Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2011

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Stowarzyszenie K40
Kraj Polska

Województwo Mazowieckie

Powiat Pruszkowski

Gmina Michałowice

Ulica Berylowa

Nr domu 34

Nr lokalu -

Miejscowość Komorów

Kod pocztowy 05-806

Poczta Komorów

Nr telefonu

Nr faxu -

E-mail k40@k40.org.pl

Strona www www.k40.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym

18.08.2004

4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego

18.01.2008

5. Numer REGON

140028671

6. Numer KRS

1

0000214644

Ewa Telega-Domalik – prezes
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Lucyna Kowalska - wiceprezes
Zuzanna Dobrucka-Mendyk - wiceprezes
Monika Chrzczonowicz - sekretarz
Hanna Jeżewska - przewodnicząca

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

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Ewa Kozłowska - członkini
Małgorzata Wrzosek - członkini

1. Aktywne wpływanie na życie gospodarcze, społeczne i
kulturalne społeczności lokalnych, oraz ich bezpieczeństwa.
2. Prowadzenie działalności i propagowanie inicjatyw
edukacyjno-kulturalnych, artystycznych oraz informacyjnych.
3. Wpływanie na decyzje podejmowane przez lokalne władze
i wypowiadanie się w sprawach publicznych.
4. Ochrona interesów społeczności lokalnych oraz swoich
członków w ramach obowiązującego porządku prawnego.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej na
potrzeby Stowarzyszenia i jego zadań.
6. Propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz
udziału wszystkich obywateli w życiu publicznym, łącznie z
działalnością charytatywną.
7. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób
fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych.
8. Prowadzenie działalności integrującej członków
stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną,
towarzyską oraz artystyczną.
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10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. Organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów,
spotkań, szkoleń, kursów, happeningów,
2. Aktywizację ludności lokalnej, wspieranie działań
społecznych, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich
istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
3. Współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi
województwa, powiatu i gminy w zakresie przygotowania i
realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki regionu,
4. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych (m.in.
koncertów, przeglądów filmów, wieczorów autorskich,
wystaw, festiwali teatralnych) oraz upowszechnianie dokonań
artystycznych i kulturotwórczych społeczności lokalnej,
5. Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów
rozwoju regionu,
6. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami
samorządowymi i państwowymi, sektorem gospodarczym,
środkami masowego przekazu w zakresie
określonym w celach działalności Stowarzyszenia,
7. Działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie
akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych,
8. Promocję obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw
działających lokalnie,
9. Działalność wydawniczą oraz kolportażową,
10. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
11. Wypowiadanie się publicznie w sprawach związanych z
celami Stowarzyszenia,
12. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów
organizacji
13. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i
organizacyjnej.

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

1. kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa
narodowego
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
3. działalność charytatywna

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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Działalność
Oś działań Stowarzyszenia K40 skupia się gównie wokół działań kulturalnych,
edukacyjnych i charytatywnych, które są realizowane w ramach wyodrębnionych
często wieloletnich programów. Jednak nie stronimy również od akcji związanych z
konkretną potrzebą. Staramy się także zarówno angażować w działania
społeczności lokalnej jak i zachęcać mieszkańców do podejmowania różnorakich
wyzwań/działań np. promujących ich dokonania, twórczość.
Nadrzędnym celem wszystkich naszych działań jest integracja środowiskowa,
aktywizowanie mieszkańców gminy poprzez uczestnictwo w organizowanych przez
stowarzyszenie imprezach, warsztatach, spotkaniach i innych formach
prowadzonych działań.

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

Działania realizowane w 2011 r. to:
1. Krakowski Salon Poezji w Komorowie i Łazienkach Królewskich w Warszawie
2. Podziel się z sąsiadem i Mikołajkowa Paczka
3. Festiwal Otwarte Ogrody
4. Teatr Wielkie Jajo w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci upośledzonych
w Pruszkowie
5. Warsztaty twórcze w szkołach podstawowych w Komorowie i Michałowicach
6. K jak Komorów – gazeta
7. Imprezy kulturalne i charytatywne
8. Wolontariat – wchodzę w to!
9. Spotkania w klubie podróży
Na bieżąco informujemy o realizowanych działaniach i zrealizowanych projektach
na stronie internetowej stowarzyszenia www.k40.org.pl oraz profilu na facebooku
http://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-K40/ . Ponadto informacje
ukazują się także w wydawanej przez Stowarzyszenie K40 gazecie „K jak
Komorów”. Realizując swoje działania statutowe Stowarzyszenie bardzo często
nawiązuje współpracę z innymi np. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Nowej Wsi (Podziel się z sąsiadem), ze szkołami podstawowymi w Komorowie i
Michałowicach (warsztaty twórcze) czy z innymi organizacjami działającymi na
terenie Komorowa Towarzystwem Przyjaciół Komorowa „Komorowianie” i
Stowarzyszeniem Kulturalny Komorów (Święto Niepodległości). Stowarzyszenie
również aktywnie włącza się w działania związane ze współpracą organizacji
pozarządowych z samorządem lokalnym m.in. poprzez konsultowanie „Programu
współpracy z Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi”.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

Województwo mazowieckie, ze szczególnym uwzględnieniem
powiatu pruszkowskiego w tym gminy Michałowice

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczowychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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Lp Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1
2
3
4
3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

