
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ "PROMOTOR" PIŁSUDSKIEGO 25 35-074 RZESZÓW
RZESZÓW PODKARPACKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 - 31.12.2019

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stowarzyszenie posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Nie posiada środków trwałych.

Data sporządzenia: 2020-03-20

Data zatwierdzenia: 2020-03-27

Danuta Hus Anna Gargała

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-20

Danuta Hus

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Anna Gargała

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI 
ARTYSTYCZNEJ "PROMOTOR"
35-074 RZESZÓW
PIŁSUDSKIEGO 25 
0000013460

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 74 769,04 49 850,54

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 74 769,04 49 850,54

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 74 769,04 49 850,54

PASYWA

A. Fundusz własny 74 769,04 49 850,54

I. Fundusz statutowy 74 769,04 74 769,04

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 0,00 -24 918,50

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 74 769,04 49 850,54

Data zatwierdzenia: 2020-03-27

Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-20

Danuta Hus

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Anna Gargała

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI 
ARTYSTYCZNEJ "PROMOTOR"
35-074 RZESZÓW
PIŁSUDSKIEGO 25 
0000013460

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 248 302,20 208 110,90

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 228 882,20 173 602,40

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 19 420,00 34 508,50

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 237 720,35 233 028,73

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 218 300,35 198 520,23

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 19 420,00 34 508,50

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 10 581,85 -24 917,83

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 10 581,85 -24 917,83

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,67

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 10 581,85 -24 918,50

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 10 581,85 -24 918,50

Data zatwierdzenia: 2020-03-27

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji  i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Stowarzyszenie  nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek  Stowarzyszenia składają się :

Aktywa obrotowe

- środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości: 49.850,54.

Pasywa-Fundusz Własny

-Fundusz statutowy w wysokości:                                   49.850,54 zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Dotacje do zleconych zadań,  szkoleń i kursów, refundacje części  kosztów wniesione przez uczestników działań  oraz składki  z tytułu
członkostwa

w Stowarzyszeniu i darowizny  od osób fizycznych i prawnych, wpływy z tytułu 1% należnego podatku dochodowego na cele związane z
działalnością pożytku publicznego.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.

Przychody z działalności statutowej – 208.110,90 zł.

    z tego:

1) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                                         – 173.602,40 zł.

     w tym ;

a) dotacje otrzymane:

Dofinansowanie z Kuratorium Oświaty do zadań:        

- XVII Międzynar. Festiwal Taneczny „O Laur Rzecha”                                                                       -8.000,00

- Zespół Rudki -Obóz wypoczynkowy połączony z udziałem  w Festiwalu w Porto (Portugalia)     -3.000,00

II Festiwal Musztry Paradnej CONSAVIA 2019                                                                                  -8.000,00

- Dofinansowanie z Urzędu Miasta do zadań:

- XVII Międzynar. Fest. Taneczny „O Laur Rzecha”                                                                          -10.000,00

- II Festiwal Musztry Paradnej CONSAVIA 2019                                                                              -10.000,00

Urząd Marszałkowski
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- działania promocyjne realizowane przez Zespół Kornele                                                               -8.000,00

- działania promocyjne realizowane przez Zespół Uśmiech                                                             -1.500,00

 

b) składki członkowskie                                                                                                                     - 240,00

c) 1% darowizny od podatku dochodowego                                                                                - 14.239,90

d) wpłaty akredytacji od dzieci i młodzieży oraz dorosłych                                                          -  8.490,00

e) darowizny od osób fizycznych                                                                                                - 102.132,50

 

2) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego                                     – 34.508,50 zł.

a) warsztaty taneczne jazz dla gr A+ T-8                                                                           - 16.506,00

b) warsztaty artystyczne dla dorosłych                                                                              -  3.715,80

c) III Ogólnopolski Fest. „Na polska nutę”                                                                          - 4.260,00

d) obóz wyp. Zespołu T-8 Janów Lubelski                                                                        - 8. 930,00

e) M.P.WADF Płock-Zespół T-8                                                                                          - 1.096,70

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań zleconych, szkoleń i kursów oraz kosztów  administracyjnych.

Informacje o strukturze zrealizowanych kosztów:

z tego:

I.Koszty działalności statutowej                                                      - 233.028,73 zł.

