SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne
za rok 2016

I. Informacje podstawowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa: Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne
Adres siedziby: Ul.Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów
Data rejestracji w KRS: 09.02.2016
KRS: 0000601377
NIP: 8822123342
Regon: 363693810
Rachunek bankowy: PKO Bank Polski SA. 40 1020 5138 0000 9102 0195 5517
Skład Zarządu Stowarzyszenia: Prezes – Mirosław Marzec
Wiceprezes – Arkadiusz Krzyżaniak
Skarbnik – Agnieszka Czerwony
9. Działalność gospodarcza: Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
10. Status OPP: Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego

II. Opis działalności organizacji - część merytoryczna
1. Cele statutowe:
✓
✓
✓
✓

Zrzeszenie osób interesujących się fotografią.
Rozwijanie wśród członków umiejętności i wiedzy fotograficznej.
Popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki.
Ochrona i popularyzacja dorobku i tradycji polskiej fotografii oraz polskiego
dziedzictwa kulturowego.
✓ Promowanie miasta Dzierżoniów i okolic przez działalność fotograficzną.
✓ Współudział w tworzeniu kultury narodowej.
✓ Promowanie swobody wypowiedzi i ochrony praw autorskich.

✓
✓
✓
✓

Promowanie i ochrona swobody fotografowania.
Reprezentowanie ruchu fotograficznego na terenie działalności.
Propagowanie fotografii oraz sztuki wśród dzieci i młodzieży.
Promowanie twórczości utalentowanych fotografów.

2. Opis działalności stowarzyszenia za 2016 rok
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Swoje
cele realizuje poprzez:
➢ Wspieranie działalności swoich członków w dziedzinie fotografii we wszystkich
jej odmianach.
➢ Organizowanie wystaw, konkursów, spotkań, plenerów i innych imprez
kulturowych.
➢ Prowadzenie
działalności
edukacyjnej,
organizowanie
warsztatów
i wykładów.
➢ Inicjowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej ze szczególnym
uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej z organizacjami o pokrewnych celach.
➢ Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami statutowymi.
➢ Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami
naukowymi i środkami społecznego przekazu zainteresowanymi rozwojem
fotografii oraz ochroną tej formy wypowiedzi.
➢ Podejmowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu
upowszechnianie fotografii.
Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:
✓ Cotygodniowe spotkania członków stowarzyszenia we wtorki w lokalu
Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Rynek 36 III piętro lokal.17 w
Dzierżoniowie.
✓ Dyskusje fotograficzne, których celem jest rozwijanie wśród członków STF
umiejętności, wiedzy fotograficznej czy też innego, elastycznego, spojrzenia na
temat.
✓ Strona internetowa www.stf.dzierzoniow.pl – oglądalność na poziomie 200 500 odsłon unikatowych użytkowników miesięcznie.
✓ Galeria jednej fotografii na stronie internetowej, gdzie członkowie
stowarzyszenia prezentują swoje prace.
✓ Wernisaż autorski prac Joanny - Cichoń, 16 kwietnia 2016 Mościsko
✓ 02 maja 2016 Udział w imprezie „Balony nad Dzierżoniowem”, uczestnictwo
poprzez fotorelację
✓ 1 czerwca 2016 uczestnictwo w imprezie „DUM DUM DAY” organizowanej na
dzierżoniowskim rynku,
✓ 05 czerwca 2016 - udział w otwarciu jednej z dzierżoniowskich inwestycji „Park
Zabaw przy Parku Miejskim” i „Bajkowa Aleja”. Przy Parku Miejskim między
osiedlami powstały dwa place zabaw i siłownia plenerowa. To zaczątek
nowoczesnego miejsca rekreacji, w którym czas spędzają różne pokolenia.

Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne uczestniczyło w otwarciu tej inwestycji
między innymi poprzez wykonanie fotorelacji.
✓ 26 sierpnia 2016 – Wystawa autorska „Kwiaty i cytaty niezwykłe i pospolite”
Władysława Woźniaka oraz Mieczysława Walawskiego. Wystawie towarzyszył
pokaz ponad 100 zabytkowych aparatów fotograficznych z kolekcji znanego
bielawskiego fotografika Tadeusza Łazowskiego. Galeria Dzierżoniowskiego
Ośrodka Kultury „Na piętrze”.
✓ 29 września 2016 uczestnictwo w obchodach jubileuszu 70-lecia zjazdu
absolwentów ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W DZIERŻONIOWIE potocznie zwanego
Radiobudą w obiektywie Krzysztofa Bachińskiego.

