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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina TARNOWSKIE GÓRY

Powiat TARNOGÓRSKI

Ulica UL. HENRYKA 
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

2007-11-07

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

Ewa Słabik Skarbnik TAK

Stanisława Szymczyk Sekretarz TAK

Maria Gołąbska-
Marulewska

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

Teresa Majzner Przewodnicząca TAK

Janina Muc Członek TAK

Maria Witkowska Członek TAK

TARNOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE-UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
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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, turystycznego 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
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

483

4

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1.Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności realizując
zadania publiczne w sferze
a) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
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
2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
3. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie
jest:
a)organizowanie wykładów, seminariów, konferencji oraz spotkań z ludźmi nauki, kultury, polityki i
gospodarki – PKD 85.59 B,
b) współdziałanie z przedszkolami, szkołami , studentami w ramach realizacji programu integracji
międzypokoleniowej- PKD 94.99 Z
c) współdziałanie z władzami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi
popierającymi cele Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku – PKD 94.99 Z
d) pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -PKD 85.59 B
e) działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01 Z
4. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie jest:
a) nauka języków obcych – PKD 85.59.A
b) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną – PKD
86.90.E
c) pozostała działalność związaną ze sportem – PKD 93.19.Z
d)pozostała działalność rozrywkową i rekreacyjną – PKD 93.29.Z
e) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną – PKD
94.99.Z
f) organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych oraz artystyczno-kulturalnych -PKD 79.12 Z
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

1. Organizowanie cyklicznych wykładów z 
różnych dziedzin nauki tj historii, prawa, 
medycyny, kultury, spraw społecznych, 
prawnych. Wykładowcami były osoby 
posiadające tytuły naukowe , świadczący swoje 
usługi nieodpłatnie. Wykłady urozmaicane są 
filmami, zdjęciami czy występami artystycznymi. 
Ich tematyka uzgadniana jest z Radą 
Programową . Wykłady odbywają się co dwa 
tygodnie i bierze w nich udział ok 200 osób - 
członków stowarzyszenia a także seniorów- 
mieszkańców Tarnowskich Gór. W 2019 r odbyło 
się 11 wykładów. Wiele z nich jest wpisany w ich 
 coroczny kalendarz . Tradycją są wykłady 
organizowane z Fundacją Kolpinga czy 
katowickim oddziałem IPN oraz z historykiem -  
znawcą magnackich rodów przemysłowych na 
Śląsku.
2 Organizowanie spotkań kameralnych z ludźmi 
kultury, gospodarki oraz przedstawicielami 
lokalnych instytucji kultury

85.59 B 0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

1. Współdziałanie z młodzieżą i dziećmi w 
ramach realizacji programu integracji 
międzypokoleniowej na niwie przekazu tradycji i 
zwyczajów lokalnych oraz współtworzenie 
międzypokoleniowych koncertów muzycznych. 
Program ten był realizowany poprzez:
a/ autorski program dwóch członkiń 
stowarzyszenia pt"Omy godaja po ślonsku" . Są 
to spotkania od przedszkola do młodzieży , gdzie 
omawiane są w gwarze śląskiej tradycje i 
zwyczaje śląskie, pokazywany jest strój śląski , 
zabawy, skecze i oczywiście bardzo skrótowo 
historia Śląska ,
b/ muzyczne koncerty pt"Muzyka łączy 
pokolenia" , gdzie na zasadzie muzycznych 
przeciwności rywalizują ze sobą zespół wokalny 
stowarzyszenia i dzieci z Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Tarnowskich Górach
2. Udział w lokalnych imprezach 
organizowanych przez miejscowy samorząd czy 
instytucje a należą do nich Dni Gwarków, 
Barbórka w środku lata, Dzień Flagi, 
Tarnogórzanie śpiewają kolędy, Narodowe 
czytanie
3. Organizowanie wystaw prac malarskich i 
fotograficznych członków stowarzyszenia
4. Udział grup artystycznych tj zespołów 
wokalnego i tanecznego oraz pojedynczych osób 
w przeglądach twórczości artystycznej seniorów 
na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i 
miejskim
5. Zorganizowanie Tarnogórskich Juwenaliów 
Seniorów, które nawiązywały do tradycyjnych zw

94.00 Z 1 184,64 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
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. Jeżeli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

1. Nauka języków obcych w formie 
cyklicznych zajęć. Słuchacze korzystają z 
lektoratów z języka angielskiego, 
niemieckiego i rosyjskiego. Naukę pobierali 
w 10 grupach zróżnicowanych stopniem 
umiejętności słuchaczy. Wykładowcami są 
filologowie - nauczyciele z dużym 
doświadczeniem zawodowym . Nauka 
odbywa się z częstotliwością co dwa 
tygodnie w wymiarze 1,5 godzinnym. 
Program nauki jest uzgadniany z Zarządem 
Stowarzyszenia. Jest on głównie skierowany 
na nabycie umiejętności porozumiewania 
się zagranicą czy w kontaktach z 
cudzoziemcami

