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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-28

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

Bogdana Niemierko prezes TAK

Irena Kwiecińska wiceprezes ds. 
finansowych

TAK

Katarzyna Chromicz wiceprezes ds. 
projektów i programów

TAK

Maria Maćkowiak sekretarz TAK

Mirosława Rydzoń skarbnik TAK

Ewa Chorzępa członek zarządu ds. 
sportu i rehabilitacji

TAK

Monika Szymańska członek zarządu ds. 
turystyki i integracji

TAK

Danuta Wojciechowska członek zarządu ds. 
turystyki, integracji i 
kroniki

TAK

Lucyna Stelmaszyk członek zarządu ds. 
projektów i konkursów

TAK

Maria Janowicz członek zarządu ds. 
organizacyjnych

TAK

Miłosława Jędrkowiak członek zarządu ds. 
Oddziału Zamiejscowego

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

Joanna Kot przewodnicząca TAK

Aleksandra Kowalska wiceprzewodnicząca TAK

Krystyna Janiszewska sekretarz TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. stowarzyszenie liczy 244  członków zwyczajnych w tym 22 
członków  oddziału  zamiejscowego w Jutrosinie ,1 wspierający
 i 3 honorowych. 
Jak co roku nastąpiła pewna rotacja, przyjęto 22 nowych członków, 14 skreślono.Działalnością 
programową, finansową i organizacyjną stowarzyszenia kieruje 12 osobowy Zarząd.Do września 2016 r. 
Zarządem kierował Wincenty Figielek po jego rezygnacji od września prezesem jest dotychczasowa 
wiceprezes Bogdana Niemierko. Z pracy w kierownictwie stowarzyszenia zrezygnował też Andrzej 
Wróblewski, a z  kierowania Komisją Rewizyjną    Wiesław Mazurek. Obu kolegom składam serdeczne 
podziękowania za kilka lat dobrej  wolontariackiej pracy na rzecz RUTW.
W pracach zarządu aktywnie uczestniczy Bogdan Bilan -  przewodniczący Samorządu  Słuchaczy, który 
też przyjął na siebie obowiązek kierowania klubem rowerowym tworząc  przy uniwersytecie koło PTTK i 
prowadzi blog „zapiski z RUTW”.
Bez zmiany pozostaje sąd koleżeński: Stanisław Kobusiński, Krystyna Jaróżek,
Zdzisław Zierczyk. 
Kolejny raz nastąpiła zmiana księgowej i od stycznia br. jest nią Ewa Żyto Kaczan.
Posiedzenia zarządu odbywają się regularnie 1 raz w miesiącu, a jeśli zachodzi taka potrzeba to 
częściej.Zadaniem zarządu jest organizowanie co tygodniowych zajęć, imprez integracyjnych,spotkań, 
przygotowanie wykładów plenarnych, pozyskiwanie wykładowców,współpraca z organizacjami i 
instytucjami.
Ważną częścią pracy zarządu jest pozyskiwanie środków finansowych poprzez pisanie projektów do 
władz samorządowych, następnie ich rozliczanie i sprawozdawczość
wszelkiego rodzaju obowiązujące organizacje pozarządowe, korzystające z dotacji i subwencji.Przez 
kilka lat pisaliśmy projekty aby uzyskać fundusze z puli centralne (ASOS), jak do tej pory bez rezultatu i 
rok bieżący czyli 2017 jest pierwszym rokiem nie złożenia takiego projektu.
Podniesienie składki z 60 zł na 70 zł, dobre funkcjonowanie odpisu 1% od podatku i systematyczna 
pomoc władz samorządowych zarówno miasta i gminy jak i starostwa
pozwoliły na taką decyzję (o czym szczegółowo w sprawozdaniu finansowym).Tylko księgowa i 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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kierownik biura otrzymują skromne gratyfikację finansową.
Realizacja zadań programowych.
Podstawowym celem UTW jest rozwijanie i utrzymanie sprawności umysłowej i fizycznej seniorów. 
Czynimy to dwoma podstawowymi metodami poprzez edukację i zajęcia ruchowe usprawniające i 
rehabilitujące. W roku 2016 odbyło się 8 wykładów plenarnych o bardzo rozległej i interesującej 
tematyce. Od muzyki i malarstwa po poprawność językową i ratownictwo medyczne.Rozległość 
tematów powoduje, że każdy słuchacz znajduje coś ciekawego dla siebie i na tym to polega .Studenci 
UTW mogą przychodzić na zajęcia i wykłady z zainteresowaniem i przyjemnością. Co tydzień 
prowadzone są zajęcia w 10 sekcjach tematycznych (języki obce, komputery, zdrowie psychiczne, 
historia regionu, malarstwo, pływanie i zajęcia sportowe na sali). Aż 8 grup liczących po 15 osób ćwiczy 
każdego tygodnia by poprawić swoją sprawność fizyczną. Zajęcia sportowe obejmują największa liczbę 
słuchaczy. Kolejne liczne sekcje to: Zdrowie Psychiczne i Historia i tradycja regionu.
