Sygnatura sprawozdania(wypelniaMPiPS)

Roczne sprawozdanie

merytoryczne

z dzialalnosci

organizacji pozytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Spolecznej

I

za rok2011

I

,/ Formularz nalezy wypelnic w jezyku polskim, drukowanymi literami;
,/ Sprawozdawca wypelnia tylko przeznaczone dla niego biale pola;
,/ We wszystkich pytaniach, w których istnieje mozliwosc wyboru odpowiedzi, nalezy zaznaczyc wlasciwe odpowiedzi znakiem
X;
,/ We wszystkich polach, w których nie beda wpisane odpowiednie informacje, nalezy wstawic pojedynczy znak myslnika f-J;

Miejsce na notatki MPiPS

Data wplyniecia sprawozdania
(wypelnia MPiPS)

I.Dane organizacji

pozytku publicznego

1. Nazwa organizacji

Klub Szachowy "Javena Hancza" Suwalki

2. Adres siedziby i dane

Kraj

POLSKA

WojewództwoPODLASKIE

Powiat M.SUWALKI

kontaktowe
Gmina M.SUWALKI

Ulica NONIEWICZA

Nrdomu 42

Nrlokalu

MiejscowoscSUWALKI

Kodpocztowy16-400

PocztaSuwalki

Nrtelefonu 87-566-27-44

Nrfaxu 87-566-27-44

E-mailburam@gazeta.pl

Strona www

3. Data rejestracji

w Krajowym

Rjestrze

Sadowym
4. Data uzyskania
.

statusu

organizacji

DOZvtkUDubliczneao
5. Numer REGON

I

790159065

www.szachY.suwalki.DI

2004-08-02
2004-10-15

000212319

16. Numer KRS
IRENA WARAKOMSKA

-

PREZS ZARZADU

-

7. Sklad organu zarzadzajacego organizacji
MIKOLAJ BURA
WICEPREZES
(NaJezy wpisac imiona, nazwiska oraz infonnacje o funkcji
pelnionej przez poszczególnych czJonków organu
KAROL GRABOWSKICZLONEK ZARZADU
zarzadzajacego)
GABRIELA POSWIATOWSKA

- CZLONEK

ZARZADU

MARIUSZ RACZVNSKI- CZLONEK ZARZADU
MARIA MURAWKO

- PRZEWODNICZACY

KOMISJI REWIZV JNEJ

8. Sklad organu kontroli lub nadzoru
MAREK OSTROWSKI- CZLONEK KOMISJI REWlZVJNEJ
organizacji
(Nalezywpisac imiona, nazwiska oraz infonnacjeo funkcji
pelnionej przez poszczególnych czlonków organu kontroli
lub nadzDro)

WALDEMAR

RADZEWICZ

-

CZLONEK KOMISJI REWlZV JNEJ

1. Celem statutowym organizacji jest:

9. Cele statutowe organizacji

(Nalezy opisac cele na podstawie statutu organizacji)

.

a) Organizowanie dzialalnosci w dziedzinie sportu szachowego
oraz tworzenie odpowiednich warunków materialnotechnicznych dla jego rozwoju.
b) Upowszechnianie walorów i popularyzacje walorów sportu,
kultury fizycznej i turystki.
c) Prowadzenie dzialalnosci wychowawczej i popularyzatorskiej
w zakresie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym
uwzglednieniem sportu szachowego.
d) Wspóludzial w dzialalnosci wspomagajacej rozwój wspólnot i
spolecznosci lokalnych w zyciu kulturalnym i spolecznym.
2. Dzialalnosc statutowa Stowarzyszenia dotyczy realizacji zadan
publicznych na rzecz ogólu spolecznosci, jak równiez na rzecz
czlonków Stowarzyszenia i samego stowarzyszenia kultury
fizycznej, która stanowi jego wylaczna dzialalnosc statutowa.

Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane sa w szczególnosci
poprzez stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju sportu
szachowego, a w szczególnosci:
1. organizowanie i koordynowanie zajec, zawodów, imprez
sportowych i rekreacyjnych a takze uczestnictwo w
swiatowych
i
europejskich
oraz
panstwowych
i
wojewódzkich systemach zawodów sportowych,
2. organizowanie i koordynowanie sekcji i szkolen sportowych,
3. prowadzenie dzialalnosci szkoleniowej i edukacyjnej w
formie organizacji kursów, seminariów i obozów dla
zawodników i czlonków Stowarzyszenia,
4.
10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
(Nalezy opisac sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

szkolenie i doskonalenie

kadr trenersko

-

instruktorskich,

5. tworzenie, utrzymywanie i udostepnianie bazy sportoworekreacyjnej.
6. wspieranie dzialalnosci uczniowskich klubów sportowych i
otaczanie opieka zawodników,
7. propagowanie rozwoju sportu szachowego, kultury fizycznej i
turystki, aktywne uczestnictwo w realizacji programów
srodowiskowych, wojewódzkich i krajowych w tym zakresie,
8. wspóldzialanie w zakresie rozwoju róznych form aktywnego
wypoczynku z wlasciwymi instytucjami i organizacjami,
9. troske o wysoki poziom moralny zawodników i czlonków
Stowarzyszenia,
10.

11. Najwazniejsze

podejmowanie
innych
dzialalnosci statutowej.

przedsiewziec

w

celu

realizacji

sfery dzialalnosci pozytku publicznego

1. Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej.

(Nalezy wskezac nie wiecej niz trzy najwa1niejsze, pod wzgledem
wielkosci wydatkowanych StrxIk6w, sfery dzialalnosci pozytku
publicznego, o których mowa w 8ft 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wo/ontariacie(Dz.U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536),zaczvnaJac od naJwatnleJszelJ

2.
3.

II.Charakterystyka dzialalnosci organizacji poiytku publicznego w okresie sprawozdawczym
i.0pis dzialalnosci pozytku publicznego

1. Opis glównych
dzialan podjetych
przez organizacje

Stowarzyszenie prowadzi dzialalnoSC pozytku publicznego, która jest zgodna z
celami Stowarzyszenia oraz jest sposobem realizacji celów, w szczególnosci w
zakresie:
a) organizowania dzialalnosci w dziedzinie sportu szachowego oraz tworzenie
odpowiednich
warunków materialno technicznych dla jego rozwoju;
b) upowszechnianie walorów i popularyzacje walorów sportu, kultury fizycznej i
turystyki;
c) prowadzenie dzialalnosci wychowawczej i popularyzacje w zakresie kultury
fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzglednieniem sportu szachowego;
d) wspóludzial w dzjla1nosci wspomagajacej rozwój wspólnoty i spolecznosci
lokalnych w zyciu kulturalnym i spolecznym.

-

2.Zasiegterytonalnyprowadzonejprzez
organizacje dzialalnosci pozytku

publicznego

Calykraj

(Nalezy wskazac np. ngminan,"powiaf', nwojewództwon,
"caly kraj nZBgranica,

2. Infonnacja dotyczaca prowadzonych przez organizacje pozytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym

1.0rganizacjaprowadzilaplacówkizapewniajacecalodobowaopieke osobom
niepelnosprawnym,przewleklechorymlub osobomw podeszlymwieku, centra
integracji spolecznej, domy pomocy spolecznej, placówki opiekunczo- rtak
wychowawcze okreslone w przepisach o pomocy spolecznej, szkoly i placówki
nie
publiczne okreslone w przepisach o systemie oswiaty lub niepubliczne zaklady
opieki zdrowotnej

2.1nformacjana temat lokalizacjii aktywnosci placówek. o których mowa w pkt 1

1

Liczba odbiorców dzialan placówki
w okresie sprawozdawczym

Miejscowosc/ci, w którejlych
placówka prowadzi dzialania

Lp Nazwa placówki

-

-----

3. Infonnacja dotyczaca liczby odbiorców dzialan organizacji pozytku publicznego
sprawozdawczym
Liczba odbiorców dzialan organizacji

Osoby
fizyczne

(Nalezy oszacowac liczbe odbiorcówdzialanorganizacjiw okrasie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby

w okresie

715

6

prawne

4. Infonnacja dotyczaca dzialalnosci nieodplatnej po!ytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

1.0pis przedmiotunieodplatnejdzialalnosci
pozytku publicznego

1.

Dzialalnosc zwiazana ze sportem, pozostala.

