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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej 

jako Organizacji PoŜytku Publicznego za 2008 rok, 

 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku 

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz 529) 

 

1. Roczne sprawozdanie finansowe za 2008 rok obejmujące okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 

grudnia 2008 roku. 

2. Nazwa OPP: Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej, zwane dalej TMZM 

3. Adres: 33-370 Muszyna , ul. A.Kity nr 26 

Adres do korespondencji: 33-370 Muszyna ul. Kościelna 43 

4. TMZM zarejestrowane jest w rejestrze stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego Nr KRS : 0000103399, data rejestracji 27-03-2002r. 

5. Nr REGON: 490001451 

6. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 2007:  

 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie   

                sklasyfikowana 

7. Organizacja nie posiada innych  jednostek organizacyjnych . 

8. Dane dotyczące członków zarządu: 

1) Prezes: Adam Mazur,  

2) Zastępca Prezesa: Maciej Palej 

3) Skarbnik : Aleksandra Wołowiec, 

4) Sekretarz: Tomasz Bober  

5) Członkowie Zarządu: 

a) Helena Jarosz,  

b) Adam Lech,  

c) Małgorzata Przyboś, 

9. Działalność TMZM zgodnie z zapisami statutowymi nie jest ograniczona w czasie . 

10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności przez 

organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej. Nie są nam znane okoliczności, które 

wskazywałyby na istnienie powaŜnych zagroŜeń dla kontynuowania przez organizację 

działalności. 

11. Cele statutowe : 
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Celem TMZM jest: 

1. upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i współczesnym obliczu Ziemi 

Muszyńskiej, 

2. wspieranie działań na rzecz chronienia dziedzictwa narodowego, zabytków 

kultury materialnej, sztuki ludowej oraz przyrody, 

3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

4. inspirowanie i prowadzenie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej, 

5. realizowanie i wspieranie działalności wydawniczej słuŜącej popularyzacji Ziemi 

Muszyńskiej, 

6. nawiązanie kontaktów z osobami z róŜnych regionów Polski, które 

zainteresowane są Ziemią Muszyńską, 

7. rozwinięcie współpracy z osobami oraz organizacjami pozarządowymi z innych 

krajów zainteresowanych współpracą, ze szczególnym uwzględnieniem 

współpracy przygranicznej ze Słowacją, 

8. gromadzenie środków na fundusze stypendialne i udzielanie stypendiów dla 

uczniów i absolwentów szkół, 

9. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych. 

 

 TMZM realizuje swoje cele poprzez: 

1. pracę wyspecjalizowanych sekcji: 

a) inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, 

b) ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska,  

c) historii i ochrony zabytków, 

d) twórczości artystycznej i zespołów folklorystycznych, 

e) wydawniczej, 

2. współdziałanie z władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie Ziemi Muszyńskiej, 

3. współpracę z osobami oraz organizacjami pozarządowymi z innych 

miejscowości w Polsce i poza jej granicami zainteresowanymi współdziałaniem, 

ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych na Słowacji, 

4. wydawanie rocznika Almanach Muszyny oraz miesięcznika Harnik, 

5. prowadzenie Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. 
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TMZM prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność w sferze poŜytku publicznego Dochód z 

działalności Towarzystwa jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych i nie 

moŜe być przeznaczony do podziału między jego członków. Towarzystwo nie prowadzi 

działalności gospodarczej. 

7. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności TMZM o skutkach finansowych: 

Wy danie rocznika Almanach  i przyznanie stypendiów uczniom liceum w Muszynie i  Starej 

Lubovli oraz szkoły muzycznej w Krynicy. 

8. Odpisy uchwał Zarządu TMZM podejmowanych w roku sprawozdawczym  stanowią załącznik 

do niniejszego sprawozdania. 

9. Informacja o uzyskanych przychodach, z wyodrębnieniem ich źródeł (spadek darowizna, środki 

publiczne, w tym z budŜetu gminy, starostwa itp.) 