Utrzymująca się od lat dobra frekwencja na zajęciach o nazwie „Zdrowie psychiczne”jest dowodem na 
zainteresowanie tą dziedziną wiedzy o tym jak radzić sobie przy pomocy informacji z psychologii 
profilaktyki zdrowia, czy dietetyki.Oprócz sekcji działają kluby zarówno w Rawiczu jak i w Jutrosinie, 
rozróżnienie
klubu i sekcji ma na celu zwiększenie oferty proponowanej słuchaczom na płatne i bezpłatne 
odbywające się częściej i rzadziej w bardziej swobodnej formie.
Naprawdę jest w czym wybierać! 
Nowością jest utworzone w 2016r. koło PTTK przy RUTW , które ma służyć turystyce rowerowej. 
Nadchodząca wiosna zweryfikuje to założenie. Bardzo dobrze działały w ubiegłym roku  nasze grupy 
artystyczne:  malarska, dekupażu i sprawne ręce.Współpraca tych grup z Domem Kultury i Rawickim 
Muzeum powoduje, że widoczna jest obecność Uniwersytetu na kiermaszach, jarmarkach i innych 
imprezach przez te instytucje organizowanych. Z przyjemnością uczestniczymy w wernisażach i 
wystawach rękodziełach naszych koleżanek, a ich wyroby stanowią nagrody na spartakiadzie, na 
konkursach wolontariuszy, są upominkami dla osób z nami współdziałających.
 Spartakiad,y jest to nasza dobra sprawdzona tradycja myślimy o rozszerzeniu jej formy organizacyjnej. 
Bez przesady można powiedzieć, że wpisaliśmy się na stałe w krajobraz naszej małej ojczyzny (jak ładnie 
mówi się o środowisku). Zapraszani jesteśmy na lokalne imprezy na 10-lecie Kina i 70-lecie Domu 
Kultury, na Galę organizacji pozarządowych. Gościem naszym na świątecznym spotkaniu Zarządu był 
Burmistrz Rawicza i pracownik miejskiego działu promocji.
Współpracujemy nadal z UAM w Poznaniu i Politechnika Poznańską o czym świadczy obecność panów 
profesorów na zajęciach. Jesteśmy zapraszani przez sąsiednie Uniwersytety (Leszno, Góra, Miejska 
górka). W minionym roku odbyło się   kilka spotkań prawdziwie zabawowych dla przyjemności i 
rozrywki . . Najbardziej lubimy wycieczki. Pomysły są z dwóch źródeł z sekcji historia regionu i ze strony 
zarządu. Trzykrotnie byliśmy we Wrocławiu wykorzystując fakt, że był Europejską Stolicą Kultury. 
Możliwość zajrzenia za kulisy teatru zdarzyła się osobom 60-70 letnim pierwszy raz w życiu. Warto więc 
być wiecznym /studentem. Koncert Noworoczny w Rydzynie i Jarmark Bożonarodzeniowy we 
Wrocławiu wpisały się na stałe w naszą działalność i jak okazało się w ub. roku sprawiają przyjemność 
babciom i wnukom. Wartością i atrakcją wycieczek organizowanych przez sekcję historii jest to, że 
organizatorka umie pokazać najbliższą okolice. 
Współpraca z samorządem i innymi instytucjami  byłaby możliwa bez naszych przyjaciół. Codziennie 
współpracujemy z I LO, z Zasadniczą Szkołą Zawodową w Rawiczu, Gimnazjum w Sierakowie, Rawicką 
Biblioteką, Kinem „Promień”, Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, Biblioteką
w Jutrosinie, z Muzeum Ziemi Rawickiej, Domem Kultury w Rawiczu i Jutrosinie. W minionym roku 
nadzwyczajnie układała się współpraca z MOPS i Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszeniem Żylicka 
Rzecz Babska, z Oddziałem PTTK w Rawiczu. Przez całe dziesięć lat naszym wsparciem intelektualnym są 
wykładowcy Wielkopolskiego`Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 
Pomoc i życzliwość tych wszystkich instytucji powoduje, że tradycją stało się czerwcowe spotkanie z 
przedstawicielami wymienionych placówek, wykładowcami, instruktorami przede wszystkim 
profesorami uczelni patronackich.
 Ważne w działaniu UTW jest łączność pokoleniowa, dlatego poprosimy do współpracy młodzież na 
spartakiadzie, na imprezach integracyjnych i  inauguracjach. 
W 2016r. wprowadziliśmy nowe pomysły seniorzy byli gośćmi w przedszkolu, dzieci szkolne 
zaprezentowały nam jasełka. Pomyśleliśmy też o rówieśnikach w trudnej sytuacji materialnej 
organizując akcję „Seniorzy – Seniorom”.  Jest też w naszej działalności element patriotyczny, delegacja 
UTW co roku 11 Listopada składa wiązankę
kwiatów pod pomnikiem żołnierza. To też sposób na zaznaczenie naszej obecności wśród 
społeczeństwa miasta Rawicza.
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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)

