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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-30

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 

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 Zarządu TAK

Bogdana Niemierko wiceprezes d/s 
programowych

TAK

Grzegorz Kubik wiceprezes d/s 
współpracy regionalnej

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 tematycznych i 
klubów zainteres.

TAK

Monika Szymańska członek zarządu d/s 
kulturalnych

TAK

Maria Janowicz członek zarządu d/s 
organizacyjnych

TAK

Miłosława Jędrkowiak członek zarządu d/s 
oddziału zamiejscowego

TAK

Danuta Wojciechowska członek zarządu d/s 
integracji

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 Przewodniczacy Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Jeruzel Z-ca przewodniczącego TAK

Alina Bątkiewicz sekretarz TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie RUTW w roku 2013 realizowało swoje podstawowe cele statutowe w oparciu o przyjęty 
plan działalności. Szczególny nacisk kładziono na działalność edukacyjną, utrzymanie sprawności 
fizycznej członków, rozwijanie własnych zainteresowań, aktywizację społeczną, upowszechnianie 
profilaktyki gerontologicznej. Według stanu na 31 grudnia 2013r. Stowarzyszenie liczyło 223 członków. 
W okresie sprawozdawczym przyjęto 26, a skreślono z listy 32 członków.
Pracami organizacyjnymi, programowymi i finansowymi kierował Zarząd, który w okresie 
sprawozdawczym obradował 10 razy. Podczas posiedzeń Zarządu przyjęto 15 uchwał. Członkowie 
Zarządu pracowali zgodnie z przydzielonymi zadaniami i dokładali wszelkich starań, aby z przyjętych 
zobowiązań wywiązać się jak najlepiej. Tematyka posiedzeń Zarządu obejmowała m.in. organizację 
zajęć w sekcjach i klubach, przygotowanie: uroczystości inauguracji i zakończenia roku akademickiego, 
spotkań integracyjnych, wycieczek, spartakiady, opracowanie ofert projektowych w konkursach 
ogłoszonych przez Gminę Rawicz, Powiat Rawicz, Wojewodę Wlkp. i MPiPS, przygotowanie 
sprawozdań, preliminarzy i planów działalności, analizę budżetu i inne bieżące sprawy organizacyjne. 
Poza członkami Zarządu w posiedzeniach uczestniczyli: przewodniczący Komisji Rewizyjnej, księgowa 
Stowarzyszenia, przewodniczący Samorządu Słuchaczy. Członkowie władz Stowarzyszenia pracowali 
społecznie tzn. z tytułu pełnionych funkcji w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim nie 
pobierali żadnego wynagrodzenia. Na początku roku z funkcji członka Zarządu zrezygnował kol. Jerzy 
Chrobot. 
Księgową Stowarzyszenia była i nadal jest - nieprzerwanie od stycznia 2008r. - kol. Irena Kwiecińska. 
Zakres prac księgowej obejmował m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowanie sprawozdań 
finansowych, opracowanie okresowych analiz budżetu.
Pracami biura RUTW kierowała kol. Mirosława Rydzoń, zajmując się wszelkimi sprawami związanymi z 
bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia, w tym obsługą administracyjną członków oraz 
wykładowców.
Kronikę RUTW, dokumentującą wydarzenia uniwersyteckie, prowadziła kol. Danuta Wojciechowska, 
która funkcję kronikarza przejęła na początku roku po rezygnacji kol. Wandy Kląskała.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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W minionym roku odbyło się 8 wykładów plenarnych o tematyce z zakresu muzyki, fizyki, turystyki, 
geografii, urbanistyki, architektury i historii. 
Każdy słuchacz miał zapewniony udział w 2 wybranych przez siebie sekcjach. Utworzono 9 sekcji 
(komputerową, j.angielskiego, j. niemieckiego, zdrowia psychicznego, historii i tradycji regionu 
rawickiego, malarstwa, rehabilitacji i rekreacji ruchowej oraz pływania) przy czym, uwzględniając 
specyfikę zajęć w poszczególnych sekcjach, stosowano podział na grupy. Zajęcia odbywały się wg 
tygodniowego rozkładu zajęć, wykładowcami były osoby z wyższym wykształceniem. Zajęcia w sekcji 
zdrowia psychiczne prowadzone były na zasadzie wolontariatu - wykładowca tej sekcji kol. wiceprezes 
Bogdana Niemierko czyni to nieprzerwanie od 2008r. Największą liczbę słuchaczy odnotowały sekcje: 
zdrowia psychicznego oraz rehabilitacji i rekreacji ruchowej.
Kontynuowały działalność kluby zainteresowań. W ciągu całego roku pracowały kluby: w Rawiczu - 
multimedialny, "sprawne ręce", j. francuskiego, dekupażystek, melomana, nordic walking, kulinarny,  a 
w Jutrosinie - rolniczy, rekreacji ruchowej,historyczny, literacki, kulinarny. Od października rozpoczęły 
