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• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-04-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina ŻORY

Powiat ŻORY

Ulica UL. DOLNE 
PRZEDMIEŚCIE

Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość ŻORY Kod pocztowy 44-240 Poczta ŻORY Nr telefonu (32)4344049

Nr faksu E-mail biuro@brr.pl Strona www http://www.wesole-nutki.zory.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-05-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27804174000000 6. Numer KRS 0000150336

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Maria Kożuch Członek Zarządu TAK

Andrzej Koczar Wiceprezes Zarządu TAK

Andrzej Zabiegliński Prezes Zarządu TAK

Iwona Kuś-Jureczko Członek Zarządu TAK

Danuta Malicka-Rosińska Członek Zarządu TAK

Barbara Nykiel Członek Zarządu TAK

Agnieszka Szkołda Skarbnik TAK

Agnieszka Teresa 
Komorowska

Członek Zarządu 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

Magdalena Chudy Komisja Rewizyjna TAK

Aleksandra Pustelny Komisja Rewizyjna TAK

Jolanta Czajkowska- Szkup Komisja Rewizyjna TAK

TOWARZYSTWO WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY "BALLO"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających 
rozwijaniu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, wytwarzanie 
atmosfery zaufania i szacunku do twórczości artystycznej dzieci i 
młodzieży, upowszechnienie tańca i śpiewu, a także przyczynianie się do 
powstania dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych oraz 
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek 
organizacyjnych, które podejmują takie działanie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:
- popularyzacja w środowisku Żorskim tańca i śpiewu,
- rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań tańcem i śpiewem,
- organizacja imprez artystycznych,
- udział w przeglądach, festiwalach i imprezach artystycznych,
- nawiązanie współpracy z innymi grupami artystycznymi, szkolnymi,
- wymiana doświadczeń w zakresie tańca i śpiewu - warsztaty artystyczne, 
spotkania, wspólne imprezy artystyczne,
- prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez 
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
- inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży Ballo w 2017 roku było organizatorem wielu 
imprez dla mieszkańców miasta Żory, brało udział w festiwalach, konkursach, festynach - ogółem 
przygotowało 10 koncertów w Żorach. 
Soliści Klubu Piosenki Ballo uczestniczyli w festiwalach wojewódzkich, ogólnopolskich i 
międzynarodowych zdobywając liczne nagrody oraz wyróżnienia.
Jednakże wśród głównych działań podjętych przez organizację wskazać należy następujące 
przedsięwzięcia:
ŻORSKA SCENA TAŃCA – BALLO 2017
W styczniu po raz drugi Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży Ballo wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury zorganizowało zimowe warsztaty dla zespołu tanecznego Wesołe Nutki w Żorach. 
Młodzi tancerze doskonalili swoje umiejętności taneczne i akrobatyczne pod okiem doświadczonych 
instruktorów oraz zaproszonych choreografów, którzy dodatkowo przeprowadzili warsztaty z tańca 
estradowego i hip-hopu. Dodatkowo Nutki miały wiele atrakcji: wyjście do kina, zajęcia plastyczne, 
zawody strzeleckie w Bractwie Kurkowym oraz kulig połączony z biesiadą w Brennej. Ferie taneczne 
były wspaniałą imprezą integracyjną dla całego zespołu. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia 
warsztatów.
NUTKI NA FESTIWALU W ŻYWCU
 W kwietniu Dziecięcy Zespół Taneczny Wesołe Nutki uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu 
Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Kalejdoskop Talentów -Wiosna 2017”. W edycji wiosennej 
wystąpiły 3 grupy taneczne Nutek. Każdy uczestnik festiwalu otrzymał indywidualny dyplom, upominek 
i znaczek.
Solistki z Klubu Piosenki Ballo również brały udział w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Kalejdoskop Talentów – Wiosna 2017” w Żywcu. W konkursie piosenki 
startowało 85 solistów z Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi. 
FESTIWAL BALLO – ŚWIĘTEM TAŃCA I RADOŚCI W ŻORACH
W maju odbył się Jubileuszowy XV Międzynarodowy Festiwal Taneczny Ballo 2017 ,,Łączy nas taniec”. 
Na Scenie Kina na Starówce przez dwa dni królował taniec prezentowany przez artystów z 36 miast 
Polski i z zagranicy – Serbii i Węgier. Łącznie wystąpiło około 1500 tancerzy. Występy konkursowe 
odbyły się na wysokim poziomie, a rywalizacja okazała się motywująca i zachęcająca do rzetelnej pracy, 
i doskonalenia umiejętności tanecznych. Szczególną uwagę przykuwały ciekawe i barwne stroje oraz 
niebanalne układy choreograficzne.  Komisja przyznała trzy nagrody GRAND PRIX. 
Dodatkowo podczas weekendu grupy zagraniczne i zespół Wesołe Nutki dały kolejny koncert, ale tym 
razem w Miasteczku Westernowym Twinpigs. Wieczorem odbyło się międzykulturowe spotkanie 
integracyjne grup zagranicznych, Wesołych Nutek i ich rodziców, które było kolejną okazją do 
