Sprawozdanie roczne
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności finansowej
w okresie roku sprawozdawczego 2012 Towarzystwa Muzycznego im.
Karola Nicze oraz Ośrodka Kształcenia Muzycznego "Allegro".
w dniu 21.03.2013r.
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca
2. Wiceprzewodnicząca
3. Członek

Bożenna Drobniewska
Ewa Misiek
Anna Stusio

Przedmiotem kontroli był raport zamknięcia ksiąg rachunkowych, stany
środków pieniężnych na rachunkach bankowych, stan środków pieniężnych
w kasie, dokumentacja ksiegowa, prawidłowość wykorzystania środków
finansowych dla prowadzenia działalności Towarzystwa Muzycznego,
prawidłowość rozliczania i dokumentowania działalności Ośrodka
Kształcenia Muzycznego "ALLEGRO"

Komisja Rewizyjna sprawdziła również wykonanie wniosków i uchwał
z ostatniego zebrania z dnia 20 kwietnia 2012 roku.
1
2
3
4.
5.
6
7.
8.

Wniosek o przyjęcie sprawozdania Prezesa Towarzystwa i udzielenie
Zarządowi absolutorium za rok 2011.
Wniosek o kontynuację zabiegów o salę koncertową w Pabianicach.
Wniosek o wznowienie starań, aby zorganizować festiwal muzyczny
"Klasyka nieklasycznie".
Usprawnienie prac na rzecz poprawy witryny internetowej.
Kontynuować działania doprowadzające do wyznaczenia w
w Pabianicach miejsca nazwanego imieniem Karola Nicze.
Doprowadzić do stałej wystawy pamiątek po Karolu Nicze.
Podjąć działania w sprawie ustanowienia znaczka Towarzystwa.
Nadać tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Muzycznego im Karola
Nicze panu Markowi Głowackiemu z klauzulą natychmiastowego
wykonania.
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W wyniku kontroli bieżącej działalności Towarzystwa Muzycznego, Komisja
Rewizyjna stwierdza, że w okresie sprawozdawczym w roku 2012
dysponowano kwotą
zł
1. Składki członkowskie
zł
2. Wpłaty za naukę "Allegro"
zł
3. Przychody 1% podatku dochodowego od osób fizycznychzł
4. Darowizny na działalność koncertową
zł
5. Pozostałe przychody z działalności statutowej
zł
6. Pozostałe śodki za rok 2011
zł

75830,69
390,00
53270,00
2818,90
12000,00
2818,28
4533,51

Po stronie rozchodów zaksięgowano ogółem kwotę:

zł

76412,42

1. Recital skrzypcowy Bartłomieja Nizioła

zł

9873,85

2. Koncert "Zaduszki jazzowe"

zł

7336,15

4. Działalność "Allegro"

zł

55270,00

5.Wydatki ogólno-organizacyjne

zł

5311,76

Finansowe rozliczenie okresu sprawozdawczego 2012 roku przedstawia
się następująco:
Stan środków na koncie na dzień 01.01.2012r
plus przychody ogółem za 2012 r.
minus rozchody ogółem za 2012r.

4533,51
71297,18
76412,42

Stan na koniec roku na 31.12.2012r.

-581,73

Stan na koncie w Banku PKO BPO/OPabianice na dzień 31.12.2012r
na r-ku podstawowym wynosi
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2012 r. wynosi
i zgodny z saldem końcowym wg raportu Nr 11/2012

2757,97

697,79

3455,76
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W okresie sprawozdawczym sporządzono 11 raportów kasowych, w których
nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ostatni raport za m-c grudzień 11/12 zakończono na pozycji 17 z dnia 31.12.12r.
Saldo końcowe 697,79 złotych i jest zgodne z saldem w zapisach księgowych.
Dowód KP - Kasa Przyjmie zakończono na numerze 484
Czeki gotówkowe zakończono na numerze 044898
W okresie od 01.01. do 31.12.2012 roku pobierało naukę 87 uczniów z którymi
podpisano umowy z Ośrodkiem Kształcenia Muzycznego "Allegro".
W/w Ośrodek "Allegro" zatrudniało 21 nauczycieli na podstawie umów o dzieło,
którzy odbyli 1221 30-to minutowych lekcji , oraz 720 lekcji 45-to
minutowych ogółem 1941 godzin lekcyjnych.
Ośrodek "Allegro" w roku 2012 zrealizował średnio 49 godzin tygodniowo.
Towarzystwo Muzyczne zorganizowało zgodnie ze statutem koncerty z udziałem
wybitnych artystów oraz koncerty wybitnie uzdolnionej muzycznie młodzieży :

1

Recital skrzypcowy w Muzeum Miasta Pabianic w dniu 06.06.2012 wykonany
przez Patrycję Mynarską utalentowaną skrzypaczkę, absolwentkę PSM I st.
w Pabianicach i ZPSM w Warszawie. Stypendystka Krajowego Funduszu
na rzecz Dzieci i Towarzystwa Muzycznego im.Karola Nicze .
Anna Czajkowska - fortepian.

