
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-06

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.skgd.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-06-08

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

Rafał Bartek Przewodniczący TAK

Ryszard Galla z-ca przewodniczącego TAK

Norbert Rasch z-ca przewodniczącego TAK

Sylwia Kus Sekretarz TAK

Edyta Gisman Skarbnik TAK

Roman Kolek członek zarządu TAK

Joanna Hassa członek zarządu TAK

Kryspin Cieplik członek zarządu TAK

Zuzanna Donath-Kasiura członek zarządu TAK

Róża Zgorzelska członek zarządu TAK

Krzysztof Wysdak członek zarządu TAK

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Towarzystwa są, w szczególności:
Krzewienie, popularyzacja oraz rozwój niemieckiej oświaty, kultury, sztuki 
i języka.
Występowanie do władz i instytucji publicznych z postulatami 
dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność 
narodowości niemieckiej zamieszkałą na terenie działania Towarzystwa.
Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów członków 
wszystkich struktur Towarzystwa w stosunku do: Władz Państwowych 
Republiki Federalnej Niemiec (na szczeblu Federalnym i Krajów 
Związkowych), Władz i organów administracji publicznej Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz władz wszystkich krajów Unii Europejskiej, przedstawicieli 
dyplomatycznych i konsularnych Republiki Federalnej Niemiec, innych 
instytucji publicznych, a także organizacji społecznych oraz gospodarczych 
Republiki Federalnej Niemiec, Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszystkich 
krajów Unii Europejskiej.
Wspieranie partnerskiej współpracy ludności niemieckiej z ludnością 
polską na terenie działania Towarzystwa.
Udzielanie pomocy osobom powracającym na stałe z Niemiec i innych 
krajów.
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży.
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.
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.
Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.
Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi.
Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego.
Działania na rzecz edukacji obywatelskiej.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
Działania na rzecz usług dedykowanych seniorom.
Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Działania z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego.

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

Ewelina Brol Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Damian Hutsch członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Hubert Ibrom członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Natalia Jasik-Schutwitz członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Mirosław Lasar członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Towarzystwo kieruje swoje działania do ogółu społeczeństwa a w 
szczególności do ludności niemieckiej
Towarzystwo osiąga swoje cele, w szczególności przez:
organizowanie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury i sztuki 
niemieckiej, w szczególności bibliotek, domów kultury, klubów i świetlic,
popieranie amatorskiego ruchu artystycznego, w szczególności poprzez 
zakładanie zespołów artystycznych,
rozwój ruchu sportowego i rekreacyjnego, w szczególności poprzez 
zakładanie klubów sportowych,
organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
tworzenie i prowadzenie szkół,
współpracę z organami administracji publicznej odpowiedzialnymi za 
oświatę w zakresie rozwoju nauczania języka niemieckiego, szczególnie 
jako języka mniejszości narodowej,
organizowanie i wspieranie mediów niemieckojęzycznych na terenie 
działania Towarzystwa,
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,
współpracę z władzami kościelnymi w szczególności w zakresie wspierania 
duszpasterstwa w języku niemieckim,
współpracę z polskimi organizacjami kulturalnymi, w zakresie 
organizowania pomocy placówkom kulturalnym Towarzystwa, 
organizowanie wycieczek w kraju i za granicą w ramach wymiany 
kulturalnej,
udzielanie pomocy prawnej członkom Towarzystwa,
organizowanie różnorodnych form działalności gospodarczej, usługowo-
handlowej i turystycznej po uzyskaniu stosownych zezwoleń,
finansowe i rzeczowe wspieranie ludności zamieszkałej na terenie 
działania Towarzystwa, między innymi poprzez tworzenie do tego celu 
stosownych organizacji,
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. Organizacja regionalnych i ponadregionalnych projektów 
kulturalnych: Konkurs Recytatorski w języku niemieckim, Konkurs Piosenki SUPERSTAR, Koncerty - prezentacja zespołów 
artystycznych Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Wsparcie działalności zespołów 
artystycznych Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w roku 2020, Dni Kultur Niemieckiej na 
Śląsku Opolskim - cykl koncertów, warsztatów, wykładów promujących sztukę i kulturę niemiecką, Wojewódzki Konkurs Języka 
Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych, Kursy języka niemieckiego w kołach DFK, Koncert adwentowy Projekty w 
ramach "Ożywienia domów spotkań": powyżej 200 projektów kulturalnych, społecznych na terenie województwa opolskiego, 
Letnie warsztaty tematyczne dla dzieci w siedzibach DFK - Bajkowe Noce, Niemieckojęzyczne Szkółki Piłkarskie, Miro 
Fussballbox, Turnieje piłkarskie dla uczestników szkółek piłkarskich, Kampania "Mniejszość Niemiecka ma wartość", Spotkanie 
animatorów kultury i sportu, Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej, Wydanie publikacji m.in. Spacerownik po powiecie 
opolskim, Jubileuszowe rozmowy na 30-lecie TSKN na Śląsku Opolskim, „Mniejszość niemiecka w województwie opolskim jako 
wartość dodana”, wystawa 30 lat TSKN na Śląsku Opolskim w zdjęciach, Koncerty adwentowe i bożonarodzeniowe, spotkania 
online z przedstawicielami struktur Towarzystwa.
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