3. Działania Zarządu Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego :
Spotkania Zarządu STF w 2016 r. odbywały się w celu omówienia bieżącej
działalności Stowarzyszenia oraz podejmowania decyzji dotyczących finansów
Stowarzyszenia. Większość spraw omawiana była także na spotkaniach Stowarzyszenia
wspólnie z wszystkim członkami STF.
W roku sprawozdawczym zarząd podjął następujące uchwały:
∞ Uchwała Nr 1/2016 z dnia 12.02.2016 w sprawie wysokości składki członkowskiej na
2016 rok
∞ Uchwała Nr 2/2016 z dnia 12.02.2016 w sprawie zatwierdzenia wzoru deklaracji
członkowskiej
∞ Uchwała Nr 3/2016 z dnia 16.02.2016 w sprawie projektu regulaminów
∞ Uchwała Nr 4/2016 z dnia 16.02.2016 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
∞ Uchwała Nr 5/2016 z dnia 21.03.2016 w sprawie wysokości składki członkowskiej na
2016 rok (aktualizacja)
∞ Uchwała Nr 6/2016 z dnia 21.03.2016 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad
sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro
∞ Uchwała Nr 7/2016 z dnia 21.03.2016 w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości
wraz z planem kont Stowarzyszenia
∞ Uchwała Nr 8/2016 z dnia 14.06.2016 w sprawie ustanowienia członka honorowego
∞ Uchwała Nr 9/2016 z dnia 06.09.2016 w sprawie przyjęcia nowego członka
∞ Uchwała Nr 10/2016 z dnia 15.11.2016 w sprawie przyjęcia nowego członka
∞ Uchwała Nr 11/2016 z dnia 15.11.2016 w sprawie skreślenia z listy członków
Ponadto zarząd podjął decyzje o założeniu konta bankowego dla stowarzyszenia.
Podpisał umowę o najem lokalu. Złożył prośbę do Urzędu Miasta o zwolnienie z opłaty
najmu, która została rozpatrzona pozytywnie.

III. Opis działalności organizacji - sprawozdanie finansowe
Szczegółowe dane dotyczące działalności finansowej Sudeckiego Towarzystwa
Fotograficznego w 2016 roku przedstawia
1. Rachunek Zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016 (w załączniku)
2. Bilans za rok 2016 (w załączniku)
Informacje o strukturze przychodów i kosztów ze wskazaniem ich źródeł:
Lp. Wyszczególnienie

Kwota

% całości

Przychody
1
2

Darowizny
Składki członkowskie
RAZEM

0,00
4.107,14
4.107,14

0,00 %
100,00 %
100,00 %

3.083,57

79,94 %

120,44
2.390,52
62,62
509,99

3,12 %
61,98 %
1,62 %
13,22 %

Koszty
1

Zużycie materiałów i energii, w tym:
- energia
- lokal (woda, ogrzewanie, etc.)
- materiały biurowe
- pozostałe (komputer, tuner)

2
3
4

Usługi obce, w tym

402,76

10,44 %

- abonamenty czynszowe

365,86

9,48 %

RAZEM

26,08
345,00
3.857,41

0,68%
8,94%
100,00%

Prowizje bankowe
Podatek od nieruchomości

Bilans zamknięcia na 31.12.2016
1
Środki pieniężne w kasie
2
Środki pieniężne w rachunku bankowym
3
Zobowiązania wobec dostawców (TAURON)

151,00
113,75
15,02

Zysk Stowarzyszenia za rok 2016 wyniósł 249,73. Zysk decyzją Zarządu Stowarzyszenia,
zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego zostanie
przeznaczony na zwieszenie przychodów roku następnego.

IV. Pozostałe dane dotyczące działalności w roku sprawozdawczym
1.
2.
3.
4.

Liczba zatrudnionych: 0
Łączna kwota wynagrodzeń: nie dotyczy
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia: nie dotyczy
Wydatki na wynagrodzenie z umów-zlecenia: 0,00

5.
6.
7.
8.

Wartości nabytych obligacji i akcji: 0,00
Nabyte nieruchomości: nie nabyto
Nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto
Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe:
Stowarzyszenie nie przyjmowało działalności zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe.
9. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i
składanych deklaracji
10. Informacja o dokumentach podatkowych: Stowarzyszenie nie jest
podatnikiem podatku VAT

Sporządzono dn. 28.03.2017

Podpisy członków zarządu:

………………………………………………………………………..………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