doskonalenia umiejętności komunikacji oraz stwarzania poczucia solidarności i otwartości na innych 
ludzi. W czasie pobytu w naszym mieście zaprzyjaźnione zespoły zwiedziły najpiękniejsze zakątki Żor, 
poznały jego krótką historię, zwiedziły Muzeum Ognia, korzystały z atrakcji Miasteczka Westernowego, 
basenu krytego Aquarion, karuzeli Żorzanka oraz udały się na wycieczkę do Chaty Chlebowej w Górkach 
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Małych.
Z początkiem czerwca w Warowni Pszczyńskich Rycerzy Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i 
Młodzieży Ballo rozpoczęło realizację projektu Tesco. W spotkaniu uczestniczyli: Mali Sportowcy 
Olimpiad Specjalnych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku, przedstawiciele żorskich 
harcerzy, dzieci i młodzież z zespołu Wesołe Nutki wraz z rodzicami i opiekunami. W imprezie wzięło 
udział 60 dzieci i 20 dorosłych. Wszyscy uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy, w których realizowali 
zadania. Na zakończenie animatorzy przeprowadzili dla wszystkich ekologiczne zawody sportowe 
NUTKI NA FESTIWALU W RACIBORZU
Po raz czwarty Dziecięcy Zespół Taneczny Wesołe Nutki został zaproszony na XVII Międzynarodowe 
Spotkania Artystyczne „Śląsk Kraina Wielu Kultur” do Raciborza. Pogoda nie rozpieszczała uczestników 
festiwalu, a mimo to ulicami miasta przeszedł barwny i kolorowy korowód na Zamek Piastowski, gdzie 
odbył się koncert galowy wszystkich zespołów. Nutki miały okazję do poznania różnych kultur krajów 
europejskich oglądając występy tancerzy z Cypru, Serbii, Ukrainy, Turcji i Słowacji. Każdy zespół 
otrzymał pamiątkowy dyplom, ludową laleczkę, plakat i wspaniały poczęstunek.
SERBIA 2017
W lipcu zespól taneczny Wesołe Nutki uczestniczył w V International Folk Festiwalu Drmno -Serbia 
2017. Jadąc na festiwal Nutki zwiedziły różne miejsca oraz dały wiele koncertów. Dzieci brały również 
udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez instruktorów serbskich. Z Belgradu Nutki 
przejechały do Vrcina gdzie uczestniczyły w Międzynarodowym Festiwalu „Kreni Kolo”. Wesołe Nutki 
wraz z zespołami z Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Serbii uczestniczyły w Międzynarodowym Folk Festiwalu 
Drmno -2017. Po korowodzie i uroczystym otwarciu festiwalu, Nutki ponownie zaprezentowały się w 
dwóch blokach tanecznych, rozpoczynając festiwal polskim tańcem narodowym – polonezem. Wyjazd 
był okazją do integracji społeczno-kulturalnej z mieszkańcami odwiedzanych miejscowości. 
We wrześniu na terenie ośrodka MOSiR w Roju odbyło się ostatnie spotkanie w ramach programu 
Tesco ,,Decydujesz, Pomagamy”. Uczestnikami ekologicznej imprezy był zespół taneczny Wesołe Nutki, 
harcerze, uczniowie Gimnazjum nr 4 oraz przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 
Rybniku (łącznie 50 osób). Wszyscy brali udział w warsztatach mających na celu zwiększyć świadomość 
ekologiczną wśród dzieci.
Jesienne Spotkania Artystyczne Ballo 
W październiku w MOK w Żorach odbyły się Wojewódzkie XV Jesienne Spotkania Artystyczne, których 
głównym organizatorem było Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży ,,Ballo”. Swoje 
umiejętności prezentowali bardzo zdolni młodzi artyści z województwa Śląskiego. W sumie 126 osób. 
Poziom występów był wysoki przez co uczestnicy festiwalu wprowadzili publiczność w pogodny nastrój. 
Wszystkich uczestników uhonorowano pamiątkowymi dyplomami, natomiast laureaci otrzymali karty 
podarunkowe, bilety do kina, Muzeum Ognia oraz do Parku Wodnego  Aquarion.  
W grudniu w grodzie Kraka zespół Wesołe Nutki wziął udział w IV Międzynarodowym Festiwalu – 
konkursie młodzieżowej i dziecięcej twórczości „Wawelskie skarby”. Wszystkie grupy zespołu Wesołe 
Nutki oraz soliści i duety pięknie zaprezentowały się na scenie w trzech kategoriach wiekowych, obok 
przedstawicieli Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Chin oraz Polski zdobywając liczne nagrody. Każdy 
uczestnik festiwalu otrzymał pamiątkowy medal, dyplomy, słodycze i drobne upominki.
GRUDNIOWE MARZENIA
W grudniu odbył się koncert Grudniowe Marzenia. Na scenie wystąpili soliści z Klubu Piosenki Ballo, 
soliści taneczni, wszystkie grupy zespołu Wesołe Nutki i zaproszeni goście. Zgodnie z tradycją 
grudniowych koncertów uhonorowano osoby, które od bardzo wielu lat pomagają urzeczywistniać 
dziecięce marzenia, wcielać w życie liczne projekty promujące zespół i miasto Żory. Podczas koncertu 
odbyło się również podsumowanie projektu Tesco „Decydujesz Pomagamy” pod hasłem „Z integracyjną 
Eko – zabawą po sukces”. Sala teatralna wypełniona była po brzegi, a publiczność owacjami na stojąco 
nagrodziła wszystkich wykonawców. Koncert Grudniowe Marzenia był wspaniałym i barwnym 
widowiskiem, młodych, zdolnych i utalentowanych tancerzy, wokalistów i recytatorów, którzy po raz 
kolejny zachwycili żorską publiczność.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2000

