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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina RAWICZ

Powiat RAWICKI

Ulica WAŁY J. 
DĄBROWSKIEGO

Nr domu 29 Nr lokalu 

Miejscowość RAWICZ Kod pocztowy 63-900 Poczta RAWICZ Nr telefonu 782073954

Nr faksu E-mail rutw@o2.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-11-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30074388400000 6. Numer KRS 0000296481

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wincenty Figielek Prezes TAK

Bogdana Niemierko Wiceprezes d/s 
programowych

TAK

Irena Kwiecińska Wiceprezes d/s 
finansowych

TAK

Maria Maćkowiak Sekretarz TAK

Mirosława Rydzoń Skarbnik TAK

Ewa Chorzępa członek Zarządu d/s 
rekreacji ruchowej

TAK

Katarzyna Chromicz członek Zarządu d/s 
sekcji i klubów 
zainteresowań

TAK

Monika Szymańska członek Zarządu d/s 
kulturalnych

TAK

Maria Janowicz członek Zarządu d/s 
organizacyjnych

TAK

Mirosława Jędrkowiak członek Zarządu d/s 
Oddziału 
Zamiejscowego

TAK

Danuta Wojciechowska członek Zarządu d/s 
integracji

TAK

Andrzej Wróblewski członek Zarządu d/s 
projektów i konkursów

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

Wiesław Mazurek Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Kot Wiceprzewodnicząca TAK

