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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-07-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. TORUŃ

Powiat M. TORUŃ

Ulica SZOSA CHEŁMIŃSKA Nr domu 224 Nr lokalu 226

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 501153208

Nr faksu E-mail magdalena@cynk.net Strona www www.ptm.info.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-11-19

2015-03-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34136355000000 6. Numer KRS 0000440562

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

Magdalena Cynk-
Mikołajewska

prezes TAK

Robert Matusiak skarbnik TAK

Rafał Kłoczko z-ca prezesa TAK

Magdalena Miszewska-
Zasadna

sekretarz TAK

Dagna Całbecka członek zarządu 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

Elżbieta Bieńkowska-Sarba członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Sławomir Gawarkiewicz przewodniczący komisji 
rewizyjnej

TAK

Justyna Sawicka członek komisji 
rewizyjnej

TAK

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-07 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem PTM jest rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej i edukacji 
artystycznej w regionie oraz ich promocja w Polsce i Europie, poprzez 
organizowanie i współorganizowanie koncertów, kursów, konkursów, 
festiwali, wystaw, audycji, kursów, wykładów, szkoleń, warsztatów, 
obozów i kolonii. Celem PTM jest współpraca z instytucjami kultury, 
szkołami oraz innymi organizacjami pozarządowymi, a także promocja 
uzdolnionej młodzieży oraz rozwój oferty kulturalnej i artystycznej w 
regionie, poprzez upowszechnianie współczesnej twórczości.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a) organizowanie i współorganizowanie koncertów, kursów, konkursów, 
festiwali, wystaw, audycji, kursów, wykładów, szkoleń, warsztatów, 
obozów i kolonii, kampanii społecznych i promocyjnych oraz wszelkich 
imprez artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, także o charakterze 
profilaktycznym;
b) Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi;
c) Współdziałanie ze szkołami, uczelniami oraz publicznymi i 
niepublicznymi placówkami kultury, a także organizacjami pozarządowymi 
w kraju i za granicą;
d) Propagowanie kultury, w tym zwłaszcza wysokiej kultury muzycznej, 
szczególnie na terenie małych ośrodków miejskich oraz gmin regionu oraz 
wśród osób o utrudnionym dostępie do kultury
e) Działalność wydawnicza, a zwłaszcza wydawanie i rozpowszechnianie 
materiałów nutowych, a także opracowań dotyczących zagadnień 
regionalnej kultury muzycznej oraz monografii artystów związanych z 
regionem Pomorza i Kujaw;
f) Rejestracja i rozpowszechnianie nagrań z koncertów zgodnie z 
zachowaniem praw autorskich; 
g) Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;
h) Promocja absolwentów szkół muzycznych z regionu;
i) Starania o rozwój oferty kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej regionu, 
zwłaszcza poszerzanie oferty muzycznej;
j) Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz działalności statutowej 
Towarzystwa;
k) Udział w akcjach wymiany kulturalnej;
l) Promocja dorobku muzycznego.

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)

