Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
za rok 2011_

ü

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;

ü

Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

ü

We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi
znakiem X;

ü

We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak
myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane kontaktowe
Gmina

KIELCE
Miejscowość

KIELCE

KIELECKIE
Kraj

TOWARZYSTWO
Województwo

POLSKA

Powiat

KIELECKI

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ulica

Nr domu

ZAMKOWA

Nr lokalu

5

Kod pocztowy

Poczta

25-009

KIELCE

Nr faksu

E-mail

-

ktn@pu.kielce.pl

Nr telefonu

(41) 344 54 53

Strona www

http://www.ujk.edu.pl/ktn/

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

10.09.2001 r.
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku

NAUKOWE

publicznego

27.10.2004 r.

5. Numer REGON

000807406
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej
przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

6. Numer KRS

0000042780
Skład Zarządu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego:
Prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk - Prezes KTN
Prof. dr hab. Marek Jóźwiak – Wiceprezes KTN
Dr n. med. Jerzy Krzewicki – Wiceprezes KTN
Dr hab. Janusz Detka – Sekretarz KTN
Prof. dr hab. Maria Żygadło – Skarbnik Zarządu KTN
Prof. dr hab. Marta Pawlina – Meducka– Członek Zarządu
KTN
Prof. dr hab. Adam Massalski - Członek Zarządu KTN
Prof. dr hab. Barbara Gierszewska – Członek Zarządu KTN
Dr. inż. Maciej Lubczyński – Członek Zarządu KTN
Dr Grażyna Legutko – członek Zarządu KTN
Dr Edyta Majcher- Ociesa - Członek Zarządu KTN

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej
przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Skład Komisji Rewizyjnej Kieleckiego Towarzystwa
Naukowego:
Dr Jan Główka - Przewodniczący
Dr Rafał Kozłowski - Wiceprzewodniczący
Mgr Elwira Szczepaniak - Sekretarz
Mgr Jerzy Kowalczyk

- Członek

Dr Małgorzata Czapska

- Członek

Skład Sądu Koleżeńskiego Kieleckiego Towarzystwa
Naukowego:
Mgr Andrzej Jankowski - Przewodniczący
Dr Małgorzata Jóźwiak

- Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. Marek Kątny – Sekretarz
Prof. dr hab. Waldemar Kowalski – Członek
Dr Ewa Kula – członek

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

Cele statutowe stowarzyszenia: Podstawowym celem
Towarzystwa jest prowadzenie działalności naukowej,
badawczej, popularyzowanie wyników badań oraz szerzenie
wiedzy o regionie.
Towarzystwo realizuje swe cele przez:
1) inicjowanie i organizowanie prac naukowych,badawczych
oraz

prowadzenie

działalności

usługowej

i

popularyzatorskiej o charakterze naukowym,
2) współpracę ze stowarzyszeniami i placówkami naukowymi,
społeczno- kulturalnymi oraz uczestnictwo w społecznym
ruchu naukowym i kulturalnym krajowym i zagranicznym,
3) opracowanie i popularyzowanie wyników badań naukowych
oraz ogłaszanie ich drukiem i rozpowszechnianie,
4) w wydawanie własnych czasopism naukowych, prac
popularnonaukowych i informacyjnych
5) organizowanie biblioteki naukowej

6) prowadzenie dokumentacji i bibliografii prac regionalnych
7) przyznawanie

nagród

za

działalność

naukową

oraz

występowanie z wnioskami o wyróżnienie nagrodami i
odznaczeniami państwowymi członków Towarzystwami
8) podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji
11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

celów statutowych
1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

(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), zaczynając od najważniejszej)

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
3. Podtrzymywanie tradycji
narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
1. Opis głównych
działań podjętych przez
organizację