10

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Pozostała działalność 
rozrywkowa i 
rekreacyjna. 
Towarzystwo Ballo 
prowadzi liczne 
warsztaty zarówno z 
zakresu tańca, jak i 
śpiewu dla dzieci i 
młodzieży. W ramach, 
których 
przygotowywane są do 
występów w 
koncertach i 
festiwalach. W związku 
z nawiązaniem 
współpracy z wieloma 
zespołami zarówno z 
Polski, jak i zagranicy, 
organizowane są 
wyjazdy, w ramach 
których dzieci i 
młodzież biorą udział 
nie tylko w 
wydarzeniach 
kulturalnych, ale 
również zwiedzają. 
Podczas wizyt 
gościnnych innych 
zespołów każdorazowo 
przewidziane są 
ogniska, pikniki czy 
zabawy w ramach 
lokalnych atrakcji 
turystycznych.

93.29.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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.), a także 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
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Pozaszkolne formy 
edukacji artystycznej 
PKD 85.59.B Pozostałe 
pozaszkolne formy 
edukacji, gdzie indziej 
nie sklasyfikowane 
Towarzystwo Ballo 
zajmuje się organizacją 
zajęć edukacyjnych 
różnego typu dla dzieci 
i młodzieży, których 
głównym nurtem są 
taniec i śpiew. Stąd też 
w ramach Towarzystwa 
działają między innymi 
zespół taneczny Wesołe 
Nutki oraz Klub 
Piosenki Ballo. W 
trakcie zajęć mogą 
udoskonalić swoje 
talenty śpiewu oraz 
tańca. Efektem pracy 
dzieci i młodzieży są 
licznie organizowane 
przedstawienia i 
festiwale, w których oni 
sami biorą udział i 
zdobywają nagrody i 
wyróżnienia.

