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KLUBWYSOKOGORSKI
KRAKOW
1, Nazwaorganizacji
2. Adressiedzibyi dane

Kraj

Powiat[,,l.KRAKoW

POLSKA
I\,lALOPOLSKIE

GminaKRAKOW

UlicaPEOZICH0W

N r d o m u1 1

Nr lokalu10A

Miejscowo6c
KRAKOW

Kod pocztowy31'152

PocziaKRAKOW

Nrtelefonu

Nr faksu

E-mailkw@kw.krakow.pl Stronawww www kw krakow.pl

3. Datarejestracjiw KrajowymRejestee
Sqdowym
po2ytku
4. Datauzyskania
slatusuorganizacii
2004-12-08
publicznogo
5. NumerREGON

00126372400000

6. NumerKRS

ooooo22732

7. Skladorganuzarzqdzajqcego
organizacji

(N6le2ywpisaeimiona.
natuislGorazinfomacie
o tunk.'l TadeuszKuchno- prezeszarzqdu
pelnlotrejpze Ooszeeq6tnych
c2tonk6worgaiu

PawelMielnikow-wiceptezesAaadr
KarolinaFilipczak- sekre].atz
zetzadu
WojciechEuchta- skarbnikzaeqdu
SlawomirZag6rski- cztonekzaeqdu
Grzegorz Kletschka- czlonek zarzadu
Jan Mondzelewski- czlonekzatzadu

WojciechBieniek- przewodniczqcy
komisjirewizyjnej
8. Skladorganukontrolilub nadzoruorganizacjiNlichalKurylowicz
-zastgpca przewodniczqcego
komisji rewizyjnej
(Nar.2/ rrpisaC;ni@a, n62wgka orc2 t4fonact9 o tunkctt
MagdalenaWrona sekretaz
petn@nejp2e2 pos.degttl4ych elonkow ogan! k@trcti
JakubGalka- czlonekkomisjirewizyjnej
- czlonekkomisjirewizyjnej
MarcinIMichalek

L Celestatutowe
organizacji
(Nateryopisatcob napodslawiestatutuo'ganizeii)

10.Spos6broalizacji
cel6wstatutowych
organzacJr
(Nale2y opjse' spo@brealEacji cet6w statutowych
orytuiaji tu Ndslewie statutu orydnizacii)

Celemklubujestprowadzeniei rozwijaniedzialalnosci
alpinistycznej
(wspinaczki,
taternictwajaskiniowegoi narciarstwa
wysokog6rskiego).

1. Zzeszanieos6bfizycznychzajmujqcychsie dziatalnosciq
arpinrstyczna.
2. Ulalwianie,popieraniei organizowante
dzralalno6ci
alpinistycznej
w kaju iza granicq,w szczegolnosci
dziatalnosci
szkoteniowei.
sPo(owej.trenirgowej.
3. Popieraniei ulatwianiewyjazdowiwypraw alpinistycznych
z zachowaniemobowiqzujqcych
przepis6w.
4. Propagowanie
i popularyzowanie
atpinizmu.
5, Organizowanie
kurs6wizawod6wsportowych
z zachowaniemobowiqzujqcych
przepis6w.
6. Wspoldzialanie
z wladzami,instytucjamiorazorganizacjami
krajowymii zagranicznymi
zainteresowanymi
dziatatno6ciq
klubu.
7. Wsp6lpracez pokrewnymistowaEyszeniami
krajowymii
zag€ntczrymt.
8. Inicjowaniei podejmowanie
innejdzialalno6ci
zmierzajqcej
do
realizacjislatutowychcel6wi zadadklubu,
z zachowaniemobowiqzujqcych
przepis6wi praw.
9- Organizowanie
wewnetrznego
zyciaklubowego,zebra6,
odczyl6w,itp.
10. Organizowanie
i udzielaniepomocyspotecznejosobom
dzialajqcymw alpinizmiei ich bliskim.

po2yiku
11.Najwazniejsze
sferydzialalnosci
publicznego
w s p e r d n , e J p o w 5 z e c l ' r . a n rkeL l l u r yf i T y c T n e r
wzgledenwielkoiciwydatkowanych
Stodkbw,sIery
drialalna'cipa2rlkupublicahego,
a kdrych nawa w ad 4
ust.1rslawyz dnia24kw@lnia2aa3t. o dzElalnasci

pornocspoleczna,w tym pofirocrodzinomi osobomw lrudnel
syiuacji2yciowejorazwyr6wnywanie
szanstych rodzini osob