Krystyna Janiszewska Sekretarz TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Podstawowe cele statutowe tj. utrzymywanie sprawności umysłowej i fizycznej, rozwijanie 
zainteresowań, aktywizowanie społeczne oraz upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej 
realizowano w oparciu o zatwierdzony przez Ogólne Zgromadzenie plan działalności na 2015r. W 
okresie sprawozdawczym odbyło się 7 wykładów plenarnych o tematyce związanej z prawem 
spadkowym, dziejami regionu rawickiego i jego perspektywami rozwojowymi, prawną ochroną języka 
polskiego, rolą języka angielskiego, literaturą średniowieczną i muzyką. Prowadzono cotygodniowe 
zajęcia w 10 sekcjach: komputerowej, j.angielskiego, j.niemieckiego,zdrowia psychicznego, historii i 
tradycji regionu rawickiego, literatury, filmu i sztuki (do maja 2015r.), malarskiej, rekreacji ruchowej, 
rehabilitacji ruchowej i pływania. W sekcjach o dużej liczebności słuchaczy stosowano podział na grupy 
zajęciowe. Ze względu na duże zainteresowanie słuchaczy zajęciami ruchowymi powiększyła się liczba 
grup zajęciowych w sekcjach rekreacji i rehabilitacji. Podobnie jak w latach ubiegłych kol. Wiceprezes 
Bogdana Niemierko prowadziła zajęcia zdrowia psychicznego na zasadzie wolontariatu. Zarówno w 
Rawiczu jak i w Oddziale Zamiejscowym w Jutrosinie działały klubu zainteresowań. W Rawiczu 
utworzono 9 klubów: multimedialny, "sprawne ręce", j.francuskiego (do maja 2015r.), dekupażystek, 
melomana, kulinarny, nordic walking, spotkań przy kawie i ćwiczeń jogi (do maja 2015r.). Natomiast w 
Jutrosinie spotkania odbywały się w 4 klubach: rekreacji ruchowej, rolniczym, literackim i historycznym. 
Od października 2015r. sekcja literatury, filmu i sztuki przekształcona została w klub o nazwie 
Dyskusyjny Klub Filmowy, a klub ćwiczeń jogi stał się sekcją o nazwie "joga". W październiku ub.r. 
zainaugurował działalność klub turystyki rowerowej, który  będzie funkcjonował jako Koło PTTK przy 
RUTW. Do prowadzenia zajęć w klubach kulinarnych zatrudniono instruktorów, a pracą pozostałych 
klubów kierowali wolontariusze, którzy z wielkim oddaniem dbali o atrakcyjność zajęć i uzyskiwane 
rezultaty. Osiągnięcia artystyczne z zakresu malarstwa i rękodzieła studenci prezentowali na 
okolicznościowych wystawach m.in. w Muzeum Ziemi Rawickiej, Bibliotece w Jutrosinie, w Domu 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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Kultury w Rawiczu z okazji 5-lecia sekcji malarskiej (wydano wówczas jubileuszowy folder), w Galerii na 
Parterze w Gimnazjum w Sierakowie, a także podczas Jarmarku Historycznego., Wielkanocnego i 
Bożonarodzeniowego na rawickim Rynku. W minionym roku zorganizowano kilka atrakcyjnych 
wycieczek. Podczas 4-dniowego wyjazdu słuchacze zwiedzili Warszawę (w kwietniu), byli na 4-dniowej 
wycieczce w Czechach (w październiku), na koncercie Noworocznym w Rydzynie, dwukrotnie we 
Wrocławiu - w listopadzie na przedstawieniu w Teatrze Komedia i w grudniu na Jarmarku 
Bożonarodzeniowym. Zorganizowano (trzecią już kolejną)wycieczkę do Zakładu Karnego, a także (w 
czerwcu) wyjazd rekreacyjny do Górska. Słuchacze Oddziału Zamiejscowego w Jutrosinie uczestniczyli w 
spektaklu w Operze Wrocławskiej. Sekcja historii i tradycji regionu rawickiego przygotowała 2 
wycieczki: jedną (w maju) na trasie Kołaczkowice, Dłoń, Smolice, Pępowo i drugą (w październiku) na 
trasie Krobia, Rokosowo, Poniec, Bojanowo. Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego oraz z okazji Dnia 
Kobiet zorganizowano spotkania integracyjno - towarzyskie z oprawą muzyczną i występami 
uczniowskich zespołów artystycznych. W ciągu całego roku proponowano różnorodne formy 
aktywności ruchowej. Oprócz cotygodniowych zajęć rekreacyjno - ruchowych na sali gimnastycznej i 
pływalni odbywały się cykliczne marsze z kijkami, a w maju zorganizowano V Spartakiadę Seniorów, w 
