ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA ROK 2010

I. Dane organizacji pożytku publicznego.
1. Uczniowski Klub Sportowy „Tramp”
Ul. Bohaterów Monte Cassino 46
41-221 Sosnowiec
Nr telefonu: 032 263-19-19
E-mail: uks.tramp@op.pl
WWW.ukstramp.pl
2. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 20 październik 2008
3. Numer REGON: 240789510
4. Numer KRS: 0000315885
5. Skład organu zarządzającego organizacji:
Prezes - Iwona Chęcińska, Będzin
Sekretarz - Beata Malarz, Sosnowiec
Skarbnik - Anna Zaczkowska, Sosnowiec
Członek Zarządu - Edyta Szplitgejber-Warzecha, Sosnowiec
Członek Zarządu – Przemysław Boroń, Sosnowiec
6. Skład organu nadzoru- Komisja Rewizyjna:
Magdalena Świech-Palenta, Katowice
Katarzyna Błach, Sosnowiec
Joanna Ryng –Kapka, Sosnowiec
7.Cele statutowe organizacji:
Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport.
8. Sposób realizacji celów statutowych.
Klub realizuje swoje cele przez:
1) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży, w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i materialną sympatyków Klubu,
2) angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim,
4) organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i
umysłowej,
5) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji profilaktycznej,
zdrowotnej i integracyjnej,
6) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych,
9. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego:
1) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51
2) Działalność związana ze sportem PKD 93.1
3) Działalność klubów Sportowych PKD 93.12

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.
1. Opis działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – opis głównych działań podjętych przez
organizację:
1) Pozyskano możliwość nieodpłatnego korzystania z obiektów i sprzętu na podstawie umowy
użyczenia podpisanej przez Dyrektora Szkoły.
2) Przystąpiono do konkursu ofert na „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” oraz
”Organizację i uczestnictwo w zawodach, turniejach, imprezach sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych”. Pozyskano ze środków Gminy Sosnowiec na realizację powyższych zadań
publicznych łączną kwotę- 6112 zł.
3) Zorganizowano przy współudziale Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Sosnowcu
wycieczkę w ramach akcji „Ferie w mieście”.
4) Zorganizowano wyjazd dzieci klas I-III SP w trakcie ferii do Bawilandii.
5) Zorganizowano wycieczki dla dzieci klas III-VI SP do Ośrodka rekreacyjnego – „Leśna”
w Kazimierzu Górniczym.
6) Zorganizowano zajęcia ruchowo-taneczne dla członków wspierających w wymiarze 2 godzin
tygodniowo.
7) Zakupiono:
- stroje sportowe;
- medale i statuetki na podsumowanie roku sportowego;
- nagrody i poczęstunek na szkolne imprezy sportowe.
8) Ustalono harmonogram bezpłatnych zajęć sportowych w wymiarze:
a) 15 godzin tygodniowo w terminie 01.01.2010 – 30.06.2010
 Zajęcia dla najmłodszych I-III SP : - „Wyścigi rzędów” - 1 godz.
- „Mini piłka nożna” – 2 godz.
- „Zajęcia sportowo- rekreacyjne” – 4 godz.
- „Tańce” – 1 godz.

b)



Zajęcia dla klas IV-VI SP :

- „Piłka nożna chłopców” – 2 godz.
- „Piłka siatkowa dz. i chł.” – 2 godz.



Zajęcia dla młodzieży I-III GIM.

- „Piłka siatkowa dz. i chł.” – 1 godz.
- „Piłka nożna chł.” -2 godz.

11 godzin tygodniowo w terminie 1.09.2010- 31.12.2010

Zajęcia dla najmłodszych I-III SP:
- „Piłka nożna chł.” – 2 godz.
- „Wyścigi rzędów” – 1 godz.

Zajęcia dla klas IV-VI SP:
- „Piłka siatkowa dz. i chł.” – 2 godz.


Zajęcia dla młodzieży I-III GIM.
Kl.IV-VI SP i GIM.
KL. IV-VI Spi GIM.

- „Piłka siatkowa dz. i chł.” – 1 godz.
- „Piłka nożna chł.”- 2 godz.
- „ Aerobik” -1 godz.
- „ Basen” – 2 godz.

9) Zorganizowano II Halowy Turniej Piłki nożnej klas I-III SP o Mistrzostwo Sosnowca pod
nazwą: „ Od najmłodszych lat z piłką nożną za pan brat”.
10) Uczestniczono w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy Sosnowiec (poza
kalendarzem MSZS).

