SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA
OŚWIATOWEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ
ZA 2019 ROK

Rok 2019 był już 15 rokiem działalności naszej organizacji i przez wszystkie te
lata przyświecała nam idea

budowania więzi międzyludzkich i integrowania

lokalnego środowiska, chęć dostarczania inspirującej wiedzy z różnych dziedzin,
umożliwienie przebywania w świecie sztuki oraz zachęcanie do rozszerzania kręgu
zainteresowań

i indywidualnych pasji . Naszą ideą było również promowanie

zdrowego stylu życia. Od lat ważną dla nas intencją było także budowanie pomostu
międzypokoleniowego poprzez angażowanie do naszej pracy młodzież licealną.
Kierując się tymi zasadami zorganizowaliśmy w minionym roku 94 wydarzenia.
Prawie wszystkie objęte były projektami, które w ramach otwartych konkursów dla
organizacji pozarządowych uzyskały akceptację i dofinansowanie z lokalnych
jednostek samorządu terytorialnego. Wzorem lat ubiegłych w 2019 roku
zrealizowaliśmy projekty : ŚWIAT SZTUKI; CIEKAWI SIEBIE I ŚWIATA oraz
program prozdrowotny BĄDŹMY AKTYWNI. Oprócz tego zrealizowaliśmy projekt
o nazwie JA I EKOLOGIA. W programach tych wzięło udział 4.553 beneficjentów a
całkowity koszt realizacji w/w projektów wyniósł 62.258,36 zł. Na realizację
wymienionych zadań otrzymaliśmy od miejscowych samorządów dotacje w kwocie
16.400,00 zł co stanowiło jedynie 26,3%. Natomiast zdecydowaną większość potrzeb
bo prawie 46. tys. zł sfinansowaliśmy środkami własnymi a ich udział w kosztach
ogółem wyniósł prawie 74%. Nie bez znaczenia dla finansowania naszych zadań
statutowych jest fakt, że z roku na rok wzrasta kwota otrzymana z 1 % podatku PIT.
W roku 2019 otrzymaliśmy z tego tytułu kwotę 10.183 zł.
W ramach zrealizowanych w 2019 roku zadań dostarczyliśmy uczestnikom wiedzę
z zakresu literatury, muzyki,

historii w tym historii sztuki, architektury, kultury

innych regionów i innych krajów, ekologii a nawet kosmosu. Udzielane były porady
w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego a także porady prawne.

Zapewniono beneficjentom aktywność ruchową poprzez ciekawe spacery i naukę
tańca. Spotkania tematyczne odbywały się w DOK-u, Bibliotece Publicznej
i w Muzeum Miejskim. Ale braliśmy też udział w lekcjach muzealnych
zorganizowanych w muzeach wrocławskich. Wyjeżdżaliśmy na spektakle teatralne
i operowe do Wrocławia, na koncerty muzyczne do NFM, Teatru Muzycznego
CAPITOL również do Wrocławia i do Filharmonii Sudeckiej we Wałbrzychu oraz
w wielu koncertach w Dzierżoniowie- kinie Zbyszek i DOK-u. Uczestniczyliśmy też
w warsztatach serowarskich w Lutomierzu i w warsztatach piernikarskich
w Niemczy.
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2019 roku niezmiernie dużym
zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy turystyczno – krajoznawcze, zarówno te
krajowe jak i zagraniczne. Tak więc byliśmy na 6-ciu wycieczkach krajowych.
Poznaliśmy dzielnicę czterech wyznań i kolorowe podwórka na Nadodrzu we
Wrocławiu. Zwiedziliśmy Toruń i Bydgoszcz; Niemodlin; Zieloną Górę; Tarnowskie
Góry; dolinę pałaców i ogrodów w okolicach Cieplic. Tradycyjnie też od lat
organizujemy wycieczki na zamki czeskie. W 2019 roku byliśmy w Nachodzie
i Ratiboricach oraz zwiedziliśmy zamki nad Sadzawą i prywatne muzeum motocykli
JAWA. No i przede wszystkim byliśmy w Chinach . Zwiedziliśmy Pekin i Szanghaj
wraz z okolicami.
Łączna liczba uczestników biorących udział we wszystkich zadaniach statutowych
naszego stowarzyszenia wyniosła blisko 6. 000 beneficjentów./5871/.

O działalności TOZD Zarząd na bieżąco informował lokalne media między in.
w Tygodniku Dzierżoniowskim, na portalu internetowym DOBA.pl, w Melo-radiu
oraz poprzez przekazywanie mieszkańcom powiatu folderów informacyjnych
o naszych spotkaniach i o naszej pracy. Poza tym na naszej stronie internetowej, którą
administruje Pani Barbara Lemańska oraz na Facebooku, którego administratorem
jest Zofia Mirek, umieszczane są krótkie opisy każdego wydarzenia wraz
z dokumentacją fotograficzną. Niezależnie od powyższego wszystkie wydarzenia

zostały opisane w kronice, którą niezmiennie od lat prowadzi Pani Beata Pielka.
Także wzorem lat ubiegłych Towarzystwo współpracowało z:
– powiatem dzierżoniowskim i gminą miejską Dzierżoniów,
– Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie,
– Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury,
– Muzeum Dzierżoniowskim,
– zakładami opieki zdrowotnej,
– placówkami zdrowia psychicznego,
– lokalnymi mediami i osobami prywatnymi.
W omawianym okresie TOZD nie prowadziło działalności gospodarczej ani nie
świadczyło odpłatnych usług a uczestnictwo w spotkaniach czy wykładach itp. było
bezpłatne i nie zobowiązywało uczestników do uiszczania jakichkolwiek opłat.
A pozyskane środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań
zgodnych ze statutem Stowarzyszenia i zgodnie z umowami o dofinansowanie.
Organizacja nie zatrudniała też żadnych osób fizycznych a zadania statutowe
wykonywane były społecznie przez członków oraz sympatyków Towarzystwa,