(Nalezy podac infonnacje na temat rodzajudzialalnosci
nieodplalnej organizacjiw okrasie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/6w PKO2007 odpowiadajacegatych
tej dzialalnosci.Jesli organizacjaprowadzi wiecej niz 3
IOdzajedzialalnoscinieodplatnej,nalezy podac infonnacje
na temat tnech glównych rodzajówdzialalnosci(podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynajac od glównego
przedmiotu dzialalnosci)
Kod PKD:

I 92.62.Z

2.Zasieg terytorialny
prowadzonej przez
organizacje nieodplatnej dzialalnosci pozytku
publicznego
Caly kraj
(Nalety wskazaó np. "gmina",.powiar',"województwo",
..calY kraj". ..zaaranica")

5. Infonnacja dotyczaca dzialalnosci odplatnej pozytku publicznego i dzialalnosci gospodarczej organizacji
. .. u Dubliczneaow okresie sDrawozdawczvm

X tak

.. me
.

1.0rganizacjaprowadziladzialalnoscodplatnapozytkupublicznego
2. Opis przedmiotu dzialalnosci odplatnej

Uslugi rekJamowe

pozytkupublicznego

(Nalety podac infonnacjena temat rodzaju dzialalnosci
odplatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze Kod PKO:
wskazaniemkodu/ówPKO 2007 odpowiadajacegolych tej
dzialalnosci.Jesli organizacjaprowadziwiecej niz 3 rodzaje Kod PKO:
dzialalnosci odplatnej, na/ety podaó Infonnacjena temat
trzech glównych rodzajów dzialalnosci (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynajac od glównego Kod PKO:
przedmIotu dzialalnosci)

93.1

3. Zasieg terytorialny prowadzonej przez .
organizacje odplatnej dzialalnosci pozytku
publicznego
Caly kraj
(Nalety wskazaó np. "gmina","powiat","województwo",
..calv kra/" .zaaranlca")

..

4.0rganizacja prowadzila dzialalnosc gospodarcza

"'nie
.--.--.

5.0pis przedmiotu dzialalnosci gospodarczej
(Nalezy podac Infonnacje na temat rodzaju dzialalnosci
gospodarczej prowadzonej przez organizacje w okresie
sprawozdawczym, wraz za wskazaniem kodu/ów PKO
Jesli
2007 odpowladajacegolych tej dzialalnosci.
organizacja prowadzi wiecej niz 3 rodzaje dzialalnosci
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, na/ety podaó infonnacje

na temat

trzech glównych

maksymalnie 3 kodów),
przedmiotu dzialalnosci)

rodzajów

dzialalnosci

zaczynajac

od

(podanie

glównego

KodPKO:
KodPKO:
KodPKO:
6.Zasiegterytorialnyprowadzonejprzez
organizacje dzialalnosci gospodarczej
(Nalety

wskazac

np. "gmina",

"caly kraj", "zagranica")

"pow/ar',

"województwo",

tak

-

III.Przychody i koszty organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Laczna kwota przychodów organizacji ogólem (zgodnie z rachunkiem wyników I zysków i
strat)

155 067,95 zl

2. Informacja o zródlach przychodów organizacji
1.Przychody z dzialalnosci nieodplatnej pozytku publicznego
2. Przychody z dzialalnosci odplatnej pozytku publicznego

0,00

zl

55580,00 zl

3. Przychody z dzialalnosci gospodarczej

0,00 zl

4. Przychody z dzialalnosci finansowej

0,00 zl

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

O,00 zl

6. Ze zródel publicznych ogólem:

70770,00 zl

a) ze srodków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

b) ze srodków budzetu panstwa
c) ze srodków budzetu jednostek samorzadu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych

7. Ze zródel prywatnych ogólem:
a) ze skladek czlonkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych
c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

0,00 zl
0,00 zl
70770,00 zl
0,00 zl
9686,00 zl
3140,00 zl
3700,00 zl
2846,00 zl

d) z ofiarnosci publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zl

e) ze spadków, zapisów

0,00 zl

f) z wplywów z majatku (w szczególnosci sprzedctt lub wynajem skladników
maiatkowvch)

0,00 zl

g) z nawiazek sadowych
h) ze swiadczen pienieznych
8. Z innych zródel

0,00 zl
0,00 zl
19031,95 zl

2. Wynik dzialalnosci odplatnej pozytku publicznego lub dzialalnosci gospodarczej organizacji pozytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik dzialalnosci odplatnej pozytku publicznego

o, 00

zl

2. Wynik dzialalnosci gospodarczej

0,00

zl

w tym: wysokosc srodków przeznaczona na dzialalnoSC statutowa

0,00 zl

3. Infonnacje o sposobie wydatkowaniasrodków pochodzacych z 1%podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokosc kwoty pochodzacej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej

0,00 zl

w poprzednichokresachsprawozdawczych
2.Wysokosckwotypochodzacejz 1% podatkudochodowegood osób fizycznychwydatkowanejw
okresiesprawozdawczymogólem

0,00 zl

3.Dzialania,na którewydatkowanosrodkipochodzacez 1% podatkudochodowegood osób fizycznychw okresie
sprawozdawczym(wszczególnosciokreslonew pkt11.1.1)
oraz kwotyprzeznaczonena te dzialania

-

1
2

-

3
4

,

zl

,

zl

,

zl

, zl

4. Cele szczególowe, w rozumieniuprzepisów o podatku dochodowymod osób fizycznych.wskazane przez
podatnikówpodatku dochodowegood osób fizycznych.na które organizacja pozytkupublicznegowydatkowala
najwiecejsrodkówpochodzacychz 1% podatkudochodowegow okresiesprawozdawczymwrazz kwota

1

.-----. , zl

2

.-

3

-

, zl

4

-

, zl

, zl

Wtym:
4. Infonnacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogólem:
a)koszty z tytulu prowadzenia nieodplatnej dzialalnosci pozytku
publiczneao
b) koszty z tytulu prowadzenia odplatnej dzialalnosci pozytku publicznego
c)koszty z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

l;: .. d)koszty
administracyjne, w tym: zuzycie matenal6w i energii. uslugi obce,
podatki i opiaty. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne swiadczenia,

Koszty ogólem:

wysokosc
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

zl

0,00 zl

104 987 74, zl

0,00 zl

00 ,00

0,00 zl

157915 ,86

zl

0,00 zl
zl

0,00 zl

amortvzacia
e)koszty kampanii informacyjnejlub reklamowejzwiazanej z
pOzyskiwaniem1% padatku dochodoweao od osób fizvcznych

0,00 zl

0,00 zl

f)pozostafe koszty ogólem:

0,00

0,00 zl

IV.Korzystanie z uprawnien w okresie sprawozdawczym

52928,12,

zl

1. Organizacjakorzystalaz nastepujacych

zwolnien

"r

podatkudochodowego

od osób prawnych

z podatku od nieruchomosci

z podatku

od czynnosci

cywilnoprawnych

r- z oplaty skarbowej
r- z oplat sqdowych
r- z innych zwolnien

->jakich?

2. Organizacjakorzystalaz prawa do nieodplatnegoinformowania ("'tak.
przez jednostki publicznej radiofoniii telewizji o prowadzonej
dzialalnoscipozytkupublicznego,zgodniez alt. 23a ust 1 ustawyZ
dnia 29 grudnia1992r. o radiofoniii telewizji(Oz.U.z 2011 r. Nr43, Xnie
poz.226)
r wlasnosc

r uzytkowanie wieczyste
X najem

3. Organizacjakorzystalaz uprawnieniado nabyciana szczególnych
zasadach prawa wlasnosci lub prawa uzytkowaniawieczystego

r- uzytkowanie

nieruchomosci
z zasobuSkarbuPanstwalubjednosteksamorzadu
terytorialnego,lub zawarla umowyuzytkowania,najmu, dzierzawy

r

lub uzyczenia i przysluguje jej w odniesieniu do tych nieruchomosci
nastepujace prawo:

uzyczenie

r- dzierzawa

r

nie korzystala

V. Personel organizacji potytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby swiadczace uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych

w organizacji na podstawie stosunku pracy

2. Przecietna
pelne etaty

2

osób

(W odpowiedzi nalezy uwzglednic wszystkie osoby zatrudnione w oI'Janizacjina podstawie
stosunku pracy (etat lub cze4c etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jesli obecnie nie sa
juz zatrudnione w oI'Janizacji)

liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na

(Aby okreslic plZecietne zatrudnienie nalezy zsumowac wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunkupracyw
poszczególnych miesiacach w okresie sprawozdawczym (wraz z ulamkami odpowiadajacymi czesci etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na pól etatu), dodac do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesiecy i podzielic plZez 12.
Wynik wpisac z dokladnoscia do 1 miejsca po ptZ8cinku)

3. Liczba osób swiadczacych
cywilnoprawnej

uslugi w organizacji

na podstawie

umowy

1 osób

2. Czlonkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma czlonków

2. Liczba czlonków organizacji wg stanu na ostatni dzien roku
obrotowego

......

tak

......

