
Sprawozdanie likwidacyjne 

Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery „Trubadur” w likwidacji 

za okres od 1.01.2017 do 1.04.2018  

 

Nazwa: Ogólnopolski Klub Miłośników Opery „Trubadur” pod patronatem II 

Programu Polskiego Radia w likwidacji 

Adres siedziby: ul. Brzozowa 12/23, 00-286 Warszawa 

REGON: 012678477 

KRS: 0000155551, wpis w KRS 18.03.2003 (pierwsza rejestracja w RST 8.04.1997) 

Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie (w likwidacji) 

Likwidator: Jakub Wróblewski 

 

Cele statutowe: 

1. Praca nad rozwojem życia muzycznego w Rzeczypospolitej Polskiej przez kształtowanie i 

kultywowanie wartości kultury i sztuki muzycznej. 

2. Kształtowanie świadomości estetycznej i artystycznej członków Klubu. 

3. Popieranie i stwarzanie warunków dla rozwoju artystycznego ruchu operowego, jako jednej 

z dziedzin sztuki. 

4. Sprawowanie opieki nad różnorodnymi formami działalności amatorskiego ruchu operowego 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Rozwijanie uzdolnień twórczych i pogłębianie zamiłowania do sztuki operowej przez 

uczestniczenie w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej. 

6. Rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

8. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

 

 

Kod EKD działalności: 58.19  - Pozostała działalność wydawnicza.



Informacje o dochodach i wydatkach klubu w roku 2017/18: 

 

Dochody z tytułu odsetek od lokaty bankowej: 58,29 zł. 

Wydatki na cele statutowe: 5361,65 zł. Wydatki na rzecz członków klubu: 0 zł. 

Wydatki statutowe obejmowały utrzymanie klubowego serwisu internetowego (opłacone z 

góry na najbliższe lata – 2054,10 zł) oraz darowizny na rzecz organizacji pożytku 

publicznego o podobnym profilu – realizacja uchwały 3/2017 Walnego Zgromadzenia o 

podziale majątku Klubu: 

 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci – 1654,00 zł, 

 Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich – 1653,55 zł. 

W dniu 1.04.2018 Klub nie posiadał żadnego majątku. 

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność statutowa prowadzona jest 

nieodpłatnie. Klub nie zatrudnia pracowników w żadnej formie, nie posiada i nie nabywał 

nieruchomości i środków trwałych. 

 

Działalność merytoryczna w 2017/18 roku: 

 

 Kontynuowano utrzymywanie strony internetowej „Trubadura” (wraz z archiwum 

artykułów). Na stronie internetowej zamieszczane są artykuły i recenzje przesyłane na 

bieżąco przez członków Klubu (w okresie 1.01.2017 – 1.04.2018 przybyło 6 artykułów). 

 Walne Zebranie OKMO „Trubadur” w dniu 3 grudnia 2017 wobec rosnących kosztów i 

obowiązków sprawozdawczych, a także wobec braku osób chętnych do zasiadania we 

władzach, których kadencja upłynęła, postanowiło rozwiązać stowarzyszenie i 

powierzyć Jakubowi Wróblewskiemu obowiązki likwidatora. 

 Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia likwidator przekazał wszystkie posiadane 

przez OKMO Trubadur środki finansowe wskazanym organizacjom pożytku publicznego. 

 


