Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok
Nazwa organizacji: Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej
Adres: ul. Niemierzyńska 18a, 71-441 Szczecin
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.07.2003
Data przyznania statusu OPP: 18.04.2008
Numer KRS: 0000168933
Numer REGON: 811997280
Dane dotyczące członków zarządu organizacji: Robert Łubiński, Konrad Stachura, Mirosław
Janiak, Hubert Dziak, Maciej Kubień, Jacek Kalicki
Cele statutowe organizacji:
1) Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji komunikacji miejskiej w Polsce, a w szczególności
komunikacji miejskiej w Szczecinie;
2) Kolekcjonowanie pamiątek i zabytków związanych z komunikacją;
3) Prowadzenie prac konserwatorskich wokół zabytków techniki komunikacyjnej;
4) Współdziałanie z instytucjami, towarzystwami oraz klubami zajmującymi się komunikacją
miejską w kraju i zagranicą;
5) Współpraca z lokalnymi władzami administracyjnymi i przedsiębiorstwami komunikacyjnymi.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
W 2010 roku stowarzyszenie czyniło prace przy remoncie zabytkowego wagonu tramwajowego N.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: Towarzystwo nie prowadzi działalności
gospodarczej.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
Składki członkowskie = 1237,00 zł
1% podatku = 3608,50 zł
Pozostałe przychody = 1031,22 zł
RAZEM = 5876,72 zł.
Informacja o poniesionych kosztach na:
- realizację celów statutowych = 5565,40 zł
- administrację = 244,95 zł
- pozostałe koszty = 63,61 zł
RAZEM = 5873,96 zł.
Wykorzystanie otrzymanych kwot z tytułu 1% podatku dochodowego:
– remont zabytkowego wagonu tramwajowego typu N = 5000,00 zł
– kwota do wykorzystania w następnych latach = 3368,45 zł
Dane o liczbie osób zatrudnionych w organizacji i wysokości wypłaconych wynagrodzeń:
Towarzystwo nie zatrudnia pracowników ani zleceniobiorców.
Udzielone przez organizację pożyczki pieniężne: brak.
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:
Bank PKO SA: 6630,95 zł

Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego: brak.
Nabyte nieruchomości: brak.
Nabyte pozostałe środki trwałe: brak.
Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Towarzystwo składa deklarację CIT-8 i załącznik CIT8/O oraz korzysta ze zwolnień z podatku
dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
gdyż całość dochodu przeznacza na działalność statutową.