25305

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego

Rozwój ruchu sportowego i rekreacyjnego 
w
szczególności poprzez zakładanie klubów 
sportowych realizowanych poprzez struktur 
niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich - w 
tym prowadzenie 10 oddziałów 
(Chrząstowice, Krośnica, Leśnica, Bogacica, 
Leśnica, Dobrodzień, Jemielnica, Łany, 
Staniszcze Wielkie, Długomiłowice), 
organizowanie turniejów dla uczestników 
szkółek, organizacja turniejów przez 
oddziały, organizacja warsztatów, szkoleń 
językowych i sportowych dla trenerów i 
opiekunów szkółek, Miro FussballBox

91.33.Z 14 570,80 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego

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. Organizacja regionalnych i 
ponadregionalnych projektów kulturalnych: 
Konkurs Recytatorski w języku niemieckim, 
Konkurs Piosenki SUPERSTAR, Koncerty - 
prezentacja zespołów artystycznych 
Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim, Wsparcie działalności 
zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno 
- Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w 
roku 2020, Dni Kultur Niemieckiej na Śląsku 
Opolskim - cykl koncertów, warsztatów 
promujących sztukę i kulturę niemiecką, 
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla 
uczniów szkół podstawowych, Koncert 
adwentowy Projekty w ramach "Ożywienia 
domów spotkań": powyżej 200 projektów na 
terenie województwa opolskiego, Letnie 
warsztaty tematyczne dla dzieci w siedzibach 
DFK - Bajkowe Noce, Spotkanie animatorów 
kultury i sportu, Konkurs Wiedzy o Mniejszości 
Niemieckiej

91.33.Z 91 675,55 zł
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128 296,23 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 050 927,04 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 5 907 574,45 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 997 110,52 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 407 231,33 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 98 165,29 zł

d) przychody finansowe 1 263,19 zł

e) pozostałe przychody 3 403 804,12 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 55.20.Z

OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA   
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w obiektach na terenie 
województwa opolskiego, których jest właścicielem prowadzi działalność gospodarczą 
polegająca na udostępnianiu miejsc noclegowych lub krótkotrwałego zamieszkania. Dochód z
  działalności gospodarczej zgodnie z zapisem statusu organizacji przeznaczony jest w całości 
na działalność pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej zgodnie z zapisem 
statusu organizacji przeznaczony jest w całości na działalność pożytku publicznego.

2 68.20.Z

WYNAJEM / ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUBDZIERŻAWIONYMI
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w obiektach na terenie 
województwa opolskiego, których jest właścicielem prowadzi działalność gospodarczą 
polegająca na udostępnianiu lokali na pomieszczenia biurowe, sali konferencyjnej. Dochód z 
działalności gospodarczej zgodnie z zapisem statusu organizacji przeznaczony jest w całości 
na działalność pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej zgodnie z zapisem 
statusu organizacji przeznaczony jest w całości na działalność pożytku publicznego.

3 73.11.Z

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w obiektach na terenie 
województwa opolskiego, których jest właścicielem, na portalu internetowym oraz profilach 
internetowych oraz podczas orgaznizowanych wydarzeń kulturalnych prowadzi działalność 
gospodarczą polegającą na reklamie. Dochód z działalności gospodarczej zgodnie z zapisem 
statusu organizacji przeznaczony jest w całości na działalność pożytku publicznego. Dochód z 
działalności gospodarczej zgodnie z zapisem statusu organizacji przeznaczony jest w całości 
na działalność pożytku publicznego.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 549 023,89 zł

2.4. Z innych źródeł 3 179 327,29 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 41 686,47 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 106 246,35 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

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. Organizacja 
regionalnych i ponadregionalnych projektów kulturalnych: Konkurs Recytatorski w języku 
niemieckim, Konkurs Piosenki SUPERSTAR, Koncerty - prezentacja zespołów artystycznych 
Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Wsparcie działalności 
zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w 
roku 2020, Dni Kultur Niemieckiej na Śląsku Opolskim - cykl koncertów, warsztatów promujących 
sztukę i kulturę niemiecką, Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół 
podstawowych, Koncert adwentowy Projekty w ramach "Ożywienia domów spotkań": powyżej 
200 projektów na terenie województwa opolskiego, Letnie warsztaty tematyczne dla dzieci w 
siedzibach DFK - Bajkowe Noce, Spotkanie animatorów kultury i sportu, Konkurs Wiedzy o 
Mniejszości Niemieckiej

91 675,55 zł

2 Rozwój ruchu sportowego i rekreacyjnego w szczególności poprzez zakładanie klubów sportowych 
realizowanych poprzez struktur niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich.