W roku 20011 Kieleckie Towarzystwo Naukowe prowadziło działalność w trzech
głównych aspektach: działalności badawczej, popularyzatorskiej i wydawniczej.
W ramach działalności badawczej Kieleckie Towarzystwo Naukowe przeprowadziło
dwa rodzaje badań:
1." Malakocenozy w strefach nieciągłości tektonicznych na terenie Kielc i rejonach
Karczówka, Brusznica, Niewachlów, Gruchawka"
2."Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w Kielcach na podstawie biomonitoringu
jako elementu monitoringu przyrodniczego w realizacji ekorozwoju oraz zarządzania
środowiskiem Miasta".
W ramach działalności popularyzatorskiej Towarzystwo organizowało wraz z
Muzeum Historii Kielc, Księżmi Pallotynami" Stowarzyszeniem Apostolstwa
Katolickiego", Instytutem Historii UJK w Kielcach oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony
Zabytków w Kielcach konferencję " Karczówka wczoraj i dziś". Konferencja stanowiła
trzecią część cyklu spotkań zatytułowanych " Z dziejów Kielc". Spotkanie odbyło się 14
listopada 2011 r. w klasztorze na Karczówce w Kielcach i dotyczyło historii tego

niezwykle interesującego obiektu.
Kieleckie Towarzystwo Naukowe brało również udział w X Sejmiku Regionalistów
Świętokrzyskich, który odbył się 15 września 2011 r. w Kielcach. Inicjatorem kongresu
było Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne w Zagnańsku, spotkanie dotyczyło sytuacji
towarzystw regionalnych województwa świętokrzyskiego, swoje dokonania prezentowali
przedstawiciele poszczególnych zaproszonych organizacji.
Przedstawiciel KTN brał także udział w konferencji pt." Pożytek , Przedsiębiorczość,
Partnerstwo - podstawy skutecznej współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi", która obyła się w dniu 10 lutego 2011 r. w Wyższej Szkole Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizatorem spotkania był Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Biuro Komunikacji Społecznej.
W ramach działalności popularyzatorskiej Zarząd Kieleckiego Towarzystwa Naukowego
opiniował także teksty i formy tablic pamiątkowych, które miały zostać umieszczone w
różnych miejscach na terenie województwa świętokrzyskiego. Opinie wydano w sprawie
następujących projektów:
1. Tablicy, która miała znaleźć się na obelisku upamiętniającym 150 rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego.
2. Projektu tablicy poświęconej Igorowi Bełzie.
3. Tablicy, która miała zostać umieszczona na obelisku zlokalizowanym przy drodze nr
750 relacji Barcza -Ćmińsk, upamiętniającym bitwę obronną stoczoną we wrześniu 1939
r.
W odniesieniu do aktywności popularyzatorskiej Zarząd Kieleckiego Towarzystwa
Naukowego przekazał bezpłatne egzemplarze publikacji książkowych dla laureatów XVII
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza oraz dla
stypendystów im. Andrzeja Radka, które są przyznawane przez Towarzystwo im. Stefana
Żeromskiego.
W ramach działalności wydawniczej Kieleckie Towarzystwo Naukowe w roku 2011
wydało następujące pozycje zwarte:
1. Anna Wzorek "Świat opowiadań Stanisława Rogali"
2.Anna Rabajczyk " Zakwaszenie lub alkalizacja środowiska a specjacja wybranych
metali w osadach dennych rzeki Bobrzy"
3. " Bodzentyn. Z przeszłości miasta", red. K. Bracha, W. Guca
4.Lucyna Sikorska "Językowa grzeczność i niegrzeczność w gwarach południowowschodniej Kielecczyzny"
5." Troska o Innego. Szkice humanistyczne" , red. Joanna Sośnicka, Justyna
Dobrołowicz

