
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• 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 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina M. OPOLE

Powiat M. OPOLE

Ulica KONOPNICKIEJ Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość OPOLE Kod pocztowy 45-004 Poczta OPOLE Nr telefonu 774021070

Nr faksu 77-423-02-62 E-mail tskn@tskn.vdg.pl Strona www www.tskn.vdg.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00451401000000 6. Numer KRS 0000017757

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

Norbert Rasch Przwodniczący TAK

Ryszard Galla Zastępca TAK

Bernard Gaida Zastępca TAK

Rafał Bartek Sekretarz TAK

Edyta Gisman Skarbnik TAK

Józef Kotyś Członek TAK

Józef Swaczyna Członek TAK

Herbert Czaja Członek TAK

Ryszard Donitza Członek TAK

Róża Zgorzelska Członek TAK

Krzysztof Wysdak Członek TAK

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Towarzystwa są, w szczególności:
1) Krzewienie, popularyzacja oraz rozwój oświaty, kultury, sztuki i języka 
niemieckiego, zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb 
ludności niemieckiej,
2) Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami 
dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność 
narodowości niemieckiej zamieszkałą na terenie Śląska Opolskiego,
3) Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów członków 
wszystkich struktur Towarzystwa w stosunku z: Władzami Państwowymi 
Republiki Federalnej Niemiec (na szczeblu Federalnym i Krajów 
Związkowych), Władzami i organami administracji publicznej 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz władzami wszystkich krajów Unii 
Europejskiej, przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi 
Republiki Federalnej Niemiec, innymi instytucjami publicznymi, a także z 
organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi Republiki Federalnej 
Niemiec, Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej,
4) Umacnianie partnerskiej więzi i zasad współżycia ludności niemieckiej z 
ludnością polską,
5) Udzielanie pomocy osobom powracającym na stałe z Niemiec i innych 
krajów.
6) Organizowanie i zaspokajanie potrzeb młodzieży,
7) Organizowanie pomocy materialnej dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, w szczególności dla rodzin wielodzietnych, osób 
starszych, samotnych, osób poszkodowanych przez los, w tym 
poszkodowanych w okresie wojny oraz na wskutek przebywania w niewoli 
i obozach pracy oraz wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie 
rehabilitacji społecznej.
8) Uczestnictwo w życiu społeczno-publicznym, w szczególności:
a) Udział w referendach zarządzonych przez stosowne władze
b) Udział w wyborach parlamentarnych krajowych i europejskich oraz 
wyborach samorządowych wszystkich szczebli
c) Zgłaszanie kandydatów na ławników oraz inne funkcje społeczne.
9) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami,
10) Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

Róża Kerner Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Helga Baron Członek TAK

Ewelina Brol Członek TAK

Jan Lenort Członek TAK

Barbara Kaczmarczyk Członek TAK
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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)

Towarzystwo osiąga swoje cele, w szczególności przez:
1)organizowanie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury i sztuki 
niemieckiej, w szczególności bibliotek, domów kultury, klubów i świetlic,
2)popieranie amatorskiego ruchu artystycznego ludności niemieckiej, w 
szczególności poprzez zakładanie zespołów artystycznych,
3)rozwój ruchu sportowego i rekreacyjnego wśród ludności niemieckiej, w 
szczególności poprzez zakładanie klubów sportowych,
4)organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
5)tworzenie i prowadzenie szkół,
6)współpracę z władzami oświatowymi w zakresie uwzględniania 
wniosków ludności niemieckiej odnośnie kształtowania programów 
nauczania, rozwoju sieci szkół z językiem niemieckim, prawidłowego 
rozpowszechniania podręczników szkolnych oraz organizowania i 
popierania dokształcania dorosłych,
7)organizowanie i prowadzenie wydawnictw w języku niemieckim, 
wydawanie i kolportaż prasy Towarzystwa, redagowanie oraz emisja 
programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem własnych lub 
innych stacji nadawczych,
8)nawiązywanie i prowadzenie poprzez władze Towarzystwa i jego 
struktury partnerskiej współpracy z odpowiednimi dla Towarzystwa 
organizacjami w Republice Federalnej Niemiec i w innych krajach, w tym 
również z instytucjami kulturalnymi,
9)współpracę z władzami kościelnymi w celu organizowania nabożeństw w 
języku niemieckim,
10)współpracę z polskimi organizacjami kulturalnymi, w zakresie 
organizowania pomocy placówkom kulturalnym Towarzystwa, 
organizowanie wycieczek w kraju i za granicą w ramach wymiany 
kulturalnej,
11) udzielanie pomocy prawnej członkom Towarzystwa,
12) organizowanie różnorodnych form działalności gospodarczej, 
usługowo-handlowej i turystycznej po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
13)finansowe i rzeczowe wspieranie ludności zamieszkałej na terenie 
działania Towarzystwa, między innymi poprzez tworzenie do tego celu 
stosownych organizacji,
14)współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Organizowanie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej,
w szczególności bibliotek, domów kultury, klubów i świetlic. Organizację wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży. Organizowanie spotkań, konkursów, przeglądów kulturalnych pomagających zachować 
tradycję i kulturę mniejszości narodowej.
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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)

36170

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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 działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

91.33.Z Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka 
regionalnego

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowana

91.33.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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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) 4,815,268.97 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,675,723.52 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 133,444.46 zł

d) Przychody finansowe 33,577.24 zł

e) Pozostałe przychody 972,523.75 zł

277,812.83 zł

518,983.19 zł

189,819.84 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 434,040.00 zł

434,040.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. 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) 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 65,872.67 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 65,872.67 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 986,615.86 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 -1,227,524.14 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 75,277.28 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: 5,001,452.46 zł 65,872.67 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

4,903,247.66 zł 65,872.67 zł

0.00 zł 0.00 zł

58,167.18 zł

40,037.62 zł

0.00 zł

0.00 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: 

1 Organizowanie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej, w szczególności 
bibliotek, domów kultury, klubów i świetlic. Organizowanie spotkań, konkursów, przeglądów 
kulturalnych pomagających zachować tradycję i kulturę mniejszości narodowej.