się spotkania w klubie filmowym kierowanym przez panie: Annę Noga i Joannę Bukowską oraz w klubie 
spotkań przy kawie, którym kieruje kol. Irena Kwiecińska - inicjatorka jego utworzenia. Na wielkie 
uznanie zasługuje różnorodność prowadzonych zajęć klubowych, osiągnięte rezultaty, przyjazna i 
prawdziwie rodzinna atmosfera oraz nade wszystko aktywność i entuzjazm animatorów tj. osób 
kierujących klubami.
Wzajemnemu poznaniu oraz nawiązywaniu i utrwalaniu przyjaźni służyły spotkania integracyjno - 
towarzyskie: w marcu z okazji Dnia Kobiet, w czerwcu na zakończenie roku i we wrześniu przed 
rozpoczęciem nowego roku akademickiego. 
Dużą popularnością cieszyły się wycieczki krajowe i 1 zagraniczna. W lutym byliśmy w Kaliszu, we 
wrześniu zwiedziliśmy Budziszyn i Drezno, w październiku - Żmigród, Milicz i Dolinę Baryczy, a w 
grudniu pojechaliśmy do Wrocławia.
Upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu służyły (oprócz zajęć w sekcjach na sali i na basenie) m.in. 
cyklicznie organizowane marsze z kijkami, III Majowa Spartakiada Seniorów - dostępna dla wszystkich 
seniorów Rawicza i okolicy, Wielopokoleniowy Rajd Nordic Walking przeprowadzony dla uczczenia 150 
rocznicy Powstania Styczniowego. Zarówno w Spartakiadzie jak i w Rajdzie obok seniorów uczestniczyli 
ich wnukowie, a czynny udział w obu tych imprezach  wzięła także młodzież ZSZ w Rawiczu. Podczas 
Rawickiego Festiwalu Sportu reprezentacja RUTW uczestniczyła w Marszu z kijkami.
Własne osiągnięcia artystyczne studenci seniorzy prezentowali na okolicznościowych wystawach: na 
przełomie maja i czerwca swoje obrazy pokazali słuchacze sekcji malarskiej (na wystawie w DK w 
Rawiczu), a w grudniu w Gimnazjum w Sierakowie prace rękodzielnictwa wystawiły dekupażystki i 
członkinie klubu "sprawne ręce", na tej ostatniej wystawie zaprezentowano też fotografie będące 
pokłosiem konkursu na fotoreportaż, ogłoszonego przy okazji wycieczki po Dolinie Baryczy. Artyści 
amatorzy z naszego Uniwersytetu wystawili również swoje dzieła na organizowanych przez Muzeum 
Ziemi Rawickiej jarmarkach - przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. W maju 5 członków sekcji 
malarskiej wzięło udział w plenerze malarskim w Rydzynie. 
Na zakończenie obchodów 5-lecia RUTW zorganizowaliśmy 31 stycznia w rawickim DK uroczysty 
koncert wokalno - muzyczny dedykowany słuchaczom i przyjaciołom Uniwersytetu.
Przez cały rok prowadzona była na bieżąco i w atrakcyjnej formie nasza strona internetowa, poprzez 
którą przekazywaliśmy informacje (także fotograficzne) o wydarzeniach uniwersyteckich, wykładach, 
wycieczkach, spotkaniach, wystawach. Strona www pełni nie tylko funkcję informacyjną, ale jest także 
naszą wizytówką oraz mobilizuje i zachęca słuchaczy do aktywnego udziału w życiu uniwersyteckim.
Nasza działalność była wspierana przez władze samorządowe Powiatu Rawickiego, Gminy Rawicz i 
Gminy Jutrosin, Poprzez udział w konkursach ofert uzyskaliśmy dotacje na realizację zadań publicznych: 
w Powiecie Rawickim - na 3 projekty , w Gminie Rawicz także 3 projekty. Ponadto Gmina Rawicz w 
ramach ofert z własnej inicjatywy przydzieliła nam dotacje na 2 zrealizowane projekty.
Kontynuowaliśmy współpracę ze szkołami i instytucjami kultury Rawicza i Jutrosina. Na zasadzie najmu 
lub użyczenia korzystaliśmy z pomieszczeń I LO w Rawiczu, ZSZ w Rawiczu, Gimnazjum w Sierakowie, 
Rawickiej Biblioteki Publicznej, Kina "Promień" w Sierakowie, Centrum Odnowy Biologicznej "Maggim", 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, Biblioteki Publicznej w Jutrosinie. Szczególnie cenna dla 
nas była pomoc świadczona przez Wlkp. Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Rawiczu, wykładowcy Centrum regularnie wygłaszali prelekcje nt. profilaktyki schorzeń 
i zachowań prozdrowotnych.
Rozwijaliśmy współpracę międzypokoleniową: zapraszaliśmy młodzież szkół na wykłady plenarne, 
uczniowie ZSZ w Rawiczu i słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego w Rawiczu pomagali przy 
organizacji Spartakiady i Rajdu Nordic Walking, uczniowie I LO w Rawiczu uświetnili występem 
artystycznym naszą inauguracje roku akademickiego, uczestniczyliśmy we wspólnym kolędowaniu z 
uczniami I LO.
Studenci seniorzy brali udział w koncertach i wystawach organizowanych przez placówki kultury w 
Rawiczu i Jutrosinie, m.in, w kwietniu w DK w Rawiczu w koncercie "Koniugacji", w listopadzie w 
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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)