nie

osób fizycznych
osób prawnych

210
1

2 etatów

organizacja pozyskala
3. Zmiana czlonkostwa w organizacji
organizacja stracila

15 czlonków
5 czlonków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. OrganizacjakOrzystalaze swiadczen wykonywanych przez wOlontanuszy
(Zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. O dzialalnosci poiytku publicznego i O wolontanacie,
wolontanuszami sa osoby wykonujace nieodplatniei dobrowolnieprace na lZ6CZOITJ8nizacji,
niezaletnie

("" tak

)( nie

od tego,czysa to osobyniezwiazanez organizacja,czlonkowie,pracownicy,osobyswiadczaceuslugi
na oOdstawieum
iJnoDrawnei
czv Drzedstawiciele
wladzoroanizacin
2. Liczba wolontanuszy wykonujacych swiadczenie na rzecz organizacji Drzezokres krótszv niz

-

30dni

(Kazdy wolontanusz powinien byc liczony tylkoraz, niezaletnie od liczby swiadczen wykonanych na rzecz organizacjiw
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

a) czlonkowieorganizacji
b) pracownicyorganizacji

w
tym:

---

osób

-

osób

-

d)czlonkowie
organuzarzadzajacego

-

osób

e) inneosoby

------

osób

-

osób

---

osób

c) osobyswiadczaceuslugina podstawieumowycywilnoprawnej

3. Liczbawolontanuszywykonujacychswiadczenie, na rzecz organizacji przez okres dluzszy niz

30dni

(Katdy woIontanuszpowinien byc liczony tylko raz, niezaleznie od liczby swiadczen wykonanych na lZ6CZOITJanizacji
w
okresie SDf8WozdawCzvmJ

a) czlonkowie organizacji

-

b) pracownicyorganizacji

w
tym: c) osoby swiadczace uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d) czlonkowieorganuzarzadzajacego
e) inneosoby
VI. Wynagrodzeniaw okresie

-

-

osób

osób
osób
osób
osób

sprawozdawczym

1.Lacznakwota wynagrodzen (brutto) wyplaconych przez organizacje w okresie
sprawozdawczym
a) z tytulu umów o prace
wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

osób

35 064,00

zl

33 264,00

zl

33 264,00

zl

nagrody

0,00 zl

premie

0,00 zl

inne swiadczenia (np. sluZbowy telefon, samochód)

0,00 zl
1 800,00 zl

b) z tytulu umów cywilnoprawnych
2. Laczna kwota wynagrodzen wyplaconych przez organizacje pracownikom oraz osobom
swiadczacym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej,

w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia

poZytku publicznego

0,00 zl

w

0,00

a) w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia odplatna poZytku publicznego

zl

-

tym: b)w zwiazkuz prowadzonadzialalnoscianieodplatnapozytkupublicznego
3. Laczna kwota wynagrodzen wyplaconych przez organizacje pracownikom oraz osobom
swiadczacym uslugi na podstawie umowycywilnoprawnejw zwiazku z prowadzona dzialalnoscia
gospodarcza organizacji
4. Wysokosc przecietnego miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu
zarzadzajacego organizacji, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
swiadczenia oraz umowY cvwilnoprawne
5. Wysokosc przecietnego miesiecznego wynagrodzenia (brutto)wyplaconego czlonkom innych
organów organizacji, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze. nagrody, premie i inne swiadczenia
oraz umowYcyWilnoprawne
6. WysokoSC przecietnego miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracownikom
organizacji, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia, oraz
osobom swiadczacYmuslugi na podstawie umowYcYWilnoprawnej
7. Wysokosc najwyzszego miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu
zarzadzajacego. wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia oraz
umowycvwilnoprawne
8. Wysokosc najwyzszego miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom innych
organów organizacji. wliczajac wynagrodzenie zasadnicze. nagrody, premie i inne swiadczenia
oraz umowYcyWilnoprawne
9. Wysokosc najwyzszego miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracownikom
organizacji. wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia, oraz
osobom swiadczacym uslugi na podstawie umow cvwilnoprawnei
10. Dodatkowe uwagi dotyczace wynagrodzen

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl
0,00 zl
1 386,00 zl
0,00 zl
0,00 zl
150,00 zl