234. poz 1536),zaczynahc od najwar"iejdej)

po2ytkupubllcznegow okreslesprawoEdawcrym
ll.ChaiaKerystyka
dzialalnosclorganlzacjl
1.Opisdzialalno6cipoiytku publicznego
zbi6rkafunduszyi wypiatazasilkoww ramachpornocyspolecznadla oiiar
wypadkowg6rskichi ich bllskich.
wr/prawyeksploracyjnel
Organizacjai przeprowadzenre
do jask n masywuKanin
w Sloweni.
Sprzqlanierejonowwsplnaczkowych
krakowskiego
Zakrz6wka.iDol.Bedkowskiej

1. Opisgl6wnychdzialan
podjetychpeez organizacje

organizacjai pzeprowadzeniekurs6wwspinaczkiskalnej,latemck ch i
jaskiniowego.
taternictwa
OrganizaciaI pzeprowadzeniezawodoww narciarstwie
wysokog6rskim XXIV
[/emoial Jana strzeleckiego.
pokaz6wwspinaczkowych
Przeprowadzenie
ofazwstepnychszkolei
- TryTool2012.
drytoolowychpodczas2.Krakowsklego
mityngudrytooLowego
- lll Memorial
organizaclai przeprowadzenie
zawod6wwspinaczkowych
AndrzejaSkw rczyiskiego.
Popularyzacla
alpinizmuna 10. KrakowskimFestiwaluGorsklm
Organizacjapokaz6wslajd6winlmow z wyprawpolqczonychz prelekcjami
spotkaniamiz ch uczestnikami.
Organizacjatrening6wdoskonalqcych
lechnik wspinania
Orgd.rzacjaregularrych
sporhardlalaternr(ow
senrorow
w
Publikacjesprawozdanz wypraww mediachelektronicznychdrukowanych
Polsceiza oranica.

przezorganizacje
2.Zasieg
teMo alnyprowadzonej
pozytku
publicznego
dziaialnoSci
caly lrat
(Nalezy
wskazaanp "qhiha , ,,powiat , "tuojewOd2lwa",,,calykal",

potytku publicznegoplac6wekw okresie
pzez organizacje
2. Informacjadotyczqcaprowadzonych
prowad2ila
plac6wki
l.O.ganizacja
zapewniajqce
calodobowq
opiekeosobom
pe ewleklechorymlubosobomw podeszlym
wieku,centrainiegracji
niepelnosprawnym,
plac6wki
w
spolecznej,
domypomocyspolecznej,
opiekuiczo-wychowawcze
okreslone
przepisach
publiczne
o pomocyspolecznej,
szkolyi plac6wki
okre6lone
w przepisach
o
syslemie
oSwialy
lubniepubliczne
2akladyopiekizdrowotnej
plac6wek,o kt6rychmowaw pkt 1
2.lnformacja
na temal lokalizacjii akt!,wno6ci

Lp

Nazwaplac6wki

l\,4
iejscowos6/ci,
w kt6rej/ych Liczbaodbiorc6wdzialai
plac6wka
prowadzi
dzialania

3. Informacladotyczqcaliczbyodbiorc6wdziala,lorg"nEa"lipoZStu putti"r*go , ofre"i"
Laczbaodbiorc6wdziataf organi:acji

Osoby
fizyczne

(Natezy oee@waa liebe o.tbiot'w dtahn og1nizaqi w okresie
spewzdaM.yn,
w p.d.iala na osoby fEydne i asoby pbwne)

Osoby

4.lnformacjadotyczqcadztalatno6ci
nieodplatnel
po:ytkupubticznegoiftinEaci-iwilEsie

LOpispzedmiolunieodplatnej
dzialalnosci
poaiku publicznego
(Nalely podae inbnack na temat rcdzaju dziatahaacj
nieodplel.ej orgahi2a.ji w okesia sptawozdawc2vn, wnz ze
wkaanien ,adLtOw pKp 2007 o.jpawiadaj4@go^/chtel
.Lietatnoaci.Jeat,aryani2acjapa,sdzi w,ecei mt 3 adzaf
dziabtnot i nieodplatnej,nale2ypadaCintamacte na tenat
t24h gt6wnychtodzaow &iaratnasct (podan,c qaksvmatnte
3 kod'w), zac2yn.le. o.t sr6wn4to pde.lniotu

