
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-06-29

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

Barbara Holy 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

Tersa Majzner Przewodnicząca TAK

Maria Witkowska Członek TAK

Janina Muc 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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2021 podejmowaliśmy następujące zadania:
1/ prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów,  lektoratów języków 
obcych,  konferencji, spotkań, , wystaw, koncertów i innych zajęć, 
2/ prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i 
krajoznawczych, 
3/ prowadzenie zajęć artystycznych z malarstwa, florystyki, fotografii i rękodzieła artystycznego , organizowanie wyjazdów do 
instytucji kultury ,
4/przekazywanie przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom 
społecznym potrzebującym wsparcia, 
5/ współpracę z krajowymi  uniwersytetami trzeciego wieku,   instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz instytucjami samorządowymi , organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym 

W roku 2021 z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 niektóre zajęcia fakultatywne w pierwszym półroczu  odbywały się on 
line, wykłady zostały zawieszone także zaniechano wyjazdów do instytucji kultury, Działalność stowarzyszenia dopiero w II 
półroczu zaczęła funkcjonować. Mimo tych ograniczeń odbyły się
    • 4 wykłady ( ‘O szczęściu, Rak to nie wyrok, wczesne wykrycie ratuje życie, Wolność jako obowiązek i zadanie, Czy możemy 
zaufać swoim ocenom dobra i zła)
    •  lektoraty z języków obcych – angielskiego 2 grupy, niemieckiego 4 grupy, rosyjskiego 1 grupa, w których uczestniczyło 58 
osób
    • konferencja „COVID-owi się nie damy” połączona ze śpiewaniem pieśni patriotycznych
    • wystawa „Powiat tarnogórski pędzlem i obiektywem- wczoraj i dziś” wystawiana w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle 
Sląskim, w Pałacu w Rybnej, Parku Wodnym w Tarnowskich Górach
    • zajęcia z kultury fizycznej, areobiku, yogi, gimnastyki rozciągającej, gimnastyki w wodzie, ćwiczeń ruchowych i nordic 
walking , w których uczestniczyło 100 osób
    • wycieczki do Doliny Prądnika – Ojców i okolice, Ogrodów Kapias w Goczałkowicach, Skoczowa i Doliny Białej Wisełki, do 
Ogrodów pełnych lawendy, do Zamku w Będzinie, na Festiwal czekolady i Jarmark w Nikiszowcu, biesiady w Alwerni,
    • udział w olimpiadzie sportowej „Trzeci wiek na start” oraz Radzionkowskiej Olimpiadzie dla seniorów,
    • wyjazdy do instytucji kultury tj na wystawę „Młoda Polska i nie tylko” w Muzeum w Katowicach, Grafiki impresjonistów w 
Pałacu Schoena w Sosnowcu, spektakl „Pinokio w Teatrze Rozrywki
    • imprezy organizowane przez stowarzyszenie  :„Koncert noworoczny UTW i przyjaciele”, Dzień Kobiet ( w formie on line) , 
spotkania z tarnogórskimi artystami prof. Wernerem Lubosem i kolekcjonerem Teodorem Segietem, spotkanie 70- latków 
„Wspomnień czar” , udział w spektaklu „Igraszki z diabłem” „Tarnogórski Dzień Seniora”
    • imprezy organizowanych przez Gminę Tarnowskie Góry: „Gwarki tarnogórskie”, Bieg Sedlaczka”, Barbórka w ciągu lata” 
oraz Centrum Kultury Śląskiej „Narodowe czytanie”
    • udział w reportażu TVP 3 „Z drugiej strony okna”, programie „Senior na fali= Bogusławy Sukiennik 
W konkursach, olimpiadach sportowych członkowie zajęli prestiżowe miejsca a mianowicie
    • w Olimpiadzie sportowej III wiek na start po jednym złotym, srebnym i brązowym
    • w Konkursie fotograficznym Grand Prix, Ii miejsce i wyróżnienie
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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

387

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 wykładów,  konferencji oraz 
spotkań z ludźmi nauki, kultury, polityki i 
gospodarki. W roku 2021 z uwagi na trwającą 
pandemię koronawirusa odbyły się tylko cztery 
wykłady z takich dziedzin jak profilaktyka 
zdrowia , etyka, sprawy społeczne.