 

1) Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego         – 198.520,23 zł.

w tym:

a) dotacje rozliczone:

Dofinansowanie z Kuratorium Oświaty do zadań:

- XVII Międzynar. Festiwal Taneczny „O Laur Rzecha”                    -8.000,00

- Zespół Rudki -obóz wypoczynkowy połączony z udziałem 
  w Festiwalu  w Porto (Portugalia)                                                 -3.000,00

II Festiwal Musztry Paradnej CONSAVIA 2019                                -8.000,00

 

Dofinansowanie z Urzędu Miasta do zadań:

- XVII Międzynar. Fest. Taneczny „O Laur Rzecha”                       -10.000,00

- II Festiwal Musztry Paradnej  CONSAVIA 2019                          -10.000,00

 

-Urząd Marszałkowski

- działania promocyjne realizowane przez Zespół Kornele              -8.000,00

- działania promocyjne realizowane przez Zespół Uśmiech            -1.500,00

        Druk: NIW-CRSO



 

b) koszty zadań zleconych                                                            - 98.330,30

c) dofinansowanie z 1 %                                                                - 26.622,08

d) dofinansowanie z wpłat od sponsorów                                    – 17.453,26

e) dofinansowanie ze środków własnych                                        - 3.349,04

f) koszty administracyjne                                                                 - 4.265,55

 

2) Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego          -34.508,50

a) warsztaty taneczne jazz dla gr A+ T-8                                        - 16.506,00

b) warsztaty artystyczne dla dorosłych                                             - 3.715,80

c) III Ogólnopolski Fest. „Na polska nutę”                                       -  4.260,00

d) obóz wyp. Zespołu T-8 Janów Lubelski                                       -  8.930,00

e) M.P.WADF Płock-Zespół T-8                                                        -  1.096,70

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Źródła zwiększenia funduszu statutowego to:

część zysku z lat poprzednich, składki członkowskie, darowizny  od osób fizycznych i prawnych, wpływy z tytułu 1% należnego podatku
dochodowego na cele związane  z działalnością pożytku publicznego.

Środki pieniężne w wysokości 49.850,54 zł. pozostające na rachunku bankowym w całości zostają przeznaczone na cele statutowe
Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej „PROMOTOR” – działalność oświatową i kulturalną na rzecz dzieci i młodzieży.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2005 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

W 2019 r. z 1% darowizny od podatku dochodowego   uzyskano   - 14.239,90 zł

 Wydatkowano  kwoty darowizn otrzymanych

 z 1% należnego podatku dochodowego , uzyskane w 2017  i  w 2018 r.

W 2019 r. z 1 % dofinansowano wydatki   na kwotę -26.622,08 zł. tj.

 

- transport dla Zespołu T-8 na ME w Libercu (Czechy),

- warsztaty jazz dla Zespołu T-8,

-wyżywienie podczas Pucharu Polski w Karpaczu,

-transport dla gr. teatralnej do Lublina oraz zakup książek do scenariuszy,

- opłata CIOFF dla zespołu Tradycja, 

-stroje, gadżety dla Z. Rudki,

- materiały, gadżety promocyjne  dla  Zespołu . Rzeszowianka,

-materiały do scenografii dla Z. Uśmiech,
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- transport zespołu Uśmiech do; Zamościa na Turniej „Roztańczony Stary Zamość”, Świętochłowic na Festiwal „Roztańczona Metropolia
2019”, do Krosna na Dziecięcy Przegląd Z.T. „Kaczucha” oraz za 

  pobyt i transport  na Festiwal Artystyczny na Łotwie,

- materiały dla uczestników warsztatów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej  BRD.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w całości na działalność oświatową i
kulturalną na rzecz dzieci i młodzieży. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania
finansowego.

Data sporządzenia: 2020-03-20

Data zatwierdzenia: 2020-03-27

Danuta Hus Anna Gargała

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica PIŁSUDSKIEGO Nr domu 25 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-074 Poczta RZESZÓW Nr telefonu +48177483600

Nr faksu 0177483600 E-mail promotor.rzeszow@onet.eu Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-05-21

2005-01-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 69066065000000 6. Numer KRS 0000013460

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

Anna Gargała Prezes TAK

Danuta Hus Skarbnik TAK

Alina Ciechanowska Sekretarz 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