229

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 wykładów 
plenarnych, zajęcia w 
sekcjach tematycznych i 
klubach zainteresowań

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

prowadzenie zajęć 
rehabilitacyjnych i 
rekreacyjnych na sali 
gimnastycznej i na pływalni, 
marsze nordic walking

koncercie "Jesień z piosenką polską" w Rawickiej Bibliotece Publicznej, w grudniu w wystawie rzemiosła 
w Muzeum Ziemi Rawickiej.
W czerwcu odbyło się spotkanie członków Zarządu z profesorami, wykładowcami sekcji i klubów, 
dyrektorami szkół i instytucji. Spotkanie to było okazją do złożenia podziękowań za całoroczną 
współpracę oraz do rozmów o naszych planach na rok następny.
Naszym dwom profesorom - prof. Piotrowi Nowakowi i prof. Stanisławowi Legutko - w uznaniu zasług 
dla rozwoju RUTW Ogólne Zgromadzenie Członków nadało 18 kwietnia godność członka honorowego.
W kwietniu gościliśmy przedstawicieli firmy nasienniczej "W.Legutko" z Jutrosina, którzy wygłosili 
prelekcję nt. upraw działkowych warzyw i kwiatów.
11 listopada delegacja RUTW uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości.
23 listopada w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu odprawiona została msza św. w intencji 
zmarłych słuchaczy RUTW.
Do obowiązków i zadań członków Zarządu należało także reprezentowanie Stowarzyszenia w regionie, 
udział w szkoleniach, konferencjach, jubileuszach i spotkaniach z innymi organizacjami. Nasi 
przedstawiciele uczestniczyli m.in. w III Forum Wlkp. UTW we Wrześni, w obchodach 15-lecia UTW w 
Lesznie, w inauguracji roku akademickiego w Górze, w jubileuszu 40-lecia Muzeum Ziemi Rawickiej, w 
szkoleniach prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie, 
w konsultacjach nad projektem współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi w 2014r.
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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) 59,690.45 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 42,525.20 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 16,703.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 462.25 zł

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

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

27,445.54 zł

21,040.91 zł

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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

organizowanie wycieczek o 
charakterze historycznym i 
kulturalnym

działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

organizowanie spotkań 
integracyjno towarzyskich

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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

58,105.79 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 58,105.79 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 3,876.20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,876.20 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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0.00 zł

9,619.34 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.)

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.Opłata za sale wykładowe i sportowe 371.20 zł

2 2. Wynagrodzenia wykładowców i prowadzących zajęcia edukacyjne 3,505.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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

1,584.66 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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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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

223.00 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)

108.00 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 30,018.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 30,018.00 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

235.00 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
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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

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

organizacji

Wincenty Figielek 
Bogdana Niemierko /   

26.06.2014r.
                                              

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Starostwo Powiatowe 3

2 Urząd Miejski Gminy Rawicz 3

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