 28.969,25  zł darowizny  
          13.872,24  zł  darowizna z tyt. 1% dochodu 
         40.620,00  zł środki publiczne w tym 4.500 dotacja Starostwa Nowosądeckiego 
               815,00   zł składki członkowskie 
           2.771,02   zł odsetki od lokat 
    -------------- 
       87.047,51  Razem 
 
10. TMZM w roku sprawozdawczym nie realizowało odpłatnych świadczeń w ramach celów 

statutowych 

11. TMZM w roku sprawozdawczym nie prowadziło działalności gospodarczej i nie osiągnęło z 

tego tytułu przychodu. 

12. Informacja o poniesionych kosztach w roku sprawozdawczym : 

a) Na realizację celów statutowych  84. 313,13 zł 

b) Na administrację (telefony,listy,czynsze,itp.) : 1. 118,72 zł 

c) Na pozostałe koszty : 0,00 zł 

13. TMZM w roku sprawozdawczym  nie zatrudniało na podstawie umowy o pracę , umowy 

zlecenia, mianowania, oraz w zakresie  innej formy zatrudnienia Ŝadnych osób.  

Organy statutowe TMZM działają społecznie, członkowie TMZM wykonują nieodpłatnie 

wszelkie prace na rzecz TMZM. W związku z powyŜszym TMZM nie ponosi kosztów 

wynagrodzeń. 

14. TMZM w okresie sprawozdawczym  nie udzielało poŜyczek pienięŜnych. 

15. TMZM prowadziło swoje rozliczenia poprzez rachunki bankowe w prowadzone przez Bank 

Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój, z siedzibą Centrali 33-370 Muszyna ul. Piłsudskiego 8  

16. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2008 roku odpowiednio wynosiły: 
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a) Nazwa i nr rachunku  Towarzystwo Miłośników Ziemi..Muszyńskiej 

 nr 78 8809 2001 0000 0185 0001 - kwota:  13.833,18zł 

b) Nazwa i nr rachunku Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny  

 nr 24 88090005 2001 0000 0185 0003- kwota: 20 207,65zł 

c) Nazwa i nr rachunku ..Wydawnictwo Almanach Muszyny  

 nr  94 8809005 2001 0000 0185 0004- kwota 831,53zł 

d) Nazwa i nr rachunku .Org. .PoŜytku Publicznego TMZM  

 nr .67 88090005 2001 0000 0185  000 - kwota: 461,84 zł 

e) Moje  Stypendium  

 nr 40 8809 0005 2001 0000 0185 0006 kwota 3.518,89 zł 

f) Lokata bankowa TMZM   

 nr 29 8809  5 4001 0000 0185 0017 kwota 7.000 zł 

g) Lokata bankowa Funduszu Stypendialnego   

 nr 45 8809 0005 4001 0000 0185 0020  kwota 36.000 zł 

h) Lokata Bankowa Funduszu Stypendialnego  

 nr 46 8809 0005  4001 0185 0002 kwota 3.000 zł 

i) Lokata bankowa Wydawnictwa Almanach Muszyny  

 nr 18 8809 0005 4001 0000 0185 0021 kwota 15.000 zł 

j) Lokata bankowa Wydawnictwa Almanach Muszyny   

 nr 56 8809 4001 0000 0185 0016 kwota 30.000 zł 

k) Razen  129.853,09 zł 

17. W roku sprawozdawczym TMZM nie nabywało obligacji, akcji, oraz udziałów w innych 

podmiotach. 

18. W roku sprawozdawczym TMZM nie zakupiło nieruchomości. 

19. W roku sprawozdawczym TMZM nie zakupiło środków trwałych 

20. W załączniku do niniejszego sprawozdania (w sprawozdaniu finansowym) opisano wartość 

aktywów i zobowiązań  organizacji na dzień 31-12-2008 r. 2.745 zł 

Aktywa i pasywa wycenia się według cen zakupu 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według  cen zakupu 

Środki trwałe wycenia się według cen zakupu 

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki 

przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Aktywa   
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Kasa    100.16 zł 

Pasywa 

Fundusze własne  103.138,25 

Zobowiązania krótkoterminowe  2.724.- 

Rozliczenia międzyokresowe 24.070.- 

21. W sprawie składanych deklaracji podatkowych TMZM złoŜyło w terminie CIT 8 – który nie 

wykazał podatku do zapłacenia za 2008 rok 

 

 

 

 

Muszyna dnia 16 października 2009 roku  

 

 

 

 