1. Prowadzenie
i rozwijaniedziatalno<jci
alpinistycznejwkrajui
zagtantcEpoptzez:
- ulatwianie,popieraniei organizowanie
dzialatnosci
atpinistycznej
w szczegolnosci
ozialalnosci
sportoweji Fentngowel.
- popreranre
I ulatwrariewyazd6w rwyprawatp;nisiicznycrz
zachowanrem
pzepisow
oDowtqzujacych
- propagowanie
i popularyzowanie
alpinizmu.
- wspoldzialanie
z wladzar"t irstyrucjamtorazorgantzacjaml
Kfalowymr
I zagrantcznymt
zai'rteresowanym
dzialalnosciq
ktubL.
- wspo,prace
z pok.ewlyr.i stowarzyszentami
krajowymii
zagranrcznymt.
- organzowanre
wewnetftnego2yci€klubowego,zebrah,
odczytow,itp.
2. OrgaTzowanteI udzielanteporrocyspolecznejosobor
dzralalqcym
w alp nizmiei ich bhskimpoptzez po.roc w
gromadzenu fundrszy.organrzacig
zOroieti aicjr Informacynych.
wvDlacanre
zasrikow
KodPKD:
93.12.2
KodPKO:

2.ZasiegteMorialnyprowadzonqprzez
organizacjQ
nieodplatnei
po2ytku
dzialalnosci
publicznego
(Netezy wstazat np , gnina',
"powiat",,,wojewod2hro",,fity

5.lntormacja.dotyczqca
dzialalnosciodplatnejpotytkupublicznegoi dzialalnoscigospodarczel
organiza!
po2ytkupubllcznego
w okresiesprawozdawczym

prowadzila
l.Organizacja
pozytkupublicznego
dzialalnoS6
odplatnq

1 OrganEowanie.
^JrsowI szkolenalptntstycznych.
2. Organizowanie
zawod6walpinrslycznych.

Kod PKD:

85.51.Z

Kod PKD:

po2ytku
2. Opisprzedmiotu
dzialalnosci
odp+atnej
publicznego
(Nate2ypadaa kfomade na tenat rcdzaju driatatho'a
odphtnei oryaaha4t * ok.ese suawoz.lawe fi, @az ze
wskazanien ko.lul6w PKD 2007 odpowiada@@gotcl, tet
dzialalnaan Je,lt o'ganiztta prcMdzt wE@j nn 3 hdzaje
dziahtnaici odplah4, .atety podat intomack na lemat
taech gtbwrrch rcdzEl6wdzialakoSci (pdanie nakyffihb
3 kodOw),zaczvalec od gtSwlega pnednlotu

prowadzonq
peez
3. ZasiegteMorialny
po2ytku
organizacje
odplatnej
dzialalnosci
publicznego
(Nalezy wskdae np. ,gnina", ,,powiaf,
"wojew6.hlwo", ,@ly

prowadziladzialalno66gospodarczq
4.Organizacja

Ozialalno6i6
agencjireklamolvych
gospodarczej 1. tr'4y'najem
5. Opisprzedmiotu
dzialalnosci
wlasnymi
lub
2.
i zazqdzanienieruchomosciami
dzierzawionvmi
gdzieandziej
specjalistyczne
robotybudowlane,
3. Pozostale
(Nate2ypadeCntonacje na tenat rcdzaju dzialakoSci
niesklasyfikowane
odptatneiorgaobedt w okrcsia sprawozdaweyn, waz ze
wskazanien kodu/aw Pt<D2007 odpowia.tan@1o\ch lel
dtdatnoSd Jet! osanrzaqa p'owEdzt dkcet ni2 3 todreJe
dziatatnaSciodpbtnej, heb2y poda4 ihtonack he tenet
tEech gLwnrdl rcnzaj',w dzialalnoSd (padannenakymatnje
3 kodbw), 2t.2ynajt od El6hesp pae.hntotu

73.11.2

prowadzonej
przez
6. Zasiqg
terytorialny
gospodarczej
organizac.jQ
dzialalnoici
(Nate2ywstazaCnp..,sniha",
,,caty
"powiaf,"wojewOd2tuo",

1. Informaciao przychodachorganizacji

1.Lqcznakwotapr2ychod6w
o€anizacjiog6lem(zgodnie
z rachunkiem
wynik6w
/ zysk6w
i strat)