2

Recital skrzypcowy w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w dniu 18.10.2012r.
wykonawcy: Bartłomiej Nizioł - skrzypce oraz Marcin Sikorski - fortepian

3.

Koncert zaduszkowy pamięci Karola Nicze w Sali Widowiskowej Miejskiego
Ośrodka Kultury w Pabianicach w dniu 04.11.2012 roku wykonany przez
Monikę Kuszyńską - vocal
oraz zespół :
Kuba Raczyński - saksofony
Piotr Wrombel - instrumenty klawiszowe ,
Andrzej Zielak - kontrabas
i Bartosz Staromiejski - perkusja.
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4.

W dniu 20.04.2012 r. zorganizowano część artystyczną Walnego Zebrania
Towarzystwa przez uczniów PSM I i II st. W Pabianicach - laureaci
Ogólnopolskiego konkursu Pianistycznego im Karola Nicze.
Wykonawcy:
Aleksander Duniec, Radosław Horwat, Jakub Pałosz
oraz Sławomir Przyborowski
Towarzystwo Muzyczne również w roku 2012 współpracowało
z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st w Pabianicach.

1

15.03.2012 - Ogólnopolskie warsztaty skrzypcowe " Wspólczesna literatura

skrzypcowa, jej znaczenie dla rozwoju techniki i kształtowania osobowości
artystycznej u uczniów szkół muzycznych I i II st. prowadziła prof.. Magdalena
Rezler-Niesiołowska z Musikhochschule Freiburg.
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31.03.2012r. - Warsztaty dla pianistów "Debussy i Chopin - podobieństwa

i różnice" w 150 rocznicę urodzin C. Debussy"ego , prowadziła - prof.
Beata Cywińska z Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
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26.04.2012 r. Regionalny konkurs "Solfeż dla najmłodszych" nagrody
dla laureatów.
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20.05.2012 r. współorganizacja koncertu symfonicznego orkiestry PSM
I i II st. W Pabianicach (koszt udziału muzyków doangażowanych).
Towarzystwo Muzyczne w ramach współpracy umożliwiło
korzystanie z fortepianu YAMAHA

1
2
3
4

19.01.2012 r. - PSM I i II st. "Koncert dla babci i dziadka"
03.03.2012r. - PSM I i II st. "Koncert rodzinny"
08.03.2012r. - PSM I i II st. Oraz ZS nr 1 - "Klasycznie…" - projekt
edukacyjny.
02.04.2012 r. - Gimnazjum nr 1 - miejska uroczystość " Narodowy
Dzien Zycia"
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12.10.2012r. - Gimnazjum nr 1 - miejska uroczystość "Jan Paweł II papież rodziny" w ramach obchodów XII Dni Papieskich
18.12.2012r.Gimnazjum nr 1 - miejska uroczystość z okazji Świąt
Bożego Narodzenia

Realizacja wykonania wniosków i uchwał z ostatniego Walnego Zebrania
20.04.2012 r.przedstawia się następująco:
Ad.1 Wniosek o przyjęcie sprawozdania Prezesa Towarzystwa i udzielenie
Zarządowi absolutorium za rok 2011- wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2 Zarząd Towarzystwa kontynuuje starania o budowę Sali koncertowej.
Plany inwestycyjne miasta nie uwzględniają realizacji tego projektu
w najbliższym czasie.
Ad.3 Z uwagi na duże potrzeby finansowe i logistyczne jakich wymaga
zorganizowanie festiwalu muzycznego "Klasyka Nieklasycznie", realizacja
tego projektu musi być odroczona do czasu uzyskania potrzebnych środków
Ad.4 Usprawnieniem strony internetowej Towarzystwa zajął się pan Ireneusz
Klubczewski . Aktualnie witryna działa bez problemów i jest aktualizowana.
Ad.5 Zarząd Towarzystwa kontynuuje działania w celu znalezienia miejsca
w Pabianicach które nosiłoby imię Patrona Towarzystwa .
Ad.6 W wyniku rozmów z dyrekcją Muzeum, stwierdzono , iż
Muzeum Miasta Pabianic nie ma mozliwości zorganizowania
stałej ekspozycji pamiątek po Karolu Nicze.
Ad.7 W sprawie ustanowienia znaczka Towarzystwa , Zarząd prowadzi
rozmowy z artystą Norbertem Hansem, który podjął się przygotowaniem
projektu znaczka . Prace są w toku.
Ad.8 Zgodnie z Uchwałą p. Marek Głowacki otrzymał tytuł Honorowego Członka
Towarzystwa Muzycznego.
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Działalność Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze jest prowadzona
w sposób zgodny z postawieniami statutu.
Komisja Rewizyjna składa wniosek o pozytywną ocenę działalności
Zarządu i udzielenie Zarządowi absolutorium.

Podpisy:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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