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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

Uczniowskiego Klubu Sportowego  

„START” w Głobinie  

za 2018 rok 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE: 

 

1. Nazwa i status: 

Uczniowski Klub Sportowy „Start” – stowarzyszenie. 

 

2. Dane teleadresowe: 

ul. Główna 47, Głobino 

76 – 200 Słupsk 

nr. telefonu: 59 847 10 50 

adres e – mail: spglobino@gminaslupsk.pl 

                        www.spglobino.hg.pl 

 

 

  

 

 

 

 

6. Skład organu zarządzającego organizacją: 

Prezes: Urszula Kacprzak 

Sekretarz: Tomasz Ćmiel 

Członek Zarządu: Urszula Biernacka - Stenka. 

Członek Zarządu: Danuta Bułygo 

 

7. Skład organu nadzoru – Komisja Rewizyjna: 

Adriana Mering 

Oriana Bałuczyńska 

Daniel Podkowicz 
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8. Cele statutowe organizacji: 

 

Celem Klubu jest krzewienie kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania 

Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport. 

 

9. Sposób realizacji celów statutowych: 

 

Klub realizuje swoje cele poprzez: 

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 profilaktyki 

zdrowotnej i integracyjnej, 

6) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 

7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w 

realizacji zadań sportowych. 

 

II. Charakterystyka działalności Klubu w okresie sprawozdawczym: 

 

1. Opis działalności nieodpłatnej Klubu – opis głównych działań: 

 

1) Pozyskano możliwość nieodpłatnego korzystania z obiektów na podstawie umowy 

użyczenia podpisanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w 

Głobinie. 

 

2) Złożono wniosek o dotację z budżetu Gminy Słupsk na realizację zadań z zakresu 

wspierania rozwoju sportu w Gminie Słupsk. 

 

3) Pozyskano ze środków Gminy Słupsk na realizację powyższych zadań łączną kwotę – 

3000,00 zł. 

 

4) Zakupiono sprzęt sportowy. 

 

5) Ustalono harmonogram bezpłatnych zajęć sportowych: 

 

- Piłka nożna dla chłopców klas IV – VIII; 

- Piłka siatkowa dla dziewcząt i chłopców klas IV – VIII; 

- Lekkoatletyka dla dziewcząt i chłopców klas IV – VIII; 

- Piłka koszykowa dla dziewcząt i chłopców klas IV – VIII; 

- Unihokej dla dziewcząt i chłopców dla klas IV – VIII; 

 

 

 

 



6) Zorganizowano imprezy sportowo – rekreacyjne: 

 

- Pierwszy Dzień Wiosny,  

- Potyczki Rodzinne,  

- Szkolny Dzień Sportu, 

- Turniej piłki siatkowej dziewcząt klas IV – VI 

- Turniej piłki siatkowej chłopców klas VII – VIII  

 

7) Osiągnięcia sportowe członków Klubu 

 

Turniej Miejsce 

Mini Piłka Ręczna 

Chłopców 

e. gminny 

 III miejsce 

Mini Piłka Ręczna 

Dziewcząt 

e. gminny 

 III miejsce 

Piłka siatkowa dziewczęta 

klas VII, II i III gimn. 

III miejsce 

Czwórbój LA – chłopcy, e. 

powiatowy 

VIII miejsce - szkoła 

Drużynowe Biegi dziewcząt 

i chopców Jezierzyce 

e. gminny 

I miejsce Wiktoria Muller – Rucińska 

dziewczęta IV – VI – III miejsce,  

- chłopcy IV – VI – IV miejsce, 

- dziewczęta VII – VIII – III miejsce, 

- chłopcy VII – VIII – IV miejsce. 

Przełajowe Biegi Sztafetowe 

dziewcząt i chłopców 

Jezierzyce 

e. gminny 

dziewczęta IV – VI – III miejsce, 

- chłopcy IV – VI – II miejsce, 

- chłopcy VII – VIII – III miejsce. 

Piłka ręczna, dziewczęta VII 

– VIII 

e. gminny 

III m-ce 

Piłka Nożna Halowa 

Chłopców Jezierzyce 

e. gminny 

III miejsce 

Mini Piłka Siatkowa 

Chłopców 

e. gminny 

III m-ce 

Mini Piłka Siatkowa 

Dziewcząt  

e. gminny 

II m-ce 

Zawody w pływaniu, 

e. powiatowy 

III miejsce – Aleksandra Ćmiel, klasa V – styl dowolny; 

III miejsce – Agata Sienkiewicz, klasa VIII – styl 

grzbietowy; 

II miejsce – Anastazja Łukaczyk, klasa VIII – styl 

dowolny; 

II miejsce – Anastazja Łukaczyk, klasa VIII – styl 

grzbietowy; 

II miejsce – Tymoteusz Sowa, klasa IVa – styl grzbietowy; 



II miejsce – Oliwier Kida, klasa IVb – styl grzbietowy; 

II miejsce – Kacper Osiewicz, klasa VII – styl grzbietowy; 

I miejsce – Kewin Małek, klasa VII – styl dowolny; 

I miejsce – Kewin Małek, klasa VII – styl grzbietowy; 

 

2. Klub nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności 

gospodarczej. 

 

III. Przychody i koszty organizacji Klubu w okresie sprawozdawczym. 

 

1. Informacja o przychodach: 

1) Łączna kwota przychodów organizacji: 3000,00 zł. 

2) Informacja o źródłach przychodu organizacji: 

- ze środków jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Słupsk: 3000,00 zł. 
 

2. Wyniki działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności 

gospodarczej: 

NIE DOTYCZY 

 

 

3. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym: 

 

 Koszty ogółem 

 

Koszty organizacji w okresie 

sprawozdawczym ogółem 

 

 

 

2850,00 zł 

a) Koszty z tytułu 

prowadzenia nieodpłatnej 

działalności pożytku 

publicznego; zakup sprzętu 

sportowego 

 

 

 

 

2846,00 zł 

b) Koszty administracyjne, w 

tym wynagrodzenie 

księgowej 

 

 

 

 

0,00 zł 

c) Opłaty bankowe 4,00 zł 

 

4. Klub w 2018 roku nie udzielał ani nie zaciągał pożyczek. 

 

5. Nie dokonano przyjęć do ewidencji środków trwałych. 

 



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 SP w Głobinie. 

 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym:  

3. Organizacja korzystała z następujących zwolnień: 

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych. 

 

V. Personel organizacji Klubu w okresie sprawozdawczym: 

 

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy zlecenia: 

1 /księgowa/. 

 

4. Członkowie: 

1) Organizacja ma członków: Tak 

2) Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku: 43 

 

5. Wolontariat 

Władze organu zarządzającego, władze organu kontroli, trenerzy nie pobierają 

wynagrodzenia za pracę w Klubie. 

 

Sporządził: 

 

Sekretarz – Tomasz Ćmiel                     data                                        pieczęć klubu 

                                                                10.03.2019 r. 

                                                                                                 



 