85.59 B 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

1. Organizowanie wyjazdów turystyczno - 
krajoznawczych oraz wyjazdów do instytucji 
kultury.
Organizowane są wycieczki krajowe- 
samodzielnie przez stowarzyszenie orz 
wycieczki zagraniczne zlecane są do biura 
podrórzy. W roku 2019 były wycieczki do 
Kromierzyża z jego zabytkami zaliczonymi 
do zabytków Unesco, Wrocławia, do siedzib 
śląskich magnatów przemysłowych - 
Brynka, Nakła Śląskiego, Kamienia Sląskiego 
, Pławniowic  oraz  zwiedziliśmy Szlak 
Piastowski- Kórnik, Poznań, Gniezno, 
Kruszwica i Gołuchów
Tradycyjnie korzystaliśmy z ofert 
kulturalnych instytucji kultury takich jak 
NOSPR, Filharmonia Sląska, Opera Śląska , 
Opera Wrocławska, Teatr Śląski, Teatr Korez

85,59 B 1 740,92 zł

3
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

1. Prowadzenie zajęć artystycznych dla 
członków stowarzyszenia tj z malarstwa, 
rękodzieła artystycznego i florystyki. Zajęcia 
prowadzone sa przez miejscowych artystów 
w cyklu dwutygodniowym w wymiarze 1,5 
godz/zajęcie. Uczestniczy w nich ok 40 
osób. Efekty ich prac są eksponowane na 
wystawach organizowanych przez 
Stowarzyszenia  a także wystawiane są w 
różnych instytucjach kultury.
2. Rozwijanie  talentów artystycznych 
słuchaczy poprzez prowadzenie warsztatów 
wokalnych, tanecznych i teatralnych. Swój 
repertuar pokazują na uroczystościach 
organizowanych przez Stowarzyszenie a 
także w Śląskich instytucjach kultury czy 
śląskich Uniwersytetach Trzeciego Wieku

94.00 Z 3 555,50 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5 137,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 42 150,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 265 068,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 31 687,80 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 199 007,90 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 47,96 zł

e) pozostałe przychody 34 325,02 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 38 825,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

42 150,00 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
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2.4. Z innych źródeł 178 955,88 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 -12 652,69 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 5 255,78 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 481,06 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 256 418,11 zł 6 481,06 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

44 340,49 zł 0,00 zł

202 252,56 zł 6 481,06 zł

0,00 zł

311,19 zł

9 463,87 zł

50,00 zł 0,00 zł

1 Dopłaty do imprez kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenie oraz instytucje kultury 5 697,56 zł

2 Dopłaty do zajęć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia 783,50 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

34 325,00 zł

0,00 zł

4 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -3 244,66 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

11 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

85 125,57 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

12 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

12 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 48 420,00 zł

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

48 420,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

26 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) 

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)

13 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 13 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

26 osób

0 osób

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 48 420,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 42 490,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5 930,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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

1 Juwenalia tarnogórskich 
seniorów

1.Integracja środowiska 
tarnogórskich seniorów
2.Podtrzymywanie tradycji 
akademickich
3.Uaktywnianie seniorów w 
tworzeniu społeczeństwa 
obywatelskiego , aktywnie 
uczestniczącego i tworzącego 
różne dziedziny życia 
społeczności senioralnej i w 
ogóle lokalnej
4.Wspieranie różnorodnych 
form aktywności intelektualno – 
artystycznej seniorów.
5.Odkrywanie i rozwijanie 
potencjału twórczego seniorów
6.Twórcze i kreatywne 
zagospodarowanie czasu 
wolnego seniorom
7.Utrzymywanie  więzi 
międzypokoleniow

Gmina Tarnowskie Góry 19 450,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 280,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 12



2 Artystyczne spotkania 
seniorów

1.Uaktywnianie seniorów w 
tworzeniu społeczeństwa 
obywatelskiego , aktywnie 
uczestniczącego i tworzącego 
różne dziedziny życia 
społeczności senioralnej i w 
ogóle lokalnej
2.Wspieranie różnorodnych 
form aktywności intelektualno – 
artystycznej seniorów.
3.Odkrywanie i rozwijanie 
potencjału twórczego seniorów
4.Twórcze i kreatywne 
zagospodarowanie czasu 
wolnego seniorom
5.Integracja artystycznego 
środowiska seniorów
6.Promocja Gminy Tarnowskie 
Góry.

Gmina Tarnowskie Góry 8 000,00 zł

3 Sportowe Juwenalia 
seniorów

1.Promowanie aktywności 
fizycznej wśród seniorów
2.Uzmysłowienie seniorom 
potrzeby aktywności fizycznej

Gmina Tarnowskie Góry 1 800,00 zł

4 Sportowy uniwersytet 
seniora

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

Gmina Tarnowskie Góry 6 000,00 zł

5 Dziedzictwo magnatów 
przemysłowych związanych z 
Powiatem Tarnogórskim

1.Tworzenie płaszczyzny 
kulturalnej integrowania 
społeczeństwa i zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu ze 
względu na wiek.
2.Wspieranie różnorodnych 
form aktywności intelektualno – 
artystycznej seniorów.
3.Odkrywanie potencjału 
twórczego seniorów i 
zachęcanie do realizacji pasji.
4.Twórcze i kreatywne 
zagospodarowanie czasu 
wolnego seniorom. 
5.Umacnianie pozytywnego 
wizerunku współczesnego 
seniora.

Powiat tarnogórski 4 400,00 zł

6 Sport to zdrowie, uświadom 
to sobie

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

Powiat tarnogórski 2 500,00 zł
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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)

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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Magdalena Latacz
Ewa Słabik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

2020-10-10
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