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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

KLUB SPORTOWY TOWARZYSTWO KULTURY FIZYCZNEJ W RAKSZAWIE

Kraj          POLSKA Województwo     
PODKARPACKIE

Powiat ŁAŃCUCKI

Gmina RAKSZAWA Ulica Nr domu 325 Nr lokalu 

Miejscowość RAKSZAWA Kod pocztowy 37-111 Poczta RAKSZAWA Nr telefonu 602220132

Nr faksu E-mail tkfr@wp.pl Strona www www.tkfrakszawa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18027319000000 6. Numer KRS 0000319992
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Prezes:  Janusz Figiela                                        
Sekretarz: Paweł Przybyło          
Skarbnik:  Piotr Sroczyk                 

Członkowie zarządu: 
Andrzej Kuca  
Piotr Babiarz  
Mieczysław Kulka   
Eugeniusz Boho

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

Komisja Rewizyjna
Ryszard Panek
Wacław Niźnik
Witold Walawender

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury 
Fizycznej w Rakszawie jest:
 1. Propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich 
warunków dla krzewienia kultury fizycznej, wśród członków  
Towarzystwa oraz  społeczności lokalnej.
2. Ukazywanie pożądanych wzorów postępowania w walce z 
patologią alkoholizmu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków.
3. Kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w 
różnych przejawach działalności człowieka (utylitarnej, rekreacyjnej, 
zdrowotnej, artystycznej i sportowej).
4. Kształtowanie wolicjonalne charakteru i pożądanych postaw w 
działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.
5. Promowanie aktywnych form wypoczynku sprzyjających zdrowiu.
6. Ukazywanie piękna przyrody poprzez różne formy aktywizacji 
dzieci, młodzieży i dorosłych.  
7. Kształtowanie szlachetności, moralności i szacunku do partnerów 
i rywali.
8. Kształtowanie młodzieży poprzez wychowanie w duchu walki 
sportowej fair play.
9. Odkrywanie i kształtowanie talentów sportowych wśród dzieci i  
młodzieży.
10. Promowanie Rakszawy w powiecie, województwie i poza jego 
granicami.
11. Promowanie rakszawskich szkół na zewnątrz.
12. Promocja naszej młodzieży w środowiskach uczelni wyższych.
13. Organizacja szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych.
14. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych  do różnorodnych 
form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie¬ku, 
stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
15. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na 
obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
16. Kierowanie dzieci i młodzieży do działalności rekreacyjnej i 
wyczynowej.
17. Wspieranie inicjatyw sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych 
we wszystkich formach sportu, rekreacji i turystyki.
18. Podnoszenie poziomu etycznego i sportowego zawodników 
oraz wszechstronne przygotowanie ich do osiągania jak 
najlepszych wyników sportowych.

Stowarzyszenie w 2011 roku realizowało swoje cele statutowe 
poprzez  działania szkoleniowo rozgrywkowe sekcji piłki siatkowej 
oraz tworzenie ofert sportowo-  rekreacyjnych dla społeczności 
lokalnej.

 W ramach realizacji  zadań związanych z działalnością sekcji 
wyczynowych  podjęte zostały następujące działania:
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

1.   1. Sekcja piłki siatkowej chłopców – grupa młodsza prowadziła 
działalność rozgrywkowo- szkoleniową w sezonie 2010/11 do 
miesiąca marca i brała udział w rozgrywkach  ligi kadetów PWZPS 
w Rzeszowie.  
W sekcji uczestniczyło 14 zawodników, a szkoleniem zajmował się 
Pan  Tadeusz Sitek
Szkolenie w sekcji oraz działalność rozgrywkowa pochłaniała 
rocznie około 350 godzin pracy szkoleniowo- rozgrywkowej.
W rozgrywkach ligi kadetów drużyna zajęła 8 miejsce w klasyfikacji. 

2. Sekcja piłki siatkowej  IV ligi PWZPS– grupa młodsza prowadzi 
działalność rozgrywkowo- szkoleniową od lipca 2011 r.. Bierze 
udział w rozgrywkach  IV ligi seniorów  PWZPS w Rzeszowie.  
W sekcji uczestniczy 14 zawodników, a szkoleniem zajmuje się Pan 
Eugeniusz Boho
Szkolenie w sekcji oraz działalność rozgrywkowa pochłania rocznie 
około 350 godzin pracy szkoleniowo- rozgrywkowej. 
Obecnie drużyna plasuje się na 5 miejscu w tabeli, a na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, iż są to pierwsze kroki grupy młodzieżowej w 
lidze seniorskiej.    