65,872.67 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 75,277.28 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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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)

12.0 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)

10.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

36,170.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 703,894.57 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

606,915.24 zł

594,112.61 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

12,802.63 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 96,979.33 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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)

0.00 zł

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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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 Propagowanie kultury, 
tradycji i edukacji na rzecz 
mniejszosci narodowych 
wsród mieszkańców Gminy 
Ozimek

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Miasta i Gminy Ozimek 23,500.00 zł

2 Ochrona, zachowanie i 
rozwój tożsamości 
kulturowej mniejszości w 
2013 roku

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Gminy Polska Cerekiew 10,000.00 zł

3 Propagowanie kultury 
mniejszości narodowej 
niemieckiej

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Miasta i Gminy Krapkowice 20,000.00 zł

4 Podtrzymywanie tożsamości 
mniejszosci narodowej oraz 
integracja obywatelska 
mniejszoscie niemieckiej w 
ramach poznawania 
dziedzictwa kulturowego 
mniejszości niemieckiej

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Gminy Bierawa 7,670.00 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

0.00 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)

5 Spotkanie integracyjne 
mieszkańcó pochodzenia 
niemieckiego gminy Bierawa 
w ramach spotkania 
adwentowego

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Gminy Bierawa 3,880.00 zł

6 Bieżace utrzymanie świetlicy 
mnoiejszości niemieckiej w 
Lubieszowie - działalność 
mająca na celu zachowanie 
tożsamości kulturowej 
mniejszości niemieckiej oraz 
pielęgnowanie języka 
niemieckiego.

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Gminy Bierawa 6,450.00 zł

7 Gminna Liga Skata 2013 Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Starostwo Powiatowe w 
Krapkowicach

2,000.00 zł

8 Wspieranie grup 
kulturalnych mniejszości 
narodowych

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Gminy Tarnów Opolski 35,000.00 zł

9 Dzień matki w Lichyni Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Gminy Leśnica 1,600.00 zł

10 Warsztaty muzyczne dla 
grup artystycznych 
działających przy kole DFK w 
Leśnicy

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Gminy Leśnica 8,000.00 zł

11 Otwarty Turniej Szachowo - 
Warcabowy 2013

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Starostwo Powiatowe w 
Krapkowicach

1,000.00 zł

12 Działalność społeczno - 
kulturowa Mniejszości 
Niemieckiej bogactwem 
kulturowym Gminy 
Strzeleczki

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Gminy Strzeleczki 12,750.15 zł

13 obszar 2 - w zakresie 
działalności na rzecz 
mniejszości narodowych

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Miasta i Gminy Gogolin 15,000.00 zł

14 Podtrzymanie tradycji i 
tożsamości mniejszości 
narodowych i etnicznych

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Miasta i Gminy Dobrodzień 2,000.00 zł

15 Konkurs Recytatorski w 
języku niemieckim "Młodzież 
recytuje poezję"

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

2,500.00 zł

16 Ogólnopolski Konkurs 
Literacki "W języku serca"

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

2,500.00 zł

17 Dni Kultury Niemieckiej Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

10,000.00 zł
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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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 III etap zagospodarowania 
pomieszczeń farnych na 
pomieszczenia służące 
podtrzymaniu tożsamości 
niemieckiej w regionie

Remont oraz 
zagospodarowanie 
pomieszczeń.

Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji

193,383.19 zł

2 Zatrudnienie ksiegowego i 
specjalisty ds. rozliczeń w 
biurze TSKN

Dofinansowanie wynagrodzeń 
księgowego i specjalisty ds. 
rozliczeń umożliwia realizację 
zadań statutowych organizacji.

Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji

91,700.00 zł

3 Działalność orkietr dętych 
Towarzystwa Społeczno 
Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim w roku 
2013

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji

60,000.00 zł

4 Konkurs Recytatorski w 
języku niemieckim "Młodzież 
recytuje poezję"

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji

14,200.00 zł

5 Ogólnopolski Konkurs 
Literacki "W języku serca"

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji

8,000.00 zł

6 Działalność chórów i 
zespołów śpiewaczych 
Towarzystwa Społeczno - 
Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim w roku 
2013

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji

60,000.00 zł

7 Działalność dziecięcych i 
młodzieżowych zespołów 
artystycznych Towarzystwa 
Społeczno - Kulturalnego 
Niemców na Śląsku 
Opolskim w roku 2013

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji

60,000.00 zł

8 Konkurs Piosenki 
Niemieckiej SUPERSTAR 
2013

Krzewienie i podtrzymanie 
kultury i tradycji mniejszości 
narodowej.

Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji

11,700.00 zł

9 Opolska Akademia Seniora Aktywizacja osób starszych. Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

20,000.00 zł
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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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Norbert Rasch - Przewodniczący
Rafał Bartek - Sekretarz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2014-05-16
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