244

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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Przeprowadzanie 
comiesięcznych wykładów 
plenarnych o zróżnicowanej 
tematyce, w 2016r. odbyło 
się takich wykładów 8 
dotyczyły miedzy innymi: 
malarstwa religijnego, 
historii przesiedleń ludności 
w regionie rawickim po II 
wojnie światowej, wykład 
na temat rawickiego 
kompozytora Karola 
Kurpińskiego, spotkanie z 
ratownikiem medycznym, 
wykład na temat polskiego 
języka urzędowego na tle 
europejskim. W każdym 
tygodniu odbywały się 
zajęcia w sekcjach 
tematycznych tj.: sekcja 
komputerowa, 
j.angielskiego, 
j.niemieckiego, zdrowia 
psychicznego, historii i 
tradycji regionu rawickiego 
oraz sekcja malarska. 
Kontynuowały swoją 
działalność kluby 
zainteresowań prowadzone 
przez wolontariuszy.
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wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Cotygodniowe zajęcia 
rehabilitacyjne i 
rekreacyjne na sali 
gimnastycznej i pływalni 
odbywały się w 10 (15-20 
osobowych) grupach. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszą się szczególnie 
zajęcia z yogi. 
Zorganizowano VI 
Spartakiadę Seniorów 
dostępną dla wszystkich 
seniorów miasta i okolic 
Rawicza. Uczestnicy 
Spartakiady rywalizowali w 
konkurencjach 
sprawnościowo-sportowych 
i aktywnie spędzali czas na 
łonie natury. Dodatkowo 
imprezę uatrakcyjniono 
poprzez zorganizowanie 
punktu pomiaru ciśnienia 
tętniczego i poziomu cukru 
we krwi oraz pokaz 
udzielania pierwszej 
pomocy. Badania i pokaz 
przeprowadzili 
wolontariusze z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Rawiczu. 
Podczas Spartakiady w 
rywalizacjach sportowych 
brali również udział 
wnukowie seniorów.  
Upowszechnianie kultury i 
sportu odbywało się także 
poprzez organizowanie 
cyklicznych  marszy z 
kijkami. Nowością jest 
utworzone w 2016r. koła 
PTTK przy RUTW , które ma 
służyć turystyce rowerowej. 
Wszystkie wymienione 
zajęcia i zawody miały na 
celu usprawnienie kondycji 
fizycznej seniorów.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

Odbyły się liczne wyjazdy 
edukacyjne do Wrocławia, 
który w 2016r. był 
Europejska Stolicą Kultury. 
Słuchacze UTW trzykrotnie 
zwiedzali Wrocław, w tym 
na uwagę zasługuje 
zwłaszcza wyjazd pt. 
"Wrocław inaczej- mosty i 
przeprawy" podczas 
którego  zwiedzano 
nowoczesne multimedialne 
Muzeum Wody - Hydropolis 
oraz poznawano miasto 
podczas rejsu statkiem po 
Odrze. Sekcja historii i 
tradycji regionu 
zorganizowała wyjazdy po 
najbliższej okolicy tj. po 
pograniczu Dolnego Ślaska i 
Wielkopolski. Wszystkie 
wyjazdy połączone były z 
bardzo ciekawymi 
prelekcjami wykładowcy, 
który pełnił rolę 
przewodnika. Tradycyjnie 
prawie 100 osób (2 
autobusy) uczestniczyło w 
koncercie noworocznym na 
Zamku w Rydzynie.
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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) 71,761.88 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 24,961.90 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 18,475.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Jak co roku odbyły się 4 
spotkania integracyjne 
służące zabawie i rozrywce. 
Było to spotkanie z okazji 
"Dnia Kobiet", "Andrzejki", 
oraz kończące i 
rozpoczynające rok 
akademicki. Bardzo udała 
nam się akcja "Seniorzy-
Seniorom" przeprowadzona 
przy pomocy Miejsko  
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, polegająca na 
przygotowaniu paczek 
świątecznych dla 5 
seniorów będących w 
trudnej sytuacji 
materialnej. Osiągnięcia 
artystyczne z zakresu 
malarstwa i rękodzieła  
studenci prezentowali na 
okolicznościowych 
wystawach między innymi 
w Muzeum Ziemi Rawickiej 
oraz  w Domu Kultury w 
Rawiczu. W Rawickiej 
Bibliotece Publicznej 
odbywały się spotkania 
miłośników muzyki i filmu, 
które cieszyły się dużym 
powodzeniem.

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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d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 28,324.98 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 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 5,275.90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5,275.90 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)

37,544.27 zł

18,573.06 zł

0.00 zł

10,757.06 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

własność

użytkowanie wieczyste

najem

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 19,080.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

66,874.39 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 66,874.39 zł

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

4,887.49 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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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)

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

244.00 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)

120.00 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

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 31,834.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 31,834.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,224.38 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

Bogdana Niemierko Prezes 
Zarządu, Irena Kwiecińska 
Wiceprezes Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Starostwo Powiatowe 2

2 Gmina Rawicz 3

3 Gmina Jutrosin 1

2017-03-16

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