3. Sekcja piłki siatkowej  III ligi PWZPS – grupa starsza prowadzi 
działalność rozgrywkowo- szkoleniową i realizuje grę w III lidze 
seniorów PWZPS już IV sezon z kolei. 
W sekcji uczestniczy 12 zawodników, a szkoleniem zajmuje się Pan 
  Paweł Przybyło.
Szkolenie w sekcji oraz działalność rozgrywkowa pochłania rocznie 
około 400 godzin pracy szkoleniowo- rozgrywkowej. 
W sezonie 2010/2011 drużyna Rakszawy zajmowała w trakcie 
rozgrywek I miejsce w tabeli, a ostatecznie po ostatnim turnieju 
klasyfikacyjnym zajęliśmy III miejsce.
W rozgrywkach sezonu 2011/12 drużyna Rakszawy plasuje się 
niezmiennie na I miejscu w województwie.

Działalność rekreacyjna 

 

1. Rakszawska Liga Siatkówki – stanowi kontynuację działalności 
rekreacyjno- sportowej w miesiącach zimowych. Rozgrywki 
odbywają się w obiekcie Zespołu Szkół Tekstylno Gospodarczych w 
Rakszawie regularnie w  niedziele w godzinach od 13:30 do 20:00.
Rozgrywki Rakszawskiej Ligi Siatkówki obejmują wszystkich 
chętnych mieszkańców
Gminy Rakszawa zorganizowanych w grupy  sportowe. W sezonie  
2011 do ligi zgłosiło się 7 drużyn męskich i 4 żeńskie co stanowi 
liczbę 120 zawodników i zawodniczek aktywnie uczestniczących w 
organizowanej imprezie. Od kilku lat rozgrywki siatkarskie cieszą 
się w Rakszawie niezmiennym powodzeniem a trybuny hali 
sportowej zawsze są zapełnione kibicami.
     

2. Koordynacja sportu szkół podstawowych Gminy Rakszawa – 
Koordynatorem do spraw sportu szkół podstawowych był Pan 
Włodzimierz Maciuła. Podejmował on działania związane z 
organizacją zawodów szczebla gminnego oraz koordynował 
uczestnictwo drużyn rakszawskich w zawodach powiatowych i 
wojewódzkich. 
W ramach działalności szkół podstawowych zorganizowana została 
również Powiatowa Liga Mini Siatkówki w której udział brały 
drużyny ze szkół podstawowych powiatu i wszystkich szkół Gminy 
Rakszawa.
Do współpracy przy organizacji Zarząd TKF zwrócił się do 
Powiatowych organizatorów sportu i nauczycieli WF szkół 
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podstawowych z Żołyni i Łańcuta.

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)

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Prowadzenie drużyn w rozgrywkach III i IV ligi męskiej piłki siatkowej oraz 
drużyn juniorów w ramach klubu sportowego
Organizowanie i prowadzenie rozgrywek dla drużyn amatorskich w piłce 
siatkowej oraz zawodów sportowych dla szkół podstawowych z ternu gminy 
Rakszawa

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

powiat

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 opiekuńczo-wychowawcze 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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

360

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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)

Prowadzenie drużyn w rozgrywkach III i IV ligi męskiej piłki 
siatkowej oraz drużyn juniorów w ramach klubu sportowego
Organizowanie i prowadzenie rozgrywek dla drużyn amatorskich 
w piłce siatkowejoraz zawodów sportowych dla szkół 
podstawowych z ternu gminy Rakszawa

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

powiat

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 93.11.Z, 93.12.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(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:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 55,889.00 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 55,889.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 40,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

40,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15,889.00 zł

0.00 zł

6,889.00 zł

9,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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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 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 51,521.42 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, 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

f)pozostałe koszty ogółem:

51,521.42 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

32,418.40 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

421.50 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania 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, poz. 226)

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:

własność

użytkowanie wieczyste

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

(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

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
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6.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 3 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 5 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

8.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

5.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 11,870.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11,870.00 zł

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

11,870.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 11,870.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

164.86 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

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

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (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)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Rozwój sportu na terenie Gminy Rakszawa 40,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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