
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2006 
 

Nazwa Stowarzyszenie Kulturalne  
„Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie” 

Adres siedziby 63-440 Raszków, ul. Koźmińska 8 
Data wpisu w KRS 17.05.2005 
Numer KRS 0000234504 
Regon 300061340 
Dane dotyczące 
członków Zarządu: 

 

Prezes Ewa Przybylska, Skrzebowa 21 
Wiceprezes Karol Marszał, Skrzebowa 43 
Skarbnik Maria Golonka, Głogowa 49 
Sekretarz Wiesława Derwich, Moszczanka 18 
Członek Dorota Tabatt, ul. Polna 27 b/4, Raszków 
Członek  Jerzy Wojtaszek, ul. Strzelecka 76b, Ostrów Wielkopolski  
Członek Maria Skrawek, ul. Polna 22 b/5, Raszków 

1 

Cele statutowe  1. tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej na obszarze 
Polski na terenie gminy i miasta Raszków 
2. popularyzowanie twórczości muzycznej w Polsce i za 
granicą 
3. społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia 
dzieci i młodzieży 
4. kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich 
postaw swoich członków. 
 

2 Zasady, formy i zakres 
działalności statutowej  

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej 
ogółu członków i działaczy. 
Realizuje swoje cele przez: 
a. dobrowolne zrzeszanie członków pragnących poświęcać 
swój czas na rzecz śpiewu chóralnego 
b. inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, przeglądów 
i zjazdów z udziałem chórów i innych zespołów muzycznych 
c. współpracę z terenowymi organami samorządowymi oraz 
instytucjami i organizacjami kultury na terenie kraju 
d. współpracę z polonijnym ruchem muzycznym za granicą 
e. prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym 
odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z rozdz. I 
działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie.  
 
Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:  
- koncerty kolęd w kościołach w Radłowie, Raszkowie i 
Pogrzybowie (styczeń)  
- Organizacja II Raszkowskich Spotkań Muzycznych – udział 
Orkiestry „Sinfonietta Polonia” z Poznania oraz Chóru 
„Krzemień” z Krzemieniewa (28.05) 
- koncert podczas obchodów 20-lecia chóru „Cichy Kącik” w 
Ostrowie Wielkopolskim (10.06) 



- udział w III Integracyjnym Zlocie Chórów Wielkopolski 
połączonym z Przeglądem Chórów Południowej Wielkopolski 
w Żerkowie (2.07) 
- Śpiew podczas Mszy św. odpustowej w Raszkowie (17.09) 
- Wspólne śpiewanie na raszkowskim Rynku z okazji 
Międzynarodowego Dnia Muzyki (1.10) 
- organizacja koncertu chóru „Atzele” z Aluksne na Łotwie 
(22.10) 
- Koncert pieśni patriotycznych z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości (11.11) 
- Koncert kolęd dla samorządowców w Raszkowie (28.12) 
- organizacja i przeprowadzenie 45 prób chóru mieszanego  w 
okresie całego roku   
Stowarzyszenie liczy na dzień 31 grudnia 2006 roku 52 
członków. 

3 Informacje o 
prowadzonej 
działalności 
gospodarczej 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 

4 Informacja o statusie 
Organizacji Pożytku 
Publicznego  

Uzyskany w dniu 16.11.2006 r.  

5 Odpisy uchwał 
Walnego 
Zgromadzenia  

W załączniku :  1. Uchwała nr 1 z dnia  7.03.2006 
                          2. Uchwała nr 2 z dnia  7.03.2006 

3. Uchwała nr 3 z dnia  7.03.2006 
4. Uchwała nr 1 z dnia  30.06.2006 
                       

6 Informacja o 
wysokości 
uzyskanych 
przychodów z 
wyodrębnieniem ich 
źródeł 

W roku sprawozdawczym przychody składały się z: 
• Dotacja Starostwa Powiatowego w Ostrowie 
Wielkopolskim – 1 000 zł.  
• Inne przychody statutowe – 998,00 zł.  
• Zysk z działalności statutowej – 14 102,55 
• Odsetki bankowe – 132,36 zł.  

7 Informacje o 
poniesionych kosztach 

• realizacja celów statutowych – 2 469,00 zł.  
• administracja – 26 844,55 zł.  