10 000

Osoby
prawne

15

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
1. ORGANIZOWANIE IMPREZ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH
(M.IN. KONCERTÓW, PRZEGLĄDÓW FILMÓW, WIECZORÓW
AUTORSKICH, WYSTAW, FESTIWALI TEATRALNYCH) ORAZ
UPOWSZECHNIANIE DOKONAŃ ARTYSTYCZNYCH I
KULTUROTWÓRCZYCH SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ,
2. ORGANIZOWANIE SEMINARIÓW, KONFERENCJI, WARSZTATÓW,
SPOTKAŃ, SZKOLEŃ, KURSÓW, HAPPENINGÓW,

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

3. AKTYWIZACJA LUDNOŚCI LOKALNEJ, WSPIERANIE DZIAŁAŃ
SPOŁECZNYCH, PROPAGOWANIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ
WSZYSTKICH ISTOTNYCH ASPEKTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I
GOSPODARCZEGO

Kod PKD:

94.99.Z

Kod PKD:

94.99.Z

Kod PKD:

94.99.Z

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
Województwo mazowieckie, ze szczególnym uwzględnieniem
publicznego
powiatu pruszkowskiego w tym gminy Michałowice
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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 nie

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na
temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

 tak
4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/ych
tej
działalności.
Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

1. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
2. Działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych
3. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność
wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

Kod PKD:

90.01.Z

Kod PKD:

90.02.Z

Kod PKD:

58.1

Województwo mazowieckie, ze szczególnym uwzględnieniem
powiatu pruszkowskiego w tym gminy Michałowice

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)

353 473,52 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
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260 216,71 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej

-,

zł

93 190,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

-, zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

48 087,10 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:
43 653,60

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

-, zł

b) ze środków budżetu państwa

-, zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

43 653,60 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

-, zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

15 611,10 zł

a) ze składek członkowskich

80, zł

b) z darowizn od osób fizycznych

2 420,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

zł

5 700,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

7 411,10 zł

e) ze spadków, zapisów

-, zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

-,

g) z nawiązek sądowych

zł

-, zł

h) ze świadczeń pieniężnych

-, zł

8. Z innych źródeł

-, zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

-,

2. Wynik działalności gospodarczej

zł

-1 914,34 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

-, zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem
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0, zł

43 303,97 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1
2
3
4

22 364,11 zł

Teatr Wielkie Jajo
Grzegorz Kaleta

17 405,50 zł

Mikołajkowa Niespodzianka

3 203,66 zł

Dzień Dziecka

330,70 zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
1

Grzegorz Kaleta

17 405,50 zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

Koszty ogółem:

316 575,50 zł

43 303,97 zł

181 745,56 zł

43 303,97 zł

, zł

, zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w
tym :

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

95 104,34 zł

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

39 725,60 zł

, zł

, zł

, zł

, zł

,

f)pozostałe koszty ogółem:

zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
 z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień

8

-> jakich?____________________________

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
tak.
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
 nie
poz. 226)

własność

użytkowanie wieczyste
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

najem

użytkowanie

użyczenie
dzierżawa
 nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

1

(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)

osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

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

0,5 etatów

74 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
 tak
nie

1. Organizacja ma członków

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

osób fizycznych

20

osób prawnych
organizacja pozyskała……1………członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła………1……….członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji,
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
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 nie

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:

- osób

a) członkowie organizacji

- osób

b) pracownicy organizacji

- osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

- osób

d)członkowie organu zarządzającego

- osób

e) inne osoby

- osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

- osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

- osób

b) pracownicy organizacji

- osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

- osób

d) członkowie organu zarządzającego

- osób

e) inne osoby

- osób

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

12 629,50 zł

nagrody

- , zł

premie

- , zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

- , zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

132 916,00 zł

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

w
tym:

zł

12 629,50 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

145 545,99

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
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71 787,15 zł

- , zł
71 787,15 zł

73 758,84 zł

- , zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

- , zł
161,72 zł
- , zł
- , zł
8 994,53 zł

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

 nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

,

zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

 tak
nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zadania

Kwota

1

Spektakl teatralno-muzyczny

5000, 00 zł

2

Spotkania w klubie podróży

4211,20

zł

3

Wolontariat – wchodzę w to!

2850,00

zł

4

Festiwal Otwarte Ogrody

10 000,00

zł

5

Organizacja warsztatów twórczych

21 000,00

zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej

nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zadania

Kwota
, zł

1
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2

, zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
tak

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia

Kwota

1

Powiat Pruszków-Salony Poezji

14 440,00 zł

2

Łazienki Królewskie-Salony Poezji

46 200, 00 zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

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

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

1

%

%

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1
2
3
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

1
2
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Data zakończenia
kontroli

3
4
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Pełna informacja na temat działań Stowarzyszenia K40 tych realizowanych i tych już zrealizowanych dostępna jest
na stronie internetowej www.k40.org.pl Zostały również na niej upublicznione sprawozdania - merytoryczne
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rocznego sprawozdania
merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego z dnia 23 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 434)
oraz sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr
76, poz. 694 z późn. zm.). Tak sporządzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe zostało przesłane do urzędu
skarbowego oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdanie finansowe umieszczone w bazie sprawozdań OPP
ze względów technicznych związanych z ograniczeniami narzuconymi przez system informatyczny w inny sposób
pokazuje informacje związane z przychodami i kosztami organizacji (różnica na poziomie rachunku zysków i strat).
Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Data wypełnienia
sprawozdania

Podpis

Lucyna Kowalska –
wiceprezes, Monika
Chrzczonowicz - sekretarz
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Miejsce na pieczęć organizacji ile
organizacja posiada pieczęć