II Halowy turniej piłki nożnej klas I-III SP

Halowe Mistrzostwa Zagórza w piłce nożnej klas IV-VI SP

Turniej Piłki Nożnej „ Talent Cup”

Wiosenny Turniej Piki Siatkowej dziewcząt i chłopców

Turniej piłki nożnej „ Z podwórka na stadion”





Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora ZSO nr 14
Turniej piłki nożnej o puchar Zagórza
Turniej piłki nożnej „INTER SOCCER”

11) Zorganizowano imprezy sportowo-rekreacyjne:
- Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich
- Dzień Sportu
- Rajd Młodego Turysty Zagłębia
- Wyjście na mecze PLUS Ligi Kobiet
- Wyjście na turniej „ Volley Cup 2010” w piłce siatkowej kobiet
- Wyjścia na kręgielnię, basen, do kina, bawilandii oraz zimowe wyjścia na górkę środulską
- Wyjścia na mecze sparingowe w piłkę siatkową dziewcząt
- Wyjścia na mecze sparingowe w piłkę nożną chłopców klas GIM.
- Wyjścia na mecze sparingowe w piłkę nożną chłopców klas IV-VI SP
12) Przeprowadzono wewnętrzne imprezy sportowo-rekreacyjne:
- Mistrzostwo Szkoły w mini piłce siatkowej kl. V-VI SP
- Turniej gier i zabaw
- Turniej halowej piłki nożnej kl. IV-VI SP
- Mistrzostwo Szkoły w halowej piłce nożnej chł. GIM.
- Olimpiada LA
- Turniej piłki siatkowej Nauczyciele- Uczniowie
- Turniej piłki nożnej kl. I-III SP „Ojciec i Syn”
- Turniej sportowy „Wyżej, Szybciej, Dalej”
- Turniej „Strong Man”
- Turniej Tenisa Stołowego
- Turniej „ Dwa ognie”
- „Rodzinny turniej sportowy”
- Rozgrywki „Bocci”
- „Sportowy Turniej Mikołajkowy”
2. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej.
III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.
1. Informacja o przychodach organizacji.
Łączna kwota przychodów organizacji: 21593,37 zł.
2) Informacja o źródłach przychodu organizacji:
1.Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 4649,80 zł.
2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6112,00 zł.
a) ze środków jednostek samorządu terytorialnego – Gmina Sosnowiec: 6112,00 zł.
3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1992,00 zł.
a) ze składek członkowskich: 1992,00 zł.
4. Z pozostałych źródeł ( odsetki bankowe): 0,68 zł.

1)

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej:
NIE DOTYCZY
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych.
1) Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku od osób fizycznych niewydatkowanej w
poprzednich okresach sprawozdawczych ( z 2009 roku): 6300,41 zł.

2) Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: 9353,98 zł.
3) Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych:
1. Sprzęt sportowy
923,35 zł.
2. Nagrody
2366,63 zł.
3. Organizacja turniejów, art. Spożywcze
968,72 zł.
4. Umowy na szkolenie dla instruktorów
3600,00 zł.
5. Prowadzenie księgowości
701,00 zł.
6. Prowizja bankowa
359,10 zł.
7. Opłata sądowa
290,00 zł.
8. Kampania informacyjna ( serwer, domena)
145,18 zł.
4) Cele szczegółowe: NIE WSKAZANO
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym.

Koszty organizacji w okresie
sprawozdawczym ogółem
a) koszty z tytułu
prowadzenia nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego
b) koszty administracyjne, w
tym: wynagrodzenie księgowej,
opłaty sądowe
c) koszt kampanii
informacyjnej lub
reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

Koszty ogółem

Z tego:
wysokość kosztów finansowana
z 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych

18356,21 zł.

9353,98 zł.

16033,77 zł.

7858,70 zł.

1350,10 zł.

1350,10 zł.

972,34 zł.

145,18 zł.

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym:
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień:
Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Prawo przysługujące organizacji w odniesieniu do określonej nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego: bezpłatne użyczenie sali
gimnastycznej ZSO nr 5 w Sosnowcu.
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.
1. Pracownicy.
1) Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umów cywilnoprawnych: 7
2. Członkowie.
1) Organizacja ma członków: TAK
2) Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku: 150
3) Zmiana członkowstwa w organizacji:

organizacja pozyskała 82 członków
organizacja straciła 56 członków
3. Wolontariat.
Władze organu zarządzającego i władze organu kontroli nie pobierają wynagrodzenia za pracę w
stowarzyszeniu.
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym.
1. Łączna kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych w nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego: 8451,00 zł
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych
w okresie sprawozdawczym:
Organizacja nie udziela pożyczek pieniężnych.
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację
publiczną w okresie sprawozdawczym:
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego:
TAK
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację:
1) Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej – 5000,00zł.
2) Organizacja turnieju piłki nożnej dla kas I-III SP o Mistrzostwo Sosnowca pod hasłem „ Od
najmłodszych lat z piłką nożną za pan brat” – 1112,00 zł.
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej: NIE
IX. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne: NIE
X. W okresie sprawozdawczym organizacja nie była kontrolowana

Beata Malarz- Sekretarz
Sporządziła

data

pieczęć organizacji