Andrzej Olszewski Przewodniczący TAK

Wojciech Jandziś Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Lidia Tomczak Sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ "PROMOTOR"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie w szeroko rozumianym zakresie 
wspierania amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwoju lokalnego 
poprzez:
1. pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży, zwłaszcza niezamożnym oraz 
ich środowisku rodzinnemu,
2. pomoc dorosłym, ze szczególnym uwzględnieniem niezamożnych i 
bezrobotnych, w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań,
3. pomoc twórcom, pedagogom kultury oraz innym osobom prowadzącym 
działalność edukacyjną, kulturalną i profilaktyczna na rzecz dzieci i 
młodzieży,
4. zapewnienie wsparcia twórcom i animatorom kultury w zakresie 
rozwiązywania żywotnych problemów środowisk twórczych oraz 
związanych z edukacją na rzecz szeroko rozumianej kultury,
5. koordynację działań oraz integracja osób i instytucji o zbieżnych z 
celami Stowarzyszenia polach działania,
6. pomoc dzieciom, młodzieży oraz środowisku rodzinnemu, zagrożonym 
zjawiskami wyobcowania społecznego,
7. kształcenie nawyków aktywnego i twórczego udziału w kulturze, pełny i 
wszechstronny rozwój osób będących podmiotem działania 
Stowarzyszenia oraz jego członków.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy 
społecznej ogółu członków, działających zgodnie z obowiązującym 
porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
Cele określone statutem Stowarzyszenie realizuje przez:
1. organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 
oraz zajęć rozwijających uzdolnienia dorosłych,
2. organizację koncertów, konkursów, festiwali z udziałem dzieci i 
młodzieży oraz na ich rzecz,
3. organizację warsztatów artystycznych, plenerów, zgrupowań oraz 
letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. szkolenie kadry do prowadzenia zajęć,
5. pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy oraz pracowników placówek i 
instytucji budżetowych w zakresie pomocy w obszarze działania 
Stowarzyszenia,
6. prowadzenie doradztwa w zakresie działań kulturotwórczych, 
profilaktycznych i pomocowych,
7. organizację działań profilaktycznych, których elementem może być 
terapia przez sztukę.
8. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, aktywizację 
instytucji odpowiedzialnych za właściwy rozwój kultury i lokalnego 
środowiska.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

2500

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Pozyskiwanie środków oraz organizacja przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "Promotor" w Rzeszowie 
różnorodnych działań adresowanych zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych a także pedagogów kultury.
Wśród nich:
- warsztaty artystyczne taneczne jazz dance dla zespołu tańca nowoczesnego „T-8”;
- cykliczne warsztaty artystyczne - plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dla dorosłych (w tym seniorów) „Sztuka 
bez granic”;
- wyjazd i udział zespołu tańca nowoczesnego  „T-8” w Mistrzostwach Europy IDO w Libercu (Republika Czeska);
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ Na polską nutę” Rzeszów 2019;
- wyjazd w ramach letniego wypoczynku i obóz artystyczno-wypoczynkowy połączony z udziałem w festiwalu folklorystycznym 
w  Porto  (Portugalia) - Zespół Pieśni i Tańca „Rudki”;
- Festiwal Musztry Paradnej Consavia 2019 Rzeszów 2019 z udziałem Dziewczęcej Orkiestry Dęta;
- obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Janowie Lubelskim w ramach letniego wypoczynku– zespół tańca nowoczesnego „T-8”;
- wyjazd i udział zespołu tańca nowoczesnego „T-8” w Mistrzostwach Polski WADF w Płocku);
- XVII Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych  „O  Laur Rzecha”.

Dofinansowano także zakupy materiałów i usług (transport, materiały itp.) dla zespołów tanecznych ludowych i nowoczesnych 
działających w Rzeszowie takich jak Rzeszowianka, Tradycja, Uśmiech, T-8, Kornele, Rudki, pracowni wokalnej, Dziewczęcej 
Orkiestry Dętej, pracowni BRD i pierwszej pomocy przedlekarskiej MDK, konkursu wokalnego i tanecznego.

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 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacja konkursów, przeglądów, festiwali 
tanecznych, warsztatów artystycznych, 
koncertów, premier spektakli z dziedziny tańca 
ludowego i nowoczesnego, teatru, plastyki. 
Przygotowywanie i druk plakatów, folderów i 
innych tego typu wydawnictw towarzyszących 
imprezom. Organizacja działań związanych z 
udziałem zespołów artystycznych w konkursach i 
festiwalach krajowych oraz zagranicznych 
połączonych z oceną na różnych stopniach 
eliminacji. Promowanie uzdolnień i 
zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego w dziedzinie 
pieśni i tańca.

90.02.Z 26 622,08 zł

2 wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja własna siłami członków 
Stowarzyszenia letnich i zimowych obozów 
artystyczno- wypoczynkowych, zgrupowań 
artystycznych, obozów doskonalących i 
dokształcających dla dzieci i młodzieży o 
uzdolnieniach i zainteresowaniach 
artystycznych. Głowna grupa uczestników tego 
typu działań rekrutuje się z uczestników zajęć 
tanecznych zespołów działających na terenie 
Rzeszowa. Stowarzyszenie Promotor pomaga 
także w realizacji udziału dziecięcych i 
młodzieżowych grup w obozach artystycznych i 
innych formach wypoczynku w kraju i za granicą. 
Łączenie różnych form wypoczynku z udziałem w 
festiwalach i prezentacjach twórczości.