8 Dane o:  
 a liczba 

zatrudnionych 
0 

 b łączna kwota 
wynagrodzeń 

nie dotyczy 

 c wysokość 
przeciętnego 
wynagrodzenia 

nie dotyczy 

 d wydatki na 
wynagrodzenie z 
umów-zlecenia 

1 980,00 zł.  

 e udzielone 
pożyczki 
pieniężne 

0 



 f kwoty ulokowane 
na rachunkach 
bankowych 

Bank Spółdzielczy Raszków - bieżący – 1719,19 zł 
 

 g wartości nabytych 
obligacji i akcji 

0 

 h nabyte 
nieruchomości 

nie nabyto 

 i nabyte pozostałe 
środki trwałe 

nie nabyto 

 j wartość aktywów i 
zobowiązań 

Aktywa -              1845,66 zł. 
Zobowiązania –    0 zł 

9 Dane o działalności 
zleconej przez 
podmioty państwowe i 
samorządowe 

Stowarzyszenie nie przyjmowało działalności zleconej przez 
podmioty państwowe i samorządowe. 

10 Informacje o 
rozliczeniach z tytułu 
ciążących zobowiązań 
podatkowych  i 
składanych deklaracji 

Stowarzyszenie złożyło oświadczenie o wyborze zwolnienia od 
podatku VAT-6 na podstawie art. 14 ust.6 ustawy o podatku od 
towarów i usług. Stowarzyszenie jest podatnikiem zwolnionym 
od podatku na zasadach i  w zakresie określonym w art.17 ust.1 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i nie 
osiąga przychodów z działalności wymienionych w art.17 
ust.1a punkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż 
określone w art.17 ust.1b w związku z czym na podstawie 
art.25 ust.5 jest zwolnione od obowiązku składania deklaracji 
CIT 2 od dnia złożenia pisemnego oświadczenia (31.01.2006 
r.). Stowarzyszenie składa roczną deklarację CIT-8 oraz 
sprawozdanie finansowe w postaci: bilansu, rachunku wyników 
oraz informacji dodatkowej do Urzędu Skarbowego  w 
Ostrowie Wielkopolskim.  
 

 
W okresie sprawozdawczym nie została przeprowadzona kontrola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 1 z dnia  7.03.2006 
 
Uchwala się 7-osobowy skład zarządu w kadencji 2006-2009. 
 
 
Uchwała nr 2 z dnia  7.03.2006 
 

Zobowiązuje się zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie” 
do rozpoczęcia starań o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.  
 

 
Uchwała nr 3 z dnia  7.03.2006 

 
Przyjmuje się następujące zmiany w Statucie Stowarzyszenia: 
 

1. § 7 otrzymuje nową treść: 
 

§ 7 
1. TOWARZYSTWO realizuje swoje cele przez: 
a. dobrowolne zrzeszanie członków pragnących poświęcać swój czas na rzecz śpiewu 
chóralnego 
b. inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, przeglądów i zjazdów z udziałem chórów i 
innych zespołów muzycznych 
c. współpracę z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami 
kultury na terenie kraju 
d. współpracę z polonijnym ruchem muzycznym za granicą 
e. prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym odpłatnej działalności pożytku 
publicznego zgodnie z rozdz. I działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe wymienione w 
§ 6 Statutu.  
2. Przedmiotem działalności nieodpłatnej TOWARZYSTWA jest: 
a. koordynowanie działalności organizacyjnej członków w celu realizacji zadań statutowych 
b. inicjowanie i koordynowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów i 
zjazdów 
c. współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, instytucjami i organizacjami kultury, 
Kościołami i organizacjami wyznaniowymi 
d. zakładanie fundacji wspierających rozwój  amatorskiego ruchu muzycznego. 
3. Przedmiotem działalności odpłatnej TOWARZYSTWA jest: 
a. organizowanie festiwali, konkursów, koncertów, festynów, zabaw i innych imprez  
artystycznych 
b. inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych i wydawniczych w zakresie historii i 
osiągnięć polskiego ruchu muzycznego 
c. sprzedaż książek,  płyt i nagrań wideo 
d. sprzedaż odznak, znaczków, dyplomów, instrumentów, strojów, nut itp. 
  