W 2019 roku odbyło się jedno sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków,
które podjęło uchwały:
- o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 rok,
- udzieleniu absolutorium Zarządowi TOZD za 2018 rok
- zatwierdzeniu programu działania na 2019 rok.
- wyboru zarządu Towarzystwa Oświatowego
- wyboru Komisji Rewizyjnej
Zarząd Stowarzyszenia odbył 13posiedzeń i podjął 9 uchwał, w tym w sprawie
przyjęcia 12 nowych członków - pięć uchwał oraz dwie - w sprawie wykreślenia z

listy dwoje członków z powodu zgonu. Stowarzyszenie na dzień 31.12.2019 roku
liczyło 120 członków.
W dalszym ciągu uważamy, że oferta TOZD wypełnia lukę edukacyjną i integracyjną
trafiając w zapotrzebowanie ludzi w różnym wieku. Nasza działalność jest w
lokalnym środowisku widoczna i jest rozpoznawalna z czego czujemy się szczególnie
usatysfakcjonowani.
Towarzystwo nie prowadziło odpłatnych świadczeń ani działalności
gospodarczej. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2019
przy założeniu kontynuowania działalności przez stowarzyszenie. Nie są nam znane
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla naszej działalności.
W roku 2019 uzyskaliśmy łączny przychód 83.135,00 zł w tym:

Składki członkowskie
– 10.659,00 zł

Darowizny
– 45.893,00 zł

Dotacje
– 16.400,00 zł w tym:
z Urzędu Miasta w Dzierżoniowie
– 10.000 zł
ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie
– 6.400 zł

1% podatku dochodowego od osób fizycznych
(członków i sympatyków TOZD) – 10 183,00 zł
Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych
zgodnych ze statutem Towarzystwa.
Koszty realizacji zadań statutowych łącznie wyniosły: 83.763,75 zł
w tym na :
 wynajem transportu
– 18.609,00 zł
 zakup biletów
– 40.116,00 zł
 wynajem sali
– 4.822,09 zł
 wykładowców
– 10.850,00 zł
 materiały/catering
– 2.456,39 zł
 materiały
– 1.910,05 zł
 promocja
– 2.653,92 zł
 inne
– 2.346,30 zł
Po zbilansowaniu uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów Towarzystwo
Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej uzyskało ujemny wynik finansowy na
działalności statutowej w kwocie 628,75 złotych. Uwzględniając koszty
administracyjne, które za rok 2019 wyniosły 551,90 złotych, w tym :
opłaty pocztowe – 13,90 zł
usługi bankowe – 499,00 zł
inne
- 39,00 zł
uzyskano ujemny wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 1.180,65

zł. Na rachunku bankowym Towarzystwa w dniu 31 grudnia 2019 roku
zewidencjonowane zostały środki pieniężne w kwocie 9.348,32 zł. Środki pieniężne
w kasie po dokonanej inwentaryzacji wynosiły 273,83 zł. Zobowiązania
krótkoterminowe za 2019 rok nie wystąpiły.
TOZD nie udzielało pożyczek pieniężnych, nie ma też środków na lokatach
terminowych. Nie nabyto obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa
handlowego. Nie nabyto też nieruchomości ani środków trwałych.
Stowarzyszenie złożyło w Urzędzie Skarbowym w Dzierżoniowie PIT-8AR –
deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz zeznanie
o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8., złoży do 30 marca 2020 roku.
Otrzymane dotacje zostały rozliczone w terminie i zgodnie z przepisami
z Urzędem Miasta Dzierżoniowa oraz ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie.
Ponadto 01 sierpnia Urząd Miasta Dzierżoniowa przeprowadził kontrolę
wydawanych środków w realizacji projektu „Ciekawi siebie i świata” oraz polityki
płacowej. Nie wniesiono uwag.
Zarząd pracował w składzie :
Zofia Mirek
– prezes,
Lucyna Bajsarowicz
– wiceprezes,
Helena Niewiadomska – skarbnik,
Beata Pielka
– sekretarz.
Natomiast Komisja Rewizyjna s kładzie:
Danuta Powierza
– przewodnicząca komisji,
Małgorzata Cichecka-Papińska – członek komisji
Maria Zarzycka-Chołody
– członek komisji
Działalność merytoryczna i finansowa Zarządu
kontrolowana również przez Komisję Rewizyjną.

w ciągu

2019 roku była

Zarząd Towarzystwa uważa, że oferta TOZD wypełnia lukę edukacyjną trafiając
w zapotrzebowanie ludzi w różnym wieku. Swoją działalnością zaznaczyło swoją
obecność w lokalnym środowisku. Daje nam to poczucie satysfakcji i dumy i stanowi
zachętę do dalszej pracy. Mamy satysfakcję, że tworzymy Uniwersytet Wszystkich
Wieków.