2. Współdziałanie z władzami samorządowymi, 
instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi 
popierającymi cele Tarnogórskiego 
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku . 
Współorganizowanie oraz uczestnictwo w 
tradycyjnych imprezach organizowanych dla 
miejscowej społeczności

85.59 B 0,00 zł

2

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej

1. Udział w lokalnych imprezach 
organizowanych przez miejscowy samorząd tj. 
Gwarki,  Barbórka w ciągu lata , Narodowe 
czytanie. W wielu tych imprezach jesteśmy 
współorganizatorami podkreślając w swoim 
repertuarze śląskie tradycje.   
2.Organizowanie koncertów i imprez 
kulturalnych dla członków stowarzyszenia i 
miejscowej społeczności Rokrocznie 
organizujemy imprezy pt Koncert noworoczny - 
Uniwersytet Trzeciego Wieku i przyjaciele , 
Dzień Kobiet, Wspomnień czar -spotkanie 70 
latków . Poza ostatnią imprezą dwie pierwsze 
były przekazywane online w formie nakręconych 
filmów.
3. Zorganizowanie wystawy fotograficzno-
malarskiej pn'Powiat tarnogórski pędzlem i 
obiektywem, wczoraj i dziś

94.99 Z 500,00 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

1. Udział w krajowej  Olimpiadzie Sportowej 
Seniorów "Trzeci Wiek na Start na Stadionie 
Śląskim. Przygotowania do olimpiady 
poprzedzone były treningami prowadzonymi 
przez instruktorów i samych uczestników. Efekt 
to zdobycie trzech medali  złotego, srebnego i 
brązowego 2. Udział w lokalnych imprezach 
sportowych np Bieg Sedlaczka. Impreza 
corocznie organizowana jest w ramach święta 
miasta Tarnowskich Gór. Do pokonania jest 
odcinek 3 km . Uczestnicy pokonują go marszem 
w kijkami ( nordic walking)
3. Zorganizowanie imprez sportowych- marszu 
na orientację  np W poszukiwaniu skarbu 
Gwarka. Także w marszu z kijkami do pokonania 
jest odcinek 5 km. Marsza zakłada rozwiązanie 
wiele zagadek oraz czynności sprawnościowych

93.19 Z 673,32 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-06-29 5



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 tym 
angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. 
Zajęcia odbywały się w grupach o różnym 
stopniu zaawansowania. W półroczu nauka 
odbywała się systemem on-line za pomocą 
platformy ZOOM a począwszy od II półrocza 
systemem stacjonarnym ale i też online.
Wykładowcami są filologowie z dużym 
doświadczeniem zawodowym. Nauka 
języków obcych przyczynia się do ćwiczenia 
swojej pamięci, daje poczucie 
bezpieczeństwa będąc zagranicą, pozwala 
nawiązywać kontakty ,ułatwia obsługę 
komputera itp

85.59 A 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

1.Organizowanie krajowych wyjazdów 
turystyczno-krajoznawczych . codziennego 
.Były to jednodniowe wycieczki m.in do 
Ogrodów pełnych lawendy w Proszowicach, 
do Ojcowa i okolic, do Goczałkowic, Wisły i 
Skoczowa oraz Doliny Wisełki
Wycieczki są olbrzymim ładunkiem  
edukacyjnym, rozrywkowym, kulturowym i 
relaksacyjnym.  Poznaliśmy  nowe miejsca, 
zabytki, historię, ludzi. zapraszanie grup 
teatralnych z innych teatrów
2. Wyjazdy do instytucji kultury m.in do 
Muzeum w Gliwicach i Sosnowcu oraz na 
imprezy kulturalne m.in na Jarmark w 
Nikiszowcu
3. Organizowanie spektakli teatralnych  
zapraszając m.in grupę teatralną z Teatru 
Tradycja z Alwerni