14 570,80 zł

w 
tym:

1 154 823,46 zł

538 305,77 zł

357 797,81 zł

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

w 
tym:

450 858,60 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

98 165,29 złg) z działalności gospodarczej
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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 -544 522,11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -24 142,98 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 72 262,26 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 989 706,79 zł 106 246,35 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

2 541 632,63 zł 91 675,55 zł

431 374,31 zł 14 570,80 zł

25 903,03 zł

85 707,32 zł

1 682 563,60 zł

1 222 525,90 zł 0,00 zł

0,00 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 72 262,26 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

40 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

24,93 etatów

241 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

25 305 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 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)

25 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

25 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 111 548,64 zł

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

2 101 048,64 zł

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

10 500,00 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 190,87 zł

600 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

600 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 432 497,69 zł

1 416 830,04 zł

- nagrody

- premie

8 225,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 7 442,65 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 679 050,95 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 273 175,93 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 827 872,71 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

TSKN nie wypłaca wynagrodzeń członkom Zarządu ani 
członkom Komisji Rewizyjnej. Funkcje te pełnione są 
społecznie.

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 Wspieranie grup 
kulturalnych oraz kół 
terenowych mniejszości 
niemieckiej w gminie 
Tarnów Op.

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Gmina Tarnów Opolski 17 028,00 zł

2 Wspieranie realizacji zadań z 
zakresu ochrony, 
zachowania i rozwoju 
tożsamości Kulturowej 
Mniejszości w roku 2020 w 
gminie Izbicko

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Gmina Izbicko 5 600,00 zł

3 Muzykowanie od podstaw Popieranie amatorskiego ruchu 
artystycznego

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

70 000,00 zł

4 Podtrzymanie tradycji i 
tożsamości mniejszości 
niemieckiej w gminie 
Chrząstowice

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Gmina Chrząstowice 18 000,00 zł

5 Działalność kulturalna 
Mniejszości Niemieckiej w 
Gminie Reńska Wieś

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Gmina Reńska Wieś 7 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10 473,87 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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6 TAK WARZYŁY NASZE OŁMY - 
warsztaty kulinarne

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

9 540,24 zł

7 Warsztaty muzyczne dla 
grup artystycznych 
działających przy kole TSKN 
w Leśnicy

Popieranie amatorskiego ruchu 
artystycznego

Gmina Leśnica 9 750,00 zł

8 Szkółka piłkarska dla dzieci 
Miro Deutsche 
Fussballschule Leśnica

Rozwój ruchu sportowego i 
rekreacyjnego w szczególności 
poprzez zakładanie klubów 
sportowych realizowanych 
przez struktury 
niemieckojęzycznych szkółek 
piłkarskich.

Gmina Leśnica 9 525,00 zł

9 Trenuję piłkę nożną i szlifuję 
język niemiecki

Rozwój ruchu sportowego i 
rekreacyjnego w szczególności 
poprzez zakładanie klubów 
sportowych realizowanych 
przez struktury 
niemieckojęzycznych szkółek 
piłkarskich.

Gmina Chrząstowice 7 123,20 zł

10 Propagowanie kultury 
mniejszości narodowej 
niemieckiej

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Gmina Krapkowice 20 000,00 zł

11 Turniej MIRO - piłka łączy 
narody

Rozwój ruchu sportowego i 
rekreacyjnego w szczególności 
poprzez zakładanie klubów 
sportowych realizowanych 
przez struktury 
niemieckojęzycznych szkółek 
piłkarskich.