127,980.85
zl

2. Informacjao ir6dlach przychod6worganizacll
1. Przychody
z drialalnoSci
nieodplatnejpozytkupubticznego

0.00zl

2. Przychody
z dzialalnoiciodplatnejpo:ytku publicznego

70,293.00
z1

3. Przychody
gospodarczej
z dziatalnosci

12,924.O0
zl

4. Pnychodyz dzialaInoScifinansowei
5. Przychodyz 1%podatkudochodowegood os6bfizycznych
6. Ze ir6del publicznychog6tem:

0.00zl
10,050.75
zl
0.00zl

alzeSrodk6w
europejskich
w ro2umieniu
przepis6w
ofinansach
publicznych

0.00zl

b)zeirodk6wbudietupadstwa

0.00zl

j"Ono.r"k
.) ." SroOnU*
Oudr",u
.".orrUO,
*lilir*-J-

0.00zl

d)z dotacjizfunduszy
celowych

0.00zl

7. Ze ir6del prywatnychog6lem:
a) ze skladekczlonkowskich
b)z darowiznod os6bfizycznych

34,338.00
zl
32,850.00
z1
1,488.00
zl

c)z darowizn
od os6bprawnych

0.00zl

publicznej
d)z ofiarnolcr
publicznych,
kwestj
{2bi6rek

0.00zl

e) ze spadk6w,zapis6w

0.00zl

f), wplyw6w, majqtku{w szczeg6lnojci
sprzedat lub wynajemsklednik6w
majQtkowych)

0.00zl

g) z nawiqzeksEdowych

0.00zl

h) ze 6wiadczeipienietnych

0.00zl

8. Z innychir6del

375.102t

2. Wynikdzialalnosci
odplatnejpoiytku publicznegolub dzialalnosct
gospodarczei
organizacitpoiytku
publicznego
w okrGie sp€wozdawczym
1 Wynikdzialalno<ci
odplatnejporytkupubftcznego
2. WynikdzialaInojci gospodarcz€j

w tymrwysokoSt
<rodk6wprz€znaczona
nad2ialalnolistatutowq

-32 549.65zl
-8,277.O4
zl
0.00zl

od os6btizycznych
3. Informecie
o sposobie
wydatkowania
Srodk6wpochodzQcych
z 1%podatkudochodowego
l.Wysokoli kwoty pochodzAcej
z 1% podatkudochodowegood os6bfizycznych
niewydatkowanej
w poprzednichokresachsprawozdawczych

0.00zl

2.Vr,/ysoko56
kwoty pochodzqcejz 1oldpodatku dochodowegood os6b fzycznych

10,050.75
zl

ogolem
wydatkowanej
w okresiesprawozdawczym

3.Dzialania,
na kt6rewydatkowano6rodkipochodzqcez 1% podatkudochodowegood os6b fizycznychw okresie
(w szczeg6lnosci
sprawozdawczym
okreslonew pkt 11.1.1)
orazkwolype eznaczonena te dzialania

4,925.45
zl

1lDzialalnoac
szkoleniowa

w rozumieniuprzepis6wo podatkudochodow.ym
od os6bfi2ycznych,
wskazaneprze2
4. Celeszczeg6lowe,
po2ytku
publicznego
podatnik6wpodatkudochodowegood os6bfizy€znych,
wydatkowala
na kt6re organizacja
naiwiecei(rodk6w oochodracvch
z 1% Dodatkudochodoweeow okresiesorawozdawczvm
wraz z kwota
1 Dzialalno6iSekcjiTaiernictwaJaskiniowego

4,364.65
zl

2 Dzialalno6iSekcjiWspinaczkiwysokog6rskej

612.601

3 Dzialaln06c
SekcjiNarciarstwa\^tsokog6rskiego

148.05zl

4. Informacje
o ponleslonych
kosztach
wokresiesprawordawczym

w okresiesprawozdawczym
Kosztyorganizacji
og6lemi
a)kosztyz tytul! prowadzenianieodplatnejdzialalnoicipoiytku
publiczneSo

poiytku
b)kosztyztytuluprowadzenia
odplatnejdzialalno3ci
publicznego
gospodarc2ej
c)koszty2 tytulu prowadzeniad2ialalnoSci
"

iv'' d)koszty
administracyjne,
wtym:zu2ycie
materiel6w
ienergii,uslug
podatki
obce,
ioplaty,wynagrodzenia
orazubezpiec2enia
iinne
iwiadczenia,amorty2acja

koszt6w
finansowanaz 1%
Koszty
og6lem:
podatKu
dochodowegood
os6bfiuycznych

zl
145,501.08

10,050.75
zl

21,052.39
zl

5,125.30
zr

1O3,242.65
zl

4,925.45zl

21,201.04
zl
- ^^ I

0.00zl

i,,&,*v,.L.