79.12 Z 850,00 zł

3 działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

1. Organizowanie warsztatów artystycznych 
tj malarskich, fotograficznych, rękodzieła 
artystycznego i florystyki. Warsztaty 
prowadzone są przez lokalnych artystów . 
Dzieła wykonane na warsztatach 
eksponowane są na stronie internetowej 
stowarzyszenia, w mediach 
społecznościowych oraz na wystawach.  
Uczestnicy  biorą także udział w konkursach 
z danej kategorii artystycznej. Rok 2021 to 
rok, w którym uczestnicy zajęć 
fotograficznych zdobyli odpowiednio Grand 
Prix, II miejsce i wyróżnienie na konkursie 
fotograficznym organizowanym przez UTW 
przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej. Na konkurs napłynęło 467 prac

94.99 Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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4 535,36 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 31 300,00 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) 134 112,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 36 635,36 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 80 340,50 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1,68 zł

e) pozostałe przychody 17 135,06 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 17 935,00 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

31 300,00 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

w 
tym:

17 135,00 zł

800,00 zł

0,00 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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2.4. Z innych źródeł 80 342,24 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 -17 708,58 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 408,51 zł

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 023,32 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: 132 786,38 zł 2 023,32 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

54 343,94 zł 1 173,32 zł

70 931,99 zł 850,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7 510,45 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Wynagrodzenie za nakręcenie filmu Dzień Kobiet on line 500,00 zł

2 Dopłata do wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia oraz wydarzenia sportowe 673,32 zł

3 Koszt transportu grupy teatralnej z Teatru Tradycja z Alwernii 850,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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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

10 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)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

387 osób fizycznych

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

0,00 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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2.2. 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)

5 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

5 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 24 720,00 zł

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

24 720,00 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)  

206,00 zł

34 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)

14 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 14 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

34 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 24 720,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 19 393,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5 327,00 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 Sportowy Uniwersytet 
Seniora

Uzmysłowienie seniorom 
znaczenia aktywności fizycznej
Promowanie aktywnego stylu 
życia
Podniesienie kondycji fizycznej i 
sprawności psychicznej

Gmina Tarnowskie Góry 6 000,00 zł

2 Jestem seniorem, jestem 
aktywny

Uzmysłowienie seniorom 
znaczenia aktywności fizycznej 
Promowanie aktywnego stylu 
życia.
 Podniesienie kondycji fizycznej 
i sprawności psychicznej

Powiat tarnogórski 2 500,00 zł

3 W poszukiwaniu skarbu 
Gwarka

Uzmysłowienie seniorom 
znaczenia aktywności fizycznej 
Promowanie aktywnego stylu 
życia Podniesienie kondycji 
fizycznej i sprawności 
psychicznej

Gmina Tarnowskie Góry 2 200,00 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

800,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-06-29 12



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

4 Powiat tarnogórski pędzlem i 
obiektywem- wczoraj i dziś

1. Promocja twórczości i 
aktywności seniorów,
2. Rozbudzenie inwencji 
artystycznej seniorów i odkrycie 
ich potencjału twórczego.
3.Twórczo i kreatywnie 
zagospodarowanie czasu 
wolnego seniorom
4.Umocnienie i zmiana 
wizerunku seniora, jako osoby 
realizującej swoje pasje i 
aktywnej społecznie.

Powiat tarnogórski 2 000,00 zł

5 Tarnogórski Dzień Seniora 1.Zintegrowanie środowiska 
tarnogórskich seniorów.
2.Rozbudzenie inwencji 
artystycznej seniorów oraz 
odkrycie ich potencjału 
twórczego.
3.Umocnienie i zmiana 
wizerunku tarnogórskiego 
seniora,
4. Kreatywne zagospodarowała 
seniorom czasu wolnego 
5.Promocja Gminy Tarnowskie 
Góry, jako Gminy przyjaznej 
seniorom.

Gmina Tarnowskie Góry 3 800,00 zł

6 Droga do niepodległości- 
narodowe śpiewanie

Oddanie hołdu pokoleniom 
walczącym o wolność Polski. 
Wyrażanie poprzez pieśni 
patriotyczne miłości i szacunku 
do swojej ojczyzny

Gmina Tarnowskie Góry 4 800,00 zł

7 COVID-owi się nie damy Utrzymanie seniorów w dobrej 
kondycji psychofizycznej przez 
szeroko rozumianą aktywność 
społeczną , profilaktykę 
zdrowotną oraz wsparcie jakie 
daje przynależność do grupy  
jakim jest tarnogórski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku .

Zarząd Województwa Śląskiego 10 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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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. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-06-29
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