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

2,500.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 13



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

1 "Wzrost atrakcyjności oferty 
kulturalnej Ognisk 
Twórczości Artystycznej 
poprzez zakup nowych 
instrumentów"

CG: zwiększenie atrakcyjności 
oferty kulturalnej i zachowanie 
muzycznego dziedzictwa 
kulturowego na Żywiecczyźnie 
poprzez zakup ludowych 
instrumentów muzycznych dla 
uczniów/uczennic Ogniska 
Twórczości Artystycznej 
Fundacji Braci Golec z gmin 
Milówka, Koszarawa, 
Łodygowice, Jeleśnia.
CSZ: Wzrost umiejętności grania 
na ludowych instrumentach 
muzycznych oraz wiedzy nt 
muzyki charakterystycznej dla 
regionu Żywiecczyzny wśród 
uczniów/uczennic Ogniska 
Twórczości Artystycznej 
Fundacji Braci Golec.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

30,000.00 zł

2 "III Letnie Warsztaty 
Artystyczne z Fundacją Braci 
Golec"

- wzrost wiedzy na temat 
muzycznego dziedzictwa 
Żywiecczyzny i wzmocnienie 
świadomości swojej góralskiej 
tożsamości.
- wzrost umiejętności śpiewu i 
gry na tradycyjnych 
instrumentach (skrzypce, 
heligonka, śpiew, bas)
- zdobycie umiejętności 
współpracy w zespole.
- wzmocnienie poczucia wpływu 
na współtworzenie kultury w 
swojej społeczności. 
- integracja dzieci i młodzieży 
pochodzących z różnych 
miejscowości na Żywiecczyźnie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

25,000.00 zł

3 Etnika symfonicznie Głównym celem realizacji 
projektu są działania służące 
wzmocnieniu tożsamości 
kulturowej, wzmocnieniu chęci 
czynnego udziału uczestników 
warsztatów w kulturze na 
poziomie lokalnym i
regionalnym. Bogactwo 
kulturowe regionu stanowi na 
przestrzeni wieków źródło siły i 
wartości duchowych górali 
żywieckich. Poczucie 
tożsamości jest nierozerwalnie 
związane z kultywowaniem 
tradycji związanych z 
twórczością artystyczną, którą 
na tym obszarze cechuje 
ogromna różnorodność i bogata 
tematyka.

Narodowe Centrum Kultury 30,000.00 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 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

Łukasz  Golec, 13.07.2016r. 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
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