e)kosztykampaniiinformacyjnejlub reklamowej2wiE2anej
z
pozyskiwaniem
1%podatkudochodowegood os6bfizycznych

0.00zl

0.002l

f )pozostalekosztyog6tem:

5.00zl

0.00zt

od osob prawnych
17 z podalkudochodowego

T z podatku
od nieruchomosci
tr z podalkuod czynno6ci
cll, lnoprawnych
1. Organi2acja
korzystala
z nastgpujqcych tr z oplatyskarbowej
T z oplatsqdowych
tr z innychzwolniei,jakichl

2. Organizacja
korzystalaz prawado nieodplatnegoinformowaniaprzeziednostki
publicznei
radiofonii
itelewizjio prowadzonejdziatalnoscipotytku
pubti;znego,
zgodniez
art.23aust.1 ustawyz dnia29 grudnie1992r. o radiofonii
itelewizji{Dz.U. z 2011L Nr
43, poz.226)

T wlasnosd
3. Organizacja
kor2ystalaz uprawnieniado nabyciana s?czeg6lnych
zasadachprawa\ tasnoici lub prawauiytkowaniawieczystego
nieruchomoiciz
zasobu
SkarbuPadstwa
lubjednostek
samor?adu
terytorialnego,lubzawa a umowy uiytkowan;a,najmu,dzieriawylub
jej w odniesjeniudo tych nieruchomojci
uiyczeniai pr2ysluguje
nastepujQce
prawo:

f u2J,.tkowanie
wieczyste
f najem
. uzytkowanie
f uzyczenie
a dzieiawa
17 niekorzystala

V.lPe.so

1. Praaownicy
ora2osoby6wiadczqce
usfuginapodstawie
umowycywilnoprawnej
1.Lczbaos6bzatrudnionych
w organrzacji
ra podstawie
p€cy
stosunku
Uv anpowed, nllezy u@gtedna wszystke otabv zarudn,one w aeatuacj, na pod'o#e storunku orccr et.t
40 czesc elarul w oArese sp'E^azdaweyn. nawet jea\ obecae n'e sa pt zat um,one w orsanaaqil

i
I
I

0.0 osob

2. P?ecel-naliczbe
zatldnjonychw organizacji
na podslawie
stosunku
pracyw
przelrczeniu
napelneetaty
(Aby okegiC pzecietae zatadnjenie nato2y zsunawaC wszystkie osaby zattudnione na padstawie
stosunku
o@cy w poe-uagolntch ni6:4cacn * oktpte sp,a@/d.rcz!n
twGz z utan\an odpa+ddetacvmt reSct
dau np o . w powad\L osoby 2sttudnbnej na p6t etatu), dodac da s,eb,e sury zatrud\onych I ,2
n,esieu t
podzterc ptzez 1? wht| wp,sac z doAtadnoscqdo 1 nieisca po pzec:hhu)

0.0 elat6w

3. Liczba
os6bJwiadczqcych
uslu8iworganizacji
napodstawie
umowycywilnoprawnej

6.0 os6b

2. Cztonkowie
{niedotyczyfundacji)

1.organizacja
maczlonk6w

I Nie

336.00os6bfizycznych
2. ticzbaczlonk6worgani2acji
wg stanuna ostatnidziedroku obrotowego

0.00os6bprawnych
organizacjapozyskala63 czlonk6w

3, Zmianac2lonkostwa
w organlzacji
organizacjastracila47 czlonk6w

3. Wolontariat
w okresiesprawozdawczym
1 Oryani z{h

koEystala 2e $iadczah vykonvany$

ppez wobnbnuszy

(Zgatuie z uslawq z .kia 24 1@iehia 2a$ .. o dzblako'ci po2ytkr publeneqo i o wotohtadacje,wolontaduean
sq osoby h.tkdtuh@ nieodplalnie i dabrcwolnie pdce na Eee oryanE*ji, niealeznie od tego, dy se lo osoby
niezwiq2anaz oryanizadq, czbnkwie, pB@Mi.y, osoby Swiade+e uslugi na pa&lawie unow
cytqthopnM ej c2y pz edstawiciete h|adz oryanizacji)