Starostwo Powiatowe w 
Krapkowicach

1 000,00 zł

12 Czas dla Mamy - spotkanie 
międzypokoleniowe

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Starostwo Powiatowe w 
Krapkowicach

2 000,00 zł

13 Kultywowanie kultury i 
tradycji niemieckiej w gminie 
Gogolin

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Gmina Gogolin 28 485,00 zł

14 Kultywowanie kultury, 
tradycji i edukacji na rzecz 
mniejszości narodowych 
wśród mieszkańców Gminy 
Ozimek

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Gmina Ozimek 6 000,00 zł

15 Ochrona, zachowanie i 
rozwój tożsamości 
kulturowej mniejszości w 
2020 roku.

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Gmina Polska Cerekiew 14 460,00 zł

16 Prowadzenie szkolenia 
sportowego w środowisku 
wiejskim i miejskim oraz 
organizacja i udział w 
zawodach TSKN Skat 
Sportowy - "Gminna Liga 
Skata Sportowego Gogolin 
2020"

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Gmina Gogolin 7 000,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-06 12



17 Trenuję piłkę nożną i szlifuję 
język niemiecki

Rozwój ruchu sportowego i 
rekreacyjnego w szczególności 
poprzez zakładanie klubów 
sportowych realizowanych 
przez struktury 
niemieckojęzycznych szkółek 
piłkarskich.

Gmina Cisek 2 899,99 zł

18 Wystawa "Mniejszość 
niemiecka na Śląsku 
Opolskim - 30 lat"

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

8 000,00 zł

19 Śpiewnik utworów 
niemieckich zespołów 
artystycznych Mniejszości 
Niemieckiej

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

6 000,00 zł

20 Mniejszość Niemiecka ma 
wartość

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

10 000,00 zł

21 Konkurs Literacki "Meine 
deutsche Geschichte"

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

10 000,00 zł

22 Koncert adwentowy 
środowisk twórczych 
mniejszości niemieckiej

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

20 000,00 zł

23 Podtrzymanie tradycji i 
tożsamości mniejszości 
narodowych i etnicznych- 
druk broszury z okazji 30-
lecia działalności 
Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Gmina Dobrodzień 3 000,00 zł

24 Wspieranie sportu dzieci i 
młodzieży na terenie Gminy 
Kolonowskie

Rozwój ruchu sportowego i 
rekreacyjnego w szczególności 
poprzez zakładanie klubów 
sportowych realizowanych 
przez struktury 
niemieckojęzycznych szkółek 
piłkarskich.

Gmina Kolonowskie 5 000,00 zł

25 „Renowacja nagrobka 
księdza Ignatza Nowaka przy 
kościele cmentarnym p.w. 
Wszystkich Świętych w 
Jemielnicy”

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Gmina Jemielnica 2 000,00 zł

26 Wydanie książki z przepisami 
kulinarnymi realizowanymi 
w ramach

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

9 650,00 zł

27 Wspieranie grup 
kulturalnych oraz kół 
terenowych mniejszości 
niemieckiej w gminie Ujazd

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Gmina Ujazd 8 900,00 zł

28 Wydarzenia muzyczne w 
ramach 17 Dni Kultury 
Niemieckiej na Śląsku 
Opolskim

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

20 000,00 zł

29 Najlepsze historie z 30-lecia 
TSKN-u na Śląsku Opolskim

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

15 000,00 zł
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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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

30 Wsparcie rozwoju 
instytucjonalnego TSKN

Doposażenie stowarzyszenia w 
sprzęt biurowy usprawniający 
realizację celów statutowych

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

4 836,38 zł

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

1 Konkurs Recytatorski Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

18 000,00 zł

2 Konkurs Piosenki 
Niemieckiej SUPERSTAR

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

13 898,89 zł

3 Kalendarz Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

15 000,00 zł

4 Wsparcie działalności 
zespołów artystycznych 
Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej, popieranie 
amatorskiego ruchu 
artystycznego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

178 000,00 zł

5 Zatrudnienie księgowego, 
specjalistów ds. rozliczeń 
projektów, spraw kadrowych 
oraz kultury

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

128 000,00 zł

6 Konkurs Wiedzy o 
Mniejszości Niemieckiej

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

8 956,20 zł

7 Przegląd zespołów 
artystycznych - Koncerty 
powiatowe

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

32 950,68 zł

8 Wydawnictwo albumowe 30 
lat TSKN

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

20 000,00 zł

9 Mniejszość Niemiecka ma 
wartość

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

48 000,00 zł

10 Letnie warsztaty tematyczne 
w siedzibach TSKN – Noc 
bajkowa Braci Grimm

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

20 500,00 zł

11 Koncert adwentowy 
środowisk twórczych 
mniejszości niemieckiej

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

15 000,00 zł

12 Letnia akademia Śląskiej 
Koronki klockowej

Krzewienie i podtrzymywanie 
kultury i tradycji mniejszości 
niemieckiej

Narodowe Centrum Kultury 40 000,00 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

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Rafał Bartek - Przewodniczący
Sylwia Kus - Sekretarz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Gmina Leśnica 2

2021-10-06
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