-

(Moma podzielicsie z opiniapublicznadodatkowymI
uwagami dotyczacymi poziomu lub konstrukcjiwynagrodzen

w organizacji wówczas nalezy wpisac te uwagi w
przyaotowanepolej

VII.lnformacja O udzielonych przez organizacje pozytku publicznego pozyczkach pienieznych w okresie
sprawozdawczym

r tak
1. Organizacjaudzielalapozyczekpienieznych

JlCnie

-

2. Wysokosc udzielonych pozyczek pienieznych

,

zl

5 500,00

zl

3.Statutowa podstawa przyznania pozyczek pienieznych

VIII.lnformacja o dzialalnosci zleconej organizacji pozytku publicznego przez administracje publiczna w
okresie sprawozdawczym
)( tak
1. Organizacja realizowala zadania zlecone przez organy jednostek

samorzadu terytonalnego

nie

2. Informacja na temat realizowanych zadan i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacje
Lp
1

Nazwa zadania
Upowszechnienie róznorodnych form kulturyfizycznejpoprzez wspieranie organizacji imprez
sPOrtowo-rekreacvinvchw szachach.

Kwota

2

Rozwójsportu dzieci i mlodziezyw szachach.

9000,00

zl

3

Udzialw MisllZOstwachPolskiJuniorów w szachach szybkich i blyskawicznych.

7 150,00

zl

4

Szkolenie sportowe w szachach.

29000,00

zl

5

Szkolenie sportowe junioróww szachach.

4 220,00

zl

6

Szkolenie sportowe w szachach.

15 900,00

zl

r
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowala zadania zlecone
przez organy administracji rzadowej

tak

)(nie

4. Informacja na temat realizowanych zadan i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacje
Lp Nazwa zadania

Kwota

.

1

-

2
3

--

4

-

-

5

--"

,

zl

,

zl

,

zl

,

zl

,

zl

IX.lnformacja dotyczaca realizowanych przez organizacje pozytku publicznego zamówien put.?licznych w
okresie sprawozdawczym
...

1.W okresiesprawozdawczymorganizacjarealizowalazamówieniapubliczne

tak

)(nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówien i kwot otrzymanych na ich realizacje
Lp Nazwa zamówienia

Kwota

1

-

2

3

--"

,

zl

,

zl

, zl

-

4

, zl

X.lnformacje uzupelniajace

1. Wykaz spólek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udzialów lub akcji w kapitale zakladowym lub co
najmniej 20% ogólnej liczby glosów w organie stanowiacym spólki

Lp

Nazwa spólki

Siedziba spólki

1
...

2

% udzialów
lub akcji w
kapitale

% udzialu w ogólnej
liczbie glosów

%

%

%

%

3

-

%

%

4

-

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1
2

--

3. Informacjeo kontrolach"przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Przedmiot kontroli

Lp

Data zakonczenia
kontroli

Organ kontrolujacy

Realizacja umowy na zadanie
"Upowszechnienie
róznorodnych form kultury
1
Urzad Miejski w Suwalkach
fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprez
sDOrtowo-rekreacvinvchw szachach".
Realizacja umowy na zadanie
"Upowszechnienie
róznorodnych form kultury
2
Urzad Miejski w Suwalkach
fIZYcznejpoprzez wspieranie organizacji imprez
sDOrtowo-rekreacvjnvchw szachach".
3 Realizacja umowy na zadanie "Rozwój sportu
Urzad Miejski w Suwalkach
dzieci i mlodziezYw szachach".
Realizacja umowy na zadanie
"Upowszechnienie
róznorodnych form kultury
4
Urzad Miejski w Suwalkach
fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprez
sportowo-rekreacvinvch w szachach".
4. Organizacja przeprowadzila badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawyz dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. rtak
1223, z póznozm.) lub rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia2004r. w
sprawie obowiazku badania sprawozdan finansowych organizacji pozytku Xnie
publiczneao (Dz. U. Nr 285, pOz.2852)

12.02.2011

30.03.2011
10.04.2011
04.12.2011

5. Dodatkoweimormacje
(NaJezywpisac w ponitsze pole inne infonnacje, którymiorganizacjachcialabypodzielic sie z opiniapubliczna)

Sporzadzilla
Imiei nazwisko

Funkcja

Mikolaj Bura
Wiceprezes

Podpis

Data wypelnienia
sprawozdania

14.07.2012

Miejsce na pieczec organizaCJIo ile
organizacja posiada pieczec

KLUB SZACHOWY
"JAVENA HANCZA"
ul. Noniewicza 42
16-400
Suwalki
NIP B44aHHi7-789