2. Liczbawolontarilszywykonujqcych
Swiadczenie
na zecz o€anizacjipIzeZ9kICt
kr6tszvni230dni
powinienbyCliczonytylkoaz, nie2aleIriood ltc2bySwia.lc2eh
wykonanych
na Ee
lKa2dywolanbnus2
otganizaciw okesie spa@zdawew i eae Vacy)

i_ Nie

2.00os6b

a) czlonkowieoiganizacji

2.00os6b

tYm: b) pracownicyorganizacji

0.00os6b

c) osoby6wiadczqceuslugina podstawieumowycwilnoprawnej

0.00os6b

d)czlonkowieor8anuzanqdzajqce8o

0.00osob

e) inneosoby

0.00os6b

v,/ykonujacych
3. Liczbawolontaduszy
6wiadczeniena r2eczorganizacjipzez okres
dlu2szv
ni230dni
(Ka2dy@ldla.ius powinien byc liddy
aryanEacji w okesia spa@z.raweyn)

[-.

0.00os6b

Wa .e, nidale2nie od lidby 'wiadcz.l Wonanych ha aecz

a) c2lonkowieorganizacji

0.00os6b

b) pracownicyorganizacji

0.00os6b

c) osobySwiadczqce
uslugina podstaMe
umowycywilnoprawnej

0.00os6b

d)czlonkowieorganu2arzQd2ajqcego

0.00os6b

e) inneosoby

0.00os6b

sprerwozdawczym
e)2 tytulu um6w o pracq

19,834.00
zl
0.00zl

wynagrodz€nie
zasadnicze
nagrody
_
premie

w
tym:

jnne6wiadczenia
(np.slutbowytelefon,samoch6d)

|

-l

|

-l

o.oo
0.00
zr
zl

|

0.00z1
zi

l_-

a)w zwiEzku
z prowadronq
dzialalno3ciE
odplatnqpo2ytkupubllcz.ego
b) w zwiqzku
! prowadzonq
dzialalno6cia
nieodptatnQ
po:ytkupublicznego

0.0021
0.00
z1

I

b)r,}1rt"

2. tEczna kwotawynagrodzehwyplaconychprzezorganizacjQ
pracownikom
orazosobom
Swiadczqcym
usiugina podstawieumowycylvllnoprawnej,
wzwiqzkuz prowadzone
p02ytkupublicznego
dzialalnoSciE

0.00zr
0.4;

_ l

Yll'!

19 834.00zl

]
19.834.00
134.00
zl

il.-;il
rjo;il

19,834.00
zl
'*.=

l

3. Lqcz.rakwotawynagroozenwyplaconychpzez orgentzacje
pracownkom orazosobom
swiadczqcyrrJslLgira podstaw,eumowycywitnoprawrejwzwiqzkuz prowadzonq
gospodarczE
dzialalno6ciq
organizacji

0.00zl

4. Wysokoiaprrecietnegomiesiecznego
wynagrodzenia
(brutto)wyplaconegoczlonkom
organuzarzadzajqcego
organizacji,
wliczajac
wynagrodzenie
zasadnicze,
premie
nagrody?
i inne6wiadczenia
orazumowycywilnoprawne

0.00z1

5. Wysokoiaprzecietnegomiesiqcznego
wynagrodzenja
(brutto)wyptaconego
czlonkom
annych
organ6worganizacji,
wlicz.jEc
wvnagrodzenie
zasadnicze,
nag.ody,
premiei inne
Swiadczenia
ora?,umowy
cywilnoprawne

0.00zl

przecigtnegomiesiecznego
6. VWsokoSC
wynagrodzenia
(brutto)wyplaconego
pracownikom
organizacji,
wliczajqcwynagrodzenie
zasadnicze,nagrody,premiei inne
Swiadczenia,
orazosobom6wiadczqcym
usllgi na podstawieumoty ciwitnoprawnej

215.5O
21

7. WysokoSa
najwytszego
miesiqcznego
(brutto)wyptaconego
wynagrodzenia
cronkom
organu
zarzqdzajacego,
wl czajEc
wynagrodzenie
,asadnic?e,
premiei inne
nagrody,
Swiadczenia
orazumowycywilnoprawne