nie dotyczy

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

1000

4

Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zajmuje się od początku swojej działalności, czyli od 1921 roku organizowaniem koncertów, 
promowaniem kultury wysokiej, rozwijaniem i upowszechnianiem kultury muzycznej i edukacji artystycznej w regionie. Do jej 
najważniejszych zasług należy założenie Konserwatorium Muzycznego, obecnego Zespołu Szkół Muzycznych. PTM współpracuje 
ściśle z wieloma instytucjami w regionie, uzupełniając ofertę kulturalną, m. in. z Dworem Artusa, z Toruńską Orkiestrą 
Symfoniczną, z Zespołem Szkół Muzycznych. Organizowane koncerty, które często wypełniają lukę repertuarową proponowaną 
na rynku muzycznym, wpisują się w działalność tychże instytucji. Towarzystwo posiada więc długoletnie doświadczenie w 
organizowaniu rozmaitych koncertów, ma szerokie kontakty z wieloma artystami w Polsce i Europie. Od 2012 roku, kiedy 
Towarzystwo po 15 latach przerwy wznowiło swoją działalność i zorganizowało 44 koncerty towarzyskie.   Ważnym 
wydarzeniem w roku 2021 były obchody jubileuszowe. Z okazji Jubileuszu 100-lecia zainaugurowany został w dniach 10– 18 
września Festiwal Młodej Muzyki. Odbyły się wieczory promujące młodych instrumentalistów oraz koncerty z udziałem 
znakomitych kompozytorów i wybitnych solistów, zespołów i orkiestr związanych nie tylko z naszym regionem. Przypomniane 
zostały stałe cykle In memoriam, vivant professores, muzyka kompozytorów toruńskich, wirtuozi klasyki, ale też pojawiły się 
nowe tytuły koncertów. Została pokazana bardzo różnorodna muzyka, od klasyki, muzyki nowoczesnej, przez jazz, po piosenkę 
poetycką. Festiwal rozpoczął się w plenerze koncertami z udziałem carillonu. Krótkie koncerty w Muzeum Etnograficznym 
zachęciły i promowały główne imprezy festiwalowe. Koncert inauguracyjny podczas którego z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną 
pod batutą Dainiusa Pavilionisa zagrali najwybitniejsi polscy skrzypkowie, Krzysztof Jakowicz i Jakub Jakowicz, był 
zadedykowany Markowi Wakarecy. W 2021 roku minęło 10 lat od tragicznej śmierci tego zasłużonego dla Torunia, dyrektora 
Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Z kolei Koncert Finałowy poświęcony był Piotrowi Perkowskiemu. W 2021 roku minęła 120 
rocznica Jego urodzin. Podczas tego koncertu Cappella Gedanensis pod batutą Rafała Kłoczko zaprezentowała utwory 
najważniejszych kompozytorów związanych z Towarzystwem, w tym Adama Kuryłły i Marcellego Popławskiego. Podczas 
Festiwalu uczciliśmy też pamięć wybitnego kompozytora, zmarłego 2 lata temu, Bogusława Schaeffera. Z recitalem złożonym z 
jego utworów wystąpiła wybitna pianistka, Gabriela Szendzielorz. Podczas koncertu Muzyka Kompozytorów Toruńskich 
wspominaliśmy urodzonego w Toruniu, Kazimierza Serockiego, oraz niedawno zmarłą Bernadettę Matuszczak.Podczas tego 
koncertu zaprezentowana była specjalnie napisana kompozycja Pomerania II w wykonaniu poznańskiego zespołu Sepia 
Ensemble. W koncercie poświęconym muzyce elektroakustycznej pochodzący z Torunia kompozytorzy również przedstawili 
swoje najnowsze dzieła. Z kolei dwa zaplanowane poranki muzyczne: Głos Młodych oraz Wakacje Muzyczne z Pasją były 
promocją młodych artystów, pochodzących z naszego regionu. Z repertuarem nieco lżejszym wystąpili nauczyciele podczas 
wieczoru Vivant Professores. Nie zabrakło też muzyki jazzowej w wykonaniu znakomitej poznańskiej formacji Dixie Company 
oraz toruńskiego barda Mariusza Lubomskiego. Oprócz wymienionych koncertów podczas Festiwalu odbyło się spotkanie z 
wybitnym kompozytorem pochodzącym z Torunia, Piotrem Mossem, zaprezentowany został film Solo o Bogusławie Schaefferze 
oraz zorganizowane były warsztaty dla młodzieży, a wszystkim koncertom towarzyszyła mobilna wystawa 100 lat PTM.
PTM prowadzi również stałą działalność edukacyjną. Będąc w stałym kontakcie ze środowiskiem szkół muzycznych w 
województwie i realizując też jego potrzeby, Towarzystwo organizuje warsztaty muzyczne i zajęcia, które nie mają 
odpowiednika w szkolnym programie nauczania. Warsztaty, które odbywają się w okresie wakacyjnym, rozwijają pasje i 
wrażliwość artystyczną młodzieży, integrują społeczność szkolną i melomanów. Kończą się zawsze koncertami w różnych 
miejscach w regionie. W Ośrodku UMK w Bachotku pod Brodnicą Towarzystwo zorganizowało już dziewięć razy warsztaty 
instrumentalne w ramach Muzycznych Wakacji z Pasją dla dzieci i młodzieży ze szkół muzycznych z naszego regionu. W dniach 
15 - 28 sierpnia 2021 uczestnicy pod okiem znakomitych wykładowców mieli zajęcia indywidualne, zespołowe, orkiestrowe, 
musicalowe, aktorskie i kompozytorskie.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

PTM współorganizowało szkolne koncerty 
kompozytorskie z udziałem młodych twórców z 
muzycznej szkoły. Dzięki tej inicjatywie 
uczniowie i absolwenci mogli napisać i wykonać 
swoje najnowsze kompozycje rozwijając w ten 
sposób swoją  kreatywność. Z kolei dla 
uczestników letnich warsztatów 
instrumentalnych pn. Wakacje Muzyczne z Pasją 
Towarzystwo zorganizowało koncert w 
Brodnickim Domu Kultury z udziałem wybitnych 
artystów. Młodzi słuchacze wysłuchali bardzo 
ciekawych utworów współczesnych i 
klasycznych specjalnie zinstrumentowanych na 
ten koncert.