6. "Z dziejów policji polskiej w latach 1919-1945", red. E. Majcher- Ociesa
oraz trzech publikacji czasopiśmienniczych:
1."Studia Kieleckie. Seria Filologiczna. Nr 7," red. Marta Bolińska, Iwona Gądek
2."Rocznik Świętokrzyski. Seria B. Nauki Przyrodnicze. Zeszyt 32". red. Małgorzata
Jóźwiak
3." Monitoring Środowiska Przyrodniczego" Zeszyt 12, red. Marek Jóźwiak.
Ponadto KTN współpracowało przy wydaniu kolejnych dwóch wydawnictw zwartych:
1." Między retoryką manifestów a rzeczywistością. Literatura-Sztuka-Film", red. Krzysztof
Jaworski, Piotr Rosiński.
2." Z tradycji i dziejów Ewangelików kieleckich. Studia po redakcją Jarosława
Kłaczkowa", red. Jarosław Kłaczkow.
W zakresie działalności wydawniczej Kieleckie Towarzystwo Naukowe współpracowało z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego ( wydanie publikacji " Świat
opowiadań Stanisława Rogali" i " Językowa grzeczność i niegrzeczność w gwarach
południowo- wschodniej Kielecczyzny") z Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną w
Bodzentynie ( "Bodzentyn. Z przeszłości miasta")oraz z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska ( "Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Zeszyt 12"). Duże
wsparcie Kieleckiemu Towarzystwu Naukowemu okazywał Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy Jana Kochanowskiego ( dziś Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach), który wspomógł wydanie aż czterech pozycji ( "Z dziejów policji polskiej 19191945", "Studia Kieleckie. Seria Filologiczna. Nr 7", "Świat opowiadań Stanisława Rogali",
"Między retoryką manifestów a nowoczesnością.").
Pomoc w zakresie aktywności wydawniczej KTN napłynęła również z prywatnego sektora
gospodarki, Przedsiębiorstwo Turystyczne " Łysogóry" z Kielc oraz MLU Sp. z o. o.
Katowice wsparły wydanie czasopisma " Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Zeszyt
12", natomiast Alchelm Group Sp. z o. o. oraz GBC Polska wsparły publikację "
Rocznika Świętokrzyskiego. Seria b. Zeszyt 32".
Również pomoc finansowa z 1% podatku została spożytkowana na działalność
wydawniczą( pomoc w wydaniu " Z dziejów policji polskiej 1919-1945" i " Studiów
Kieleckich. Serii Filologicznej NR 7".)
W roku 2011 Kieleckie Towarzystwo Naukowe wystąpiło z wnioskiem do Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego o przyznanie zasłużonemu Członkowi KTN- Prof. dr hab.
Adamowi Massalskiemu - nagrody " Świętokrzyska Victoria" w kategorii " Osobowość".
Wynikiem podjętych działań było znalezienie się Pana Profesora Massalskiego w grupie
pięciu nominowanych osób.
Ponadto w okresie sprawozdawczym Prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego-

Prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk został Członkiem Rady Towarzystw Naukowych
przy Prezydium PAN na kadencję 2011- 2014.
Pan Prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego został również zaproszony przez
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do grona członków Zespołu tematycznego ds.
aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku: Potencjał
ludzi( kapitał ludzi, społeczny). Zaproszenie zostało zaakceptowanie i Pan Prezes
aktywnie działa we wspomnianym zespole.
24 maja 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Kieleckiego Towarzystwa
Naukowego. Spotkanie miało miejsce w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach,
dotyczyło podsumowania działalności Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w roku
2010 oraz określenie kierunków działalności na kolejny rok. Podczas zebrania zostały
zatwierdzone sprawozdania za rok 2010 : z pracy Zarządu KTN, sprawozdanie z
działalności merytorycznej KTN, sprawozdanie finansowe KTN, sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej oraz Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Kieleckiego Towarzystwa Naukowego odbywał
swoje posiedzenia zgodnie z wymaganiami statutowymi. Temat spotkań były sprawy
związane z realizacją zadań statutowych w zakresie popularyzacji nauki, działalności
wydawniczej, badawczej i organizacyjnej.
Szczególnie istotnymi kwestiami podnoszonymi na zebraniach Zarządu KTN w okresie
sprawozdawczym było:
- zatwierdzenie Regulaminu Komisji Wydawniczej Kieleckiego Towarzystwa Naukowego
( 22.03. 2011 r.)
- zawieszenie sekcji : Chemiczno-Fizycznej, Biologicznej, Społeczno- Filozoficznej,
Medycznej, Geologiczno- Geograficznej, podjecie decyzji, iż członkowie zawieszonych
sekcji nadal pozostają Członkami Kieleckiego Towarzystwa Naukowego(26.04.2011 r.)
-zatwierdzenie Umowy Wydawniczej Kieleckiego Towarzystwa
( 30.06.2011 r.)
Ostatnim zebraniem Zarządu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w okresie
sprawozdawczym było zebranie z 13 grudnia 2011 r.
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

Cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

ˇ

tak

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy
społecznej, placówki opiekuńczo- -wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej,
szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej

xˇ nie
2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp.

Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań placówki w
okresie sprawozdawczym

1

-

-

2

-

-

-

3

-

-

4

-

-

-

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji

Osoby fizyczne

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

Osoby prawne

OK. 1000 osób

-

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

Kieleckie Towarzystwo Naukowe prowadzi nieodpłatną
działalność pożytku publicznego w zakresie:
- inicjowania i organizowania prac naukowych, badawczych
oraz prowadzenia działalności usługowej i popularyzatorskiej o
charakterze naukowym.
-współpracy ze stowarzyszeniami i placówkami naukowymi,
społeczno -kulturalnymi oraz uczestnictwa w społecznym
ruchu naukowym i kulturalnym krajowym i zagranicznym,
-opracowywania i popularyzowania wyników badań
naukowych przez ogłaszanie ich drukiem i rozpowszechnianie,
-wydawanie własnych czasopism naukowych, prac
popularnonaukwych i informacyjnych,
-organizowanie biblioteki naukowej,
-prowadzenie dokumentacji i bibliografii prac regionalnych,

- przyznawanie nagród za działalność naukową oraz
występowanie z wnioskami o wyróżnienia nagrodami i
odznaczeniami państwowymi
Kod PKD:
Wydawanie własnych czasopism
5819Z - Pozostała
naukowych, prac
działalność wydawnicza
popularnonaukwych i
informacyjnych.
Kod PKD:

0721 - Badania
naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
nauk przyrodniczych i
technicznych
Kod PKD:
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Opracowywanie i popularyzowanie
wyników badań naukowych przez
ogłaszanie ich drukiem i
rozpowszechnianie

-

organizację

WOJEWÓDZTWO

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

ˇ tak

Xˇ
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku
publicznego

-

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej
organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

nie

Kod PKD:
-

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
odpłatnej działalności pożytku publicznego

organizację

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

-

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

ˇ tak

xˇ nie
5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności gospodarczej
prowadzonej przez organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem 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)

-

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację
działalności gospodarczej

-

-

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)

zł

119.714,56

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

44000,00

zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

-

zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

-

zł

4. Przychody z działalności finansowej

-

zł

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.939,60

zł

28113,33

zł

-

zł

b) ze środków budżetu państwa

15388,33

zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

12725,00

zł

-

zł

10654,60

zł

a) ze składek członkowskich

2794,00

zł

b) z darowizn od osób fizycznych

7860,60

zł

c) z darowizn od osób prawnych

-

zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

-

zł

e) ze spadków, zapisów

-

zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)

,

zł

g) z nawiązek sądowych

,

zł

h) ze świadczeń pieniężnych

,

zł

35007,03

zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:
w
tym:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

d) z dotacji z funduszy celowych
7. Ze źródeł prywatnych ogółem:
w
tym:

8. Z innych źródeł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

-

zł

2. Wynik działalności gospodarczej

-

zł

-

zł

-

zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich okresach
sprawozdawczych

2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym
ogółem

1939,60

zł

3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w
szczególności określone w pkt 11.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

1

Dofinansowanie wydania publikacji pt." Z dziejów policji polskiej 1919-1945" red. Edyta Majcher
-Ociesa

316,19

zł

2

Dofinansowanie wydania publikacji "Studia Kieleckie. Seria Filologiczna. Nr 7" red. Marta
Bolińska, Iwona Gądek

