
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina JADÓW

Powiat WOŁOMIŃSKI

Ulica PIĘKNA Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość BORZYMY Kod pocztowy 05-281 Poczta URLE Nr telefonu 601079640

Nr faksu E-mail ekofin@eko-fin.pl Strona www www.kulturaurle.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-02-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14237565500000 6. Numer KRS 0000355060

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

ELŻBIETA MIKULSKA PREZES ZARZĄDU TAK

ANNA BEATA PLĄSKA WICEPREZES TAK

MARIUSZ KUBAT CZŁONEK ZARZĄDU TAK

DARIUSZ OSIECKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

LESZEK BIEŃKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

WIESŁAW KOŁODZIEJCZYK 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

MARIANNA ŻAK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

MAŁGORZATA ŁOŃ PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

HENRYK TADEUSZ RUDNIK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KULTURY W URLACH
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Organizacja V Festiwalu Muzyki Kameralnej w Urlach.
   Stowarzyszenie od 2010roku w okresie wakacyjnym organizuje koncerty muzyki kameralnej. 
   W dniach 28.06.2014-09.08.2014r. zostało zorganizowanych siedem koncertów:
   - 28 czerwca 2014r Kwartet smyczkowy PRIMA VISTA-jeden z najlepszych i najciekawszych polskich 
zespołów kameralnych wystąpił z programem  zatytułowanym "Dolce far niente...czyli słodkie lenistwo".
   - 5 lipca 2014r wystąpił Zespół Instrumentów Dawnych ARS NOVA pod kierownictwem Krzysztofa 
Owczynika z sopranistką Dagmarą Barną. 
 ARS NOVA-zespół specjalizujący się w muzyce europejskiej XIII- XVI wieku , należący do czołowych grup 
tego rodzaju w Polsce 
 zaprezentował repertuar dawnych mistrzów m.in. mikołaja z Radomia, Jana z Lublina, Mikołaja 
Gomółki.
   - 12 lipca 2014r  Kwartet smyczkowy OPIUM -laureat nagrody Fryderyki 2014 wystąpił z programem  
Mozarta i  Brucha.
   - 19 lipca 2014r HORNET QUARTET - zespół czołowych polskich waltornistów, prezentujący szeroki 
wachlarz muzyki współczesnej , utwory napisane na kwartet waltorniowy oraz aranżacje dzieł muzyki 
poważnej przedstawił dzieła kompozytorów: Włodzimierza Kotońskiego, Jana Stokłosy,John'a Willama, 
Eugene'a Bozza.
   - 26 lipca 2014r  TUTAM Saxophone Quartet - zespół wykonujący muzykę poważną, filmową i 
rozrywkową wykonał utwory  m.in. Prokofiewa, Bacha,Bernsteina.
   - 2 sierpnia 2014r Kwintet dęty WINDEPENDENT w klasycznym składzie: flet, klarnet, obój, fagot- 
instrumenty dęte drewniane oraz róg(waltornia) - instrument dęty blaszany - wystąpił w programie 
utworów Bacha, Haydn'a, Taffanel'a, Faure'a.
   - 9 sierpnia 2014r CHOPIN GUITAR QUARTET - zespół wykonujący utwory orginalne napisane na cztery 
gitary , jak też  i własne transkrypcje - wystąpił  w repertuarze dzieł Fryderyka Chopina, Amadeusza 
Mozarta i Georges'a Bizeta.

2. 19 lipca 2014r Stowarzyszenie wspólnie z Parafią Urle i Lasami Państwowymi zorganizowało imprezę 
"Jazz w lesie". W koncercie wystąpili : Tamara Raven Group, Old Timers i gwiazda wieczoru - Grażyna 
Łobaszewska z zespołem.

3. Organizacja obchodów Święta Niepodległości- 11 listopada 2014r z patriotycznym koncertem 
zatytułowanym " Z pieśnią do wolności" wystąpili: Natalia Kowalenko- sopran, Wiesław Bednarek- 
baryton, Aleksander Kamedulski-baryton, Andrzej Płonczyński- akompaniament.

4. Współpraca z Parafią Urle w organizacji pleneru rzeźbiarskiego oraz kiermaszy artystycznych, na 
których prezentowało swoje prace wielu 
artystów w dziedzinie malarstwa, rzeźbiarstwa, rękodzieła artystycznego.

5. Współorganizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla dzieci "Wioska indiańska"- konkurencje 
sportowe i zabawy przeprowadzone przez
 profesjonalny zespół"HUU-SKA LUTA" połączona z koncertem muzyki country.

6. Koncert kolęd
W Święto Trzech Króli 6 stycznia 2014 r wystąpił z koncertem Chór Wychowanków Druha 
Skoraczewskiego

7. 3maja 2014r miał miejsce koncert z okazji kanonizacji Świętego Jana Pawła II "Barką do wieczności" w 
wykonaniu : Teresa Siewierska-recytacja,prowadzenie, Witold Matulka-tenor, Mariusz Rutkowski-
akompaniament

8. Spotkanie opłatkowe.
14 grudnia 2014r miało miejsce spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia i ich rodzin . Spotkanie 
uświetnił występ znakomitej harfistki
Pani Małgorzaty Komorowskiej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

15000

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Kultury w Urlach prowadzi 
szeroko pojętą działalność 
kulturalną w oparciu o 
tradycyjne wartości kultury 
polskiej , chrześcijańskiej i 
europejskiej:
- prowadzi edukację muzyczną 
dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych obejmującą 
przedstawianie twórczości 
znanych kompozytorów 
polskich i europejskich,
-propaguje kulturalne 
spędzanie wolnego czasu 
poprzez uczestnictwo w 
warsztatach artystycznych, 
spektaklach teatralnych ,
- upowszechnia tradycję 
narodową ,propaguje 
pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości 
narodowej poprzez 
uczestnictwo w obchodach 
świąt narodowych,
-promuje wartości 
krajoznawcze i wypoczynkowe 
Urli i okolic.
Wszystkie imprezy 
organizowane przez 
Stowarzyszenie są bezpłatne.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 84 331,15 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 84 331,15 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 5 599,85 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

76 572,01 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 
przedmiotem działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 51 334,00 zł

76 572,01 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 76 572,01 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 6 647,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 647,30 zł

4.3. 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

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 zatrudnione 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 Organizacja koncertów 6 647,30 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 7 759,14 zł

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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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

0,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

49,00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Elżbieta Mikulska- prezes 
zarządu /10.07.2015

Dariusz Osiecki- członek zarządu/ 
10.07.2015

Data wypełnienia sprawozdania

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2015-07-13 7