 

2. Do § 24 należy dodać następujące zdanie: 
 
Członkowie  komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani  

pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu  



zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy  

umyślnej. 

 
Tym samym § 24 otrzymuje brzmienie: 
 
 
 
§ 24 
Komisja Rewizyjna TOWARZYSTWA składa się z 3-5 członków wybieranych na trzy lata. 
Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego 
i sekretarza. Członkowie  Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani 
pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków.  
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1. badanie gospodarki finansowej oraz całokształtu pracy Zarządu TOWARZYSTWA co 
najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem wpływów ze składek członkowskich 
2. składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Członków TOWARZYSTWA oraz 
stawianie wniosku w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
3. zgłaszanie wniosków do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków. 
 
3. W rozdz. VI dotyczącym majątku Stowarzyszenia dodaje się § 31 o brzmieniu:  
 
§ 31 
Zabrania się: 
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem  organizacji w stosunku do 
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  
zwanych dalej „osobami bliskimi”, 
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników  
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych  
warunkach,  
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz  
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to  
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,  
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których  
uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
 
Automatycznie zmienia się numeracja kolejnych paragrafów: § 31 otrzymuje nr 32, a § 32 
otrzymuje nr 33 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 1 z dnia  30.06.2006 
 
Uchwala się nowe brzmienie § 7 Statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „Towarzystwo 
Śpiewu” w Raszkowie: 
 
§ 7 
1. TOWARZYSTWO realizuje swoje cele przez: 
a. dobrowolne zrzeszanie członków pragnących poświęcać swój czas na rzecz śpiewu 
chóralnego 
b. inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, przeglądów i zjazdów z udziałem chórów i 
innych zespołów muzycznych 
c. współpracę z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami 
kultury na terenie kraju 
d. współpracę z polonijnym ruchem muzycznym za granicą 
e. prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym odpłatnej działalności pożytku 
publicznego zgodnie z rozdz. I działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe wymienione w 
§ 6 Statutu.  
2. Przedmiotem działalności nieodpłatnej TOWARZYSTWA jest: 
a. koordynowanie działalności organizacyjnej członków w celu realizacji zadań statutowych 
- 92-31-C (działalność filharmonii, orkiestr, chórów) 
b. inicjowanie i koordynowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów i 
zjazdów 
- 92-31-C (działalność filharmonii, orkiestr, chórów) 
- 22-15-Z (pozostała działalność wydawnicza) 
- 91-33-Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana) 
- 92-34-Z (pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana) 
- 74-40-Z (reklama) 
c. współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, instytucjami i organizacjami kultury, 
Kościołami i organizacjami wyznaniowymi 
- 92-31-C (działalność filharmonii, orkiestr, chórów) 
d. zakładanie fundacji wspierających rozwój amatorskiego ruchu muzycznego 
- 91-33-Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana) 
3. Przedmiotem działalności odpłatnej TOWARZYSTWA jest: 
a. organizowanie festiwali, konkursów, koncertów, festynów, zabaw i innych imprez 
artystycznych 
- 63-30-D (pozostała działalność turystyczna) 
- 92-34-Z (pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana)  
- 74-40-Z  (reklama) 
b. inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych i wydawniczych w zakresie historii i 
osiągnięć polskiego ruchu muzycznego 
- 22-11-Z (wydawanie książek) 
- 22-14-Z (wydawanie nagrań dźwiękowych) 
- 22-15-Z (pozostała działalność wydawnicza) 
- 52-63-B (sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej 
niesklasyfikowana) 
- 73-20-G (prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych) 
- 92-12-Z (rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo) 



- 74-40-Z (reklama) 
c. sprzedaż książek, płyt i nagrań wideo 
- 22-11-Z (wydawanie książek) 
- 22-14-Z (wydawanie nagrań dźwiękowych) 
- 22-15-Z (pozostała działalność wydawnicza) 
- 52-63-B (sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej 
niesklasyfikowana) 
- 92-12-Z (rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo) 
d. sprzedaż odznak, znaczków, dyplomów, instrumentów, strojów, nut itp. 
- 52-63-B (sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej 
niesklasyfikowana) 
 