1623,41

zł

-

zł

-

zł

3
-

4

-

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 wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie
sprawozdawczym, wraz z kwotą

-

-

zł

2

-

-

zł

3

-

-

zł

-

zł

1

4
-

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
w
tym:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

Koszty ogółem:

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych
zł

-

zł

63375.00

zł

1939,60

zł

-

zł

-

zł

119704,87

-

zł

-

6730,05

zł

-

zł

-

zł

-

zł

49599,82

zł

-

zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty,
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych
f) pozostałe koszty ogółem:
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
z opłaty skarbowej X
z opłat sądowych
-> jakich? ___________________________

z innych zwolnień
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

ˇ tak

Xˇ

nie

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 umowy użytkowania,
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste
najem
użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

X

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

osób
-

(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)

etatów
-

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)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

23 osoby

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
1. Organizacja ma członków

ˇXtak
ˇ nie

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

3. Zmiana członkostwa w organizacji

404 osób

osób fizycznych
osób prawnych

3

organizacja pozyskała

5

organizacja straciła 10

członków
członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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)

ˇ tak

ˇXnie
2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy 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

-

b) pracownicy organizacji

-

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

-

d) członkowie organu zarządzającego

-

e) inne osoby

-

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 dni

-

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)

w tym:

a) członkowie organizacji

-

b) pracownicy organizacji

-

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

-

d) członkowie organu zarządzającego

-

e) inne osoby

-

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

78975.00

zł

-

zł

wynagrodzenie zasadnicze

-

zł

nagrody

-

zł

premie

-

zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

-

zł

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
w tym:

a) z tytułu umów o pracę

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego
w tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

78975.00

zł

63375.00

zł

-

zł

63375.00

zł

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

-

zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

-

zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

-

zł

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

-

zł

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

-

zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

-

zł

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

-

zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji — wówczas należy
wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Członkowie Zarządu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego nie
pobierają za swoją pracę na rzecz Towarzystwa żadnych
wynagrodzeń, ich działania mają charakter pracy społecznej.

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

ˇ tak
ˇXnie
-

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

-

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

ˇXtak
ˇ nie

zł

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.
1

Nazwa zadania

Kwota

" Druk publikacji promujących województwo świętokrzyskie: 1. Świat
opowiadań Stanisława Rogali 2. Językowa grzeczność i niegrzeczność w
gwarach południowo- wschodniej Kielecczyzny"

6622,00

zł

2

-

-

zł

3

-

-

zł

4

-

-

zł

5

-

-

zł

"Wykonanie badań na temat : Malakocenozy w strefach nieciągłości
tektonicznych na ternie Kielc i rejonach Karczówka, Brusznica, Niewachlów,
Gruchawka"

20 000,00

zł

" Wykonanie badań i opracowania mającego na celu ocenę stopnia
zanieczyszczenia powietrza w Kielcach na podstawie biomonitoringu jako
elementu monitoringu przyrodniczego w realizacji ekorozwoju oraz zarządzania
środowiskiem Miasta"

24 000,00

zł

-

zł

-

zł

-

zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej

X tak
ˇ nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.
1

2

Nazwa zadania

Kwota

3

4
5

-

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym

ˇ tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

ˇx nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp.

Nazwa zamówienia

1

Kwota

-

2

3

-

4

5

-

-

zł

-

zł

-

zł

-

zł

-

zł

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
Lp.

Nazwa spółki

1

-

2

-

Siedziba spółki

-

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej liczbie
głosów

%

%

%

%

%

%

-

3

-

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1

-

2
-

3

-

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp.

Przedmiot kontroli

1

-

2

-

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji
pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

ˇ tak

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

Sporządził/a Imię i nazwisko Funkcja

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

Mirosława Trzópek
30.03.2012 r.
Kierownik Biura Kieleckiego Towarzystwa
Naukowego

Miejsce na pieczęć organizacji, jeśli organizacja
posiada pieczęć