której udział wzięli także seniorzy spoza Uniwersytetu, w tym słuchacze UTW Leszno i UDW w Miejskiej 
Górce. Przy przygotowaniu Spartakiady z pomocą pospieszyli wolontariusze z Wielopolskiego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, I Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawiczu oraz Akademii Taekwondo. W związku z upływem 4-letniej kadencji 
władz 19 marca 2015r. zwołano Ogólne Zgromadzenie Członków. W trakcie zebrania podsumowano 4-
letnią działalność Stowarzyszenia, wytyczono kierunki działań na kolejne lata i wybrano władze III 
kadencji. Uchwałą Zgromadzenia przyznano p. Grzegorzowi Kubikowi godność członka honorowego 
RUTW. W lutym przeprowadzono badanie ankietowe służące poznaniu potrzeb, oczekiwań i propozycji 
programowych słuchaczy. Relacje i fotoreportaże z najważniejszych wydarzeń uniwersyteckich, a także 
komunikaty dotyczące bieżących działań zamieszczano na stronie internetowej www.rutw.eu; naszą 
aktywność można było także śledzić na blogu "zapiskizrutw" prezentowanym przez kol. Bogdana Bilana. 
Działalność Uniwersytetu wspierały - finansowo i rzeczowo - władze samorządowe Powiatu Rawickiego, 
Gminy Rawicz i Gminy Jutrosin. W wyniku konkursów przeprowadzonych przez samorządy uzyskaliśmy 
dotacje na realizację zadań publicznych: od Powiatu Rawickiego w kwocie 5,500,-zł, od Gminy Rawicz w 
kwocie 6,700,-zł i od Gminy Jutrosin w kwocie 1.000,-zł. Na zasadzie użyczenia lub preferencyjnego 
najmu korzystaliśmy z pomieszczeń: I LO w Rawiczu, ZSzZ w Rawiczu, Gimnazjum w Sierakowie, 
Rawickiej Biblioteki Publicznej , Kina "Promień" w Sierakowie Zespołu Szkół im, Jana Pawła II w 
Jutrosinie, Biblioteki Publicznej w Jutrosinie. Wiele naszych przedsięwzięć programowych 
realizowaliśmy przy wsparciu i współpracy Muzeum Ziemi Rawickiej, Rawickiej Biblioteki Publicznej 
(m.in. wspólne prowadzenie klubu melomana), Biblioteki w Jutrosinie, Domu Kultury w Rawiczu i 
Jutrosinie, Komendy Powiatowej Policji (m.in. prelekcja w Jutrosinie nt. bezpieczeństwa w domu i na 
spacerze), Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, Rawickiego Centrum 
Wolontariatu (m.in. partnerstwo w projekcie wolontariackim), Stowarzyszenia Żylicka Rzecz Babska, 
Oddziału PTTK w Rawiczu. Dużą pomoc uzyskaliśmy od Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, wykładowcy Centrum wygłaszali cykliczne 
prelekcje o tematyce prozdrowotnej, a słuchacze prowadzili podczas Spartakiady punkty pomiarów 
medycznych. Integrowaliśmy się z innymi organizacjami pozarządowymi uczestnicząc w comiesięcznych 
tzw. "Kawiarenkach NGO" czyli spotkaniach organizacji pozarządowych gminy Rawicz. Pogłębialiśmy 
naszą wiedzę z zakresu pisania projektów poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez 
LOWES - PISOP w Lesznie. W czerwcu ub.r. członkowie Zarządu spotkali się z profesorami, 
wykładowcami sekcji i klubów, władzami samorządowymi, dyrektorami współpracujących szkół i 
instytucji, spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za całoroczną współpracę a także do rozmów 
nt. planów na kolejny rok akademicki. Rozwijaliśmy kontakty międzypokoleniowe m.in. poprzez 2-
krotny udział w przedstawieniach przygotowanych przez grupę teatralną I LO w Rawiczu (w styczniu i 
październiku), zapraszanie uczniowskich zespołów artystycznych na nasze uroczystości, korzystanie z 
pomocy młodzieżowych wolontariuszy (podczas Spartakiady). Wymienialiśmy doświadczenia z 
zaprzyjaźnionymi Uniwersytetami - UTW w Lesznie, UTW w Gorze, UDW w Miejskiej Górce- m.in. 
uczestnicząc wzajemnie w uroczystościach inauguracji roku akademickiego. W dniu Święta 
Niepodległości delegacja naszego Stowarzyszenia wzięła udział w okolicznościowych obchodach. Przed 
świętami Bożego Narodzenia włączyliśmy się w akcję  "Szlachetna Paczka" i naszą ofiarnością 
sprawiliśmy wielką radość potrzebującej rodzinie.
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