93.29.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja własna siłami członków 
Stowarzyszenia letnich i zimowych obozów 
artystyczno- wypoczynkowych, zgrupowań 
artystycznych, obozów doskonalących i 
dokształcających dla dzieci i młodzieży o 
uzdolnieniach i zainteresowaniach 
artystycznych. Głowna grupa uczestników 
tego typu działań rekrutuje się z 
uczestników zajęć tanecznych zespołów 
działających na terenie Rzeszowa. 
Stowarzyszenie Promotor pomaga także w 
realizacji udziału dziecięcych i 
młodzieżowych grup w obozach 
artystycznych i innych formach wypoczynku 
w kraju i za granicą. Łączenie różnych form 
wypoczynku z udziałem w festiwalach i 
prezentacjach twórczości.

93.29.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizacja przez Stowarzyszenie 
Wspierania Edukacji Artystycznej 
"Promotor" w Rzeszowie warsztatów i 
szkoleń oraz kursów adresowanych do 
młodzieży i dorosłych. Organizacja różnych 
form doskonalenia i nabywania kwalifikacji 
przez nauczycieli ze szczególnym 
uwzględnieniem nauczycieli pracujących w 
formach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
Szkolenia w formie warsztatów 
rozwijających uzdolnienia artystyczne w 
tym osób starszych przeprowadzane 
cyklicznie. Warsztaty zakończone promocją 
uczestników w formie pokazów, prezentacji 
itp.

85.59.B 0,00 zł

3
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Organizacja konkursów, przeglądów, 
festiwali tanecznych i wokalnych, 
warsztatów artystycznych, koncertów, 
premier spektakli. Przygotowywanie i druk 
plakatów, folderów i innych tego typu 
wydawnictw towarzyszących imprezom. 
Organizacja działań związanych z udziałem 
zespołów artystycznych w konkursach i 
festiwalach krajowych oraz zagranicznych. 
Promowanie uzdolnień i zainteresowań 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Ochrona 
dziedzictwa kulturowego w dziedzinie 
pieśni i tańca ze szczególnym 
uwzględnieniem dziecięcych i 
młodzieżowych zespołów folklorystycznych 
jako kontynuatorów spuścizny minionych 
pokoleń.

90.02.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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 zysków i strat) 208 110,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 173 602,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 34 508,50 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 110 862,50 zł

2.4. Z innych źródeł 34 508,50 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 14 239,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 48 500,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

29 500,00 zł

19 000,00 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:

240,00 zł

110 622,50 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)

0,00 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 -24 917,83 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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 24 681,06 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 26 622,08 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 233 029,40 zł 26 622,08 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

198 520,23 zł 26 622,08 zł

34 508,50 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,67 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Dofinansowanie dla zespołów tanecznych (Rzeszowianka, T-8, Tradycja, Uśmiech) 25 842,35 zł

2 Dofinansowanie dla BRD, grupy teatralnej, pracowni wokalnej 779,73 zł

1 Działania zespołu tanecznego Uśmiech 18 071,42 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 0,00 zł

0,00 zł
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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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

1 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

17 osób fizycznych

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

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

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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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)

11 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

6 osób

5 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 47 021,45 zł

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

47 021,45 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 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

220,19 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)  

289,84 zł

3 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

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 47 021,45 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 37 976,45 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 9 045,00 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

1 000,00 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)

-

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)

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)

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

1 XVII Międzynarodowy 
Festiwal Zespołów 
Tanecznych "O laur Rzecha"

Przegląd dziecięcych i 
młodzieżowych zespołów tańca 
nowoczesnego

Gmina Miasto Rzeszów 10 000,00 zł

2 II Festiwal Musztry Paradnej 
Orkiestr Dętych CONSAVIA 
2019

Przegląd krajowych i 
zagranicznych orkiestr dętych

Gmina Miasto Rzeszów 10 000,00 zł

3 Działania promocyjne 
realizowane przez Zespół 
Kornele

promocja przez młodzież 
województwa podkarpackiego 
w czasie imprez artystycznych

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego

8 000,00 zł

4 Działania promocyjne 
realizowane przez Zespół 
Uśmiech

promocja przez młodzież 
województwa podkarpackiego 
w czasie imprez artystycznych

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego

1 500,00 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

4 350,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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

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)

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

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

1 XVII Międzynarodowy 
Festiwal Zespołów 
Tanecznych "O laur Rzecha"

Przegląd dziecięcych i 
młodzieżowych zespołów tańca 
nowoczesnego

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 8 000,00 zł

2 II Festiwal Musztry Paradnej 
Orkiestr Dętych CONSAVIA 
2019

Przegląd krajowych i 
zagranicznych orkiestr dętych

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 8 000,00 zł

3 Obóz artystyczno-
wypoczynkowy Zespołu 
Pieśni i Tańca RUDKI 
połączony z udziałem w 
festiwalu folklorystycznym w 
Porto - Portugalia

letni wypoczynek młodzieży 
połączony z doskonalenie 
warsztatu i promocją zespołu na 
festiwalu zagranicznym

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 3 000,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Gargała, Danuta Hus, Alina 
Ciechanowska Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-13
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