85.52.Z

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Działalność obiektów 
kulturalnych PKD 
90.03.Z Artystyczna i 
literacka działalność 
twórcza Towarzystwo 
Ballo jest 
organizatorem licznych 
imprez artystycznych. 
Prowadzi działalność 
mającą na celu 
integrację członków 
Stowarzyszenia poprzez 
aktywność kulturalną 
rekreacyjną i 
towarzyską. Stąd też 
organizuje festiwale, 
koncerty, których 
odbiorcami jest liczna 
publiczność zarówno 
Żorska, jak i 
międzynarodowa. 
Dzięki czemu również 
możliwe jest szerzenie 
kultury polskiej wśród 
odbiorców z innych 
krajów, a zarazem 
poznać zwyczaje i 
kulturę z innych państw 
poprzez liczne wyjazdy 
na zagraniczne 
festiwale.

90.04.Z
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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) 101,929.61 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,585.40 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 99,344.21 zł

0.00 zł

0.00 zł

30,000.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,585.40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 30,000.00 zł

Druk: MPiPS 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 26,088.88 zł

23,258.88 zł

430.00 zł

2,400.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 43,255.33 zł

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,585.40 zł

3.3. 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

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 88,268.28 zł 2,585.40 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,585.40 zł 2,585.40 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1.35 zł

0.00 zł

85,681.53 zł 0.00 zł

1 Obsługa strony internetowej 500.00 zł

2 Pobyt dzieci na zimowisku 685.40 zł

3 Nagranie filmu z koncertu 400.00 zł

4 Transport na festiwal 1,000.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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 świadczące usługi 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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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5.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

65.00 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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
3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

8.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8,672.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8,672.00 zł

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

8,672.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 8,672.00 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

722.67 zł

19.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

16.00 osób

3.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

3.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2.00 osób

1.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Jubileuszowy XV 
Międzynarodowy Festiwal 
Taneczny Ballo Żory 2017 
"Łączy nas taniec"

Integrowanie społeczno - 
kulturalne mieszkańców miasta 
poprzez zorganizowanie 
międzynarodowego festiwalu, 
koncertów i lekcji tańca.
Zagospodarowanie czasu 
wolnego i rozwijanie 
zainteresowań mieszkańców 
Żor poprzez udział w festiwalu, 
koncertach i animacjach 
tanecznych.
Wymiana osiągnięć twórczych i 
doświadczeń  scenicznych 
uczestników z różnych krajów 
Europy.
Stwarzanie poczucia 
solidarności i zrozumienia oraz 
współodpowiedzialności za 
wspólne idee i tożsamość 
europejską.

Gmina Miejska Żory - Prezydent 
Miasta Żory

20,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,200.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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)

2 V International Folk Festival 
Serbia 2017

Prezentowanie dorobku 
artystycznego zespołu Wesołe 
Nutki poprzez udział w 
festiwalu i koncertach w Serbii.
Promowanie Miasta Żory 
podczas festiwalu w Serbii.
Budowanie pozytywnego 
wizerunku Miasta Żory podczas 
festiwalu i koncertów w Serbii.
Poznanie kultury serbskiej.
Integrowanie społeczno- 
kulturalne z mieszkańcami 
odwiedzanych miejscowości, 
promowanie dziecięcej i 
młodzieżowej działalności 
artystycznej z zakresu tańca 
poprzez udział w festiwalach i 
koncertach.
Wymiana doświadczeń i 
pomysłów.

Gmina Miasta Żory - Prezydent 
Miasta Żory

10,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Zachęcamy do udziału w imprezach kulturalnych oraz w warsztatach tanecznych, akrobatycznych i wokalnych dla 
dzieci i młodzieży.

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

organizacji

Andrzej Zabiegliński / 
26.04.2018r. Data wypełnienia sprawozdania
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