241

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Przeprowadzanie 
comiesięcznych wykładów 
plenarnych o zróżnicowanej 
tematyce, odbyło się 7 
wykładów plenarnych o 
tematyce związanej z 
prawem spadkowym, 
dziejami regionu rawickiego 
i jego perspektywami 
rozwojowymi, prawną 
ochrona j. polskiego, rolą j. 
angielskiego, literaturą 
średniowieczną i muzyką. 
Zorganizowanie 
cotygodniowych zajęć w 
sekcjach tematycznych, 
utworzono następujące 
sekcje:komputerową, 
j.angielskiego, 
j.niemieckiego, zdrowia 
psychicznego, historii i 
tradycji regionu rawickiego, 
malarską oraz literatury, 
filmu i sztuki.Kontynuowały 
swoją działalność kluby 
zainteresowań, powołano 
łącznie 13 klubów 
zainteresowań, które 
prowadzili wolontariusze.

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Prowadzenie 
cotygodniowych zajęć 
rehabilitacyjnych i 
rekreacyjnych na sali 
gimnastycznej i na pływalni 
podtrzymujących 
aktywność słuchaczy. 
Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu poprzez 
zorganizowanie V 
Spartakiady Seniorów 
dostępnej dla wszystkich 
seniorów z okolic Rawicza, 
uczestnicy Spartakiady 
rywalizowali w 
konkurencjach 
sprawnościowo - 
sportowych, mogli 
przeprowadzić pomiary 
medyczne ciśnienia 
tętniczego krwi i poziomu 
cukru, aktywnie spędzić 
czas na łonie natury. 
Cyklicznie organizowano 
marsze z kijkami

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 5



4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

Organizowanie 
atrakcyjnych wycieczek. 
Podczas 4-dniowego 
wyjazdu słuchacze zwiedzili 
Warszawę (w kwietniu), byli 
na 4-dniowej wycieczce w 
Czechach (w październiku), 
na koncercie Noworocznym 
w Rydzynie, dwukrotnie we 
Wrocławiu - w listopadzie 
na przedstawieniu w 
Teatrze Komedia i w 
grudniu na Jarmarku 
Bożonarodzeniowym. 
Zorganizowano wycieczkę 
do Zakładu Karnego w 
Rawiczu oraz wyjazd 
rekreacyjny do Górska. 
Słuchacze Oddziału 
Zamiejscowego w Jutrosinie 
uczestniczyli w spektaklu w 
Operze Wrocławskiej. 
Sekcja historii i tradycji 
regionu rawickiego 
przygotowała 2 wycieczki: 
jedna na trasie 
Kołaczkowice,Dłoń, 
Smolice, Pępowo i druga na 
trasie Krobia, Rokosowo, 
Poniec, Bojanowo.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 76,544.83 zł

działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Organizowanie spotkań 
integracyjno towarzyskich 
służących wzajemnemu 
poznaniu, nawiązywaniu i 
utrwalaniu przyjaźni, 
propagowanie aktywności 
ruchowej. Zgodnie z 
tradycją spotkania takie 
odbywały się przed 
rozpoczęciem roku 
akademickiego, na 
zakończenie roku 
akademickiego i z okazji 
Dnia Kobiet, oprawa 
muzyczna i występy 
młodzieżowych zespołów 
artystycznych tworzyły 
atmosferę sprzyjającą 
dobrej zabawie i integracji. 
Osiągnięcia artystyczne z 
zakresu malarstwa i 
rękodzieła studenci 
prezentowali na 
okolicznościowych 
wystawach m.in. w 
Muzeum Ziemi Rawickiej, 
Bibliotece w Jutrosinie, w 
sali Domu Kultury w 
Rawiczu z okazji 5-lecia 
sekcji malarskiej,w Galerii 
na Piętrze Gimnazjum w 
Sierakowie, a także podczas 
Jarmarku Historycznego, 
Wielkanocnego i 
Bożonarodzeniowego na 
rawickim Rynku.

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 44,591.83 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 31,953.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 600.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 4,714.50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4,714.50 zł

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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

40,485.64 zł

36,503.35 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 opłata za sale wykładowe i sportowe 1,466.50 zł

2 wynagrodzenia wykładowców prowadzących zajęcia 3,248.00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 13,200.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

76,988.99 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 76,988.99 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-444.16 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

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

0.0 etatów

27.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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)

110.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 29,811.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 29,811.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

201.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

500.00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Kolejny rok działalności utwierdził nas w przekonaniu, że aktywność społeczna, intelektualna i fizyczna w znaczący 
sposób wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. będziemy nadal kształcić się i zdobywać nowe umiejętności, 
rozwijać pasje i zainteresowania, podtrzymywać sprawność fizyczną i w pełni korzystać z osiągnięć cywilizacyjnych.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wincenty Figielek Prezes 
Zarządu, Bogdana Niemierko 
Wiceprezes Zarządu, Irena 
Kwiecińska Wiceprezes

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 1. Starostwo Powiatowe 2

2 2. Gmina Rawicz 3

3 3 Gmina Jutrosin 1

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