0.00zl

8. Wysokoia
najwyisz€go
miesiecznego
(brutto)wyplaconego
wynagrodzenia
czlonkom
innychorgan6worganazacji,
wliczajac
wynagrodzenie
zasadnicze,
premiei inne
nagrody,
5wiedczenia
orazumowycywjlnoprawne

0.00zl

L VWsokoS6
najwy2szego
mieslecznego
wynagrodzenia
wyplaconego
{brutto)
pracownikom
organizacjl,
wllczajEc
wynagrodzenie
premiei inne
zasadnicze,
nagrody,
Swiadc2enia,
orazosobom6wiadczqcym
usluginapodslawie
umowycywilnoprawnej

4,7't'1.33
zl

10 Dodarkoweuwagrdotyczqcewyragrodzei
(Mo2napodzetia sie 2 optniEpubticzne dadatl<awyniuwagani
ttolyczqcynt paztanu lub konstrukdi wynagrcdzeh w aryani2acji
w6rc2asnaleiy wptsaale uwagtw pzwotowane pale)

Vll.lnfornacja o udzlelonyahpr:ez organtzacjepoiytku publtcznegopoiyczkEchpieniQinychw okresle

pozyczek
1.Organizacja
pienieinych
udzielala
2. Wysoko<6
po:yczek
pienie2nych
udzielonych

00021

podstawa
przyznania
3.Statutowa
poiyczekpieniq2nych

Vlll.lnformacla
poiytkupubllcrnego
o dziatalno6c!
zleconejorganizacji
przeradministracjQ
publicznQ
w okresie
sprawozdawctYrll

przezorganyjednostek
1, Organi2acja
realizowala
zadanja
zlecone
samorzEdu
terytorialnego

2. Informacja
natematrealizowanych
zadai i kwotdotacjiotzymanych
naichfealizacje
Nazwazadania
prze?organy
3, W okresie
sprawozdawczym
organi?acja
real:zowala
zadania
zlecone
administracji
rrqdowej
4. Informacjana tematrealizowanych
zadai ikwot dotacjiotzymanychna ich realizacje
Lp

Nazwazadania

lx.lnformaciadotyczQca
poiytku publlc2nego2am6wiedpubllcrnychw okresie
reallzowEhychprzezorganizacjQ

1. W okresiesprawozdewczym
organizacjarealizowalazam6wieniapubliczne

2. lnformacjana tematreali2owanych
zam6wiedi kwototrzymanychna ich realizacje
Nazwazadania

X.lnformacje
!rupelniaiqce
1. Wkaz spotek,w kt6rychorganizacjaposiadaco najmniej20% udzial6wlub akcjiw kapitalezakladowymlub co
najmniej20% og6lnejliczbyglos6ww organiestanowiqcymsp6lki
Lp

Nazwaspolki

Siedziba
sp6lki

Yo0dzial6w % udzialuw 096lnej
glos6w
lub akcjiw
liczbie
kapitale

2. Wykazfundacji,kt6rychorganizacjajest fundatorem
1 Talernczek

3. Info.macjeo konlrolachpfzeprowadzonych
w organizacjipzez organyadminislracjipublicznejw okresie
Przedmiot
kontroli

Organkontrolujacy

przeprowadzila
4. Organizacja
badaniesprawozdania
finansowego
na podstawie
ustawyz
(D2.U. 2 2009r. Nr 152,po!. 1223,z p6in. zn.)
dnia29 wrzejnia1994r. o rachunkowojci
lub rozporzadzenia
MinistraFinans6w
z dnia23 grudnaa
2004r. w sprawieobowiqzku
poiytkupubliczoego
badania
sprawozdai
finansowych
organizacji
{Dz.U. Nr 285,poz.
28s2)
5. Dodatkoweinformacje
(Nate2ywpisat w pontzszepate inne intanacje, kt6ryni .eanhaqa chciatabypodzietia stQz apni4 publiane)

Data2akoic2enia
kontroli

/ou ?an4r.

BWYSOKOGORSKI
KRAKOIfl
akowul.Fcdrlchdwtt OiA

I FL676hO 7059 R€GON:@l26tA
KRSO@@ 227t2

anizacjaPoa tU Pr/blic2n€to