85.52.Z 1 314,60 zł

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

PTM prowadzi regularną działalność 
edukacyjną. W ośrodku UMK w Bachotku 
zorganizowało po raz dziewiąty warsztaty 
instrumentalne w ramach Muzycznych 
Wakacji z Pasją, które odbywały się w 
dniach 15 -28 sierpnia 2021 i skupiły 
uzdolnioną młodzież i dzieci. Czterdziestu 
sześciu uczestników pod okiem 
znakomitych wykładowców pracowało 
ambitnie dwanaście  dni, by na koniec 
przedstawić efekty swojej pracy podczas 
pięciu koncertów,  w   Gminnym Ośrodku 
Kultury w Górznie, w Brodnickim Domu 
Kultury, w Ośrodku UMK w Bachotku  oraz 
w Dworze Artusa i szkole muzycznej w 
Toruniu. Wszystkie okazały się bardzo 
ciekawym wydarzeniem kulturalnym. Dzieci 
i młodzież przedstawiły klasyczny, filmowy i 
musicalowy repertuar w orkiestrowym i 
zespołowym opracowaniu. Pokazały też 
przedstawienie muzyczne złożone z 
piosenek J. Kaczmarskiego oraz swoje 
kompozycje.
Zajęcia prowadziło dziewięciu  
wykładowców.  
Wszystkie cele zakładane podczas realizacji 
tego zadania zostały osiągnięte. 
Utalentowana młodzież i dzieci z naszego 
województwa mogła rozwijać swoje 
umiejętności gry na instrumencie,  w 
zespołach i orkiestrze, uczestniczyć w 
zajęciach aktorskich i musicalowych.

85.52.Z 0,00 zł
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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) 168 396,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 75 990,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 91 295,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 111,60 zł

2
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Dużym zainteresowaniem cieszą się 
koncerty organizowane przez PTM zarówno 
wcześniej, jak podczas Festiwalu Młodej 
Muzyki. Odbyły się wieczory 
wspomnieniowe (In memoriam ) 
poświęcone wybitnym postaciom życia 
muzycznego w Toruniu. Duże znaczenia 
miały dwa koncerty poświęcone muzyce 
współczesnej, podczas których 
prezentowane były utwory toruńskich 
twórców. Podczas tych wieczorów 
wykonywane były utwory mające istotny 
związek z regionem, kompozytorów 
znanych i uznanych w świecie muzycznym. 
Inny charakter miały dwa koncerty 
wakacyjne odbywające się w sierpniu w 
Brodnickim Domu Kultury z udziałem 
młodych wybitnych instrumentalistów. 
Ciekawe były wieczory pn Vivant 
Professores. Wszyscy wykonawcy tych 
koncertów byli nauczycielami Zespołu Szkół 
Muzycznych w Toruniu. Odbyły się też 
Poranki Seniora z udziałem absolwentów 
Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz 
dwa koncerty kompozytorskie w szkole 
muzycznej.

90.01.Z 0,00 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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1 111,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 88 000,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 990,00 zł

2.4. Z innych źródeł 78 295,00 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 1 314,60 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 314,60 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

1 Zinstrumenowanie 10 Utworów na Orkiestrę wykonanych w Brodnickim Domu Kultury w dniu 25-
08-2021oraz w Centrum Kultury Dwór Artusa w dniu 28-08-2021r.

1 314,60 zł

1 Zistrumentowanie dziesięciu utworów klasycznych i współczesnych na zespoły i orkiestrę przez 
wybitnego dyrygenta, Rafało Kłoczko, służyło edukacji młodzieży, która mogła zagrać i poznać 
ciekawy repertuar, pracować nad nim i uczyć się i posłuchać nowych dzieł muzycznych podczas 
koncertów w Toruniu i Brodnicy w ramach Wakacji Muzycznych z Pasją.

1 314,60 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

88 000,00 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:

930,00 zł

60,00 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 879,78 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 347,60 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 170 082,44 zł 1 314,60 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

75 110,22 zł 1 314,60 zł

92 642,60 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 329,62 zł

0,00 zł 0,00 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

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

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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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

35 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

30 osób fizycznych
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)

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

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 1 314,60 zł

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

1 314,60 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)

0,00 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)  

0,00 zł

0 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)

7 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 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 1 314,60 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 314,60 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

0,00 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)

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

1 Festiwal Młodej Muzyki 1.Przypomnienie historii i 
działalności jednego z 
najważniejszych stowarzyszeń 
w regionie, 
działającego od 1921r.
2. Organizowanie ważnych 
koncertów przez PTM oraz 
spotkań z ważnymi postaciami 
życia 
kulturalnego regionu
3. Popularyzacja polskiej 
twórczości współczesnej i 
lokalnych kompozytorów.
4. Uczczenie pamięci 
nieżyjących znakomitych 
toruńskich i regionalnych 
twórców (Piotr Perkowski,
Kazimierz Serocki. Bernadetta 
Matuszczak).
5. Uświadomienie ważności 
kultury wysokiej w życiu miasta.

Gmina Miasta Toruń
Województwo Kujawsko-Pomorskie

80 000,00 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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Magdalena Cynk-Mikołajewska
Robert Matusiak Data wypełnienia sprawozdania

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

2022-07-07
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