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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. LEGNICA

Powiat M. LEGNICA

Ulica MARYNARSKA Nr domu 31 Nr lokalu 

Miejscowość LEGNICA Kod pocztowy 59-220 Poczta LEGNICA Nr telefonu 76-723-33-92

Nr faksu 76-723-31-30 E-mail hallina6@wp.pl Strona www www.uks9.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-10-19

2011-10-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 39092958700000 6. Numer KRS 0000399371

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Grzegorz, Antoni Lange Prezes TAK

Artur, Mariusz Gorczyca Wiceprezes TAK

Piotr, Kazimierz Gołda Wiceprezes TAK

Halina Szwedyk Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tomasz, Dariusz 
Dobrołowicz

członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marek Król Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Halina, Teresa 
Dobrowolska

członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DZIEWIĄTKA" W LEGNICY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem stowarzyszenia jest działalność i zadania związane ze sferą działań 
publicznych w rozumieniu prawa o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w 
szczególności piłki ręcznej oraz rozwijanie i propagowanie sportu wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oświaty i wychowania.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie stosuje następujące środki:
1. wspomaga i inicjuje działania mające na celu tworzenie dogodnych 
warunków uprawiania sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej oraz 
wszelkich form aktywnego wypoczynku,
2. organizuje różne sekcje o charakterze specjalistycznym sportowym, 
sportowo - rekreacyjnym i kulturalno - rozrywkowym, w zależności od 
zainteresowań członków i uczestników,
3. organizuje zawody, turnieje sportowe oraz inne masowe imprezy 
sportowo - rekreacyjne,
4. organizuje naukę w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny 
rekreacji fizycznej,
5.organizuje zajęcia o charakterze profilaktycznym, korekcyjnym i 
prozdrowotnym,
6. współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz 
organizacjami, których cele działania są bliskie celom Stowarzyszenia,
7. wspiera uczniów utalentowanych, poprzez udzielanie zniżek w opłatach,
8. wspiera członków w zdobywaniu kolejnych stopni sprawności fizycznej, 
klas sportowych, stopni sędziowskich, instruktorskich,
9. organizuje seminaria i obozy sportowe, obozy rekreacyjno - turystyczne,
10. popularyzuje swoją działalność statutową współpracując z prasą, 
radiem i telewizją,
11. w całości lub części refinansuje członkom stowarzyszenia koszty 
poniesione w zakresie podwyższania kwalifikacji, uczestnictwa w 
imprezach i zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

UKS "Dziewiątka" jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci i młodzież. UKS Dziewiątka jest też członkiem Dolnośląskiej Ligi Piłki 
Ręcznej Chłopców. Powołano do istnienia grupę żeńską.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na aktywności ogółu członków i społecznej pracy swoich działaczy. 
Zasady tej nie narusza angażowanie osób fizycznych w celu pełnienia obowiązków wymagających umiejętności fachowych oraz 
wykonywania prac czasochłonnych, które przekraczają możliwości społecznego działania.
Działalność klubu może być prowadzona jako działalność odpłatna lub jako działalność nieodpłatna.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
- dotacje ze środków budżetu jst
- wpływy ze składek członkowskich,
- darowizny od osób fizycznych i prawnych, 
- dobrowolne wpłaty zakładów pracy, spółek z o.o., fundacji, itp.
- wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Wszystkie środki pozyskiwane przez stowarzyszenie UKS "Dziewiątka" przeznacza na działalność statutową. Stowarzyszenie 
stara się pomagać osobom i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej poprzez częściowe dofinansowanie do obozów 
sportowych, zakup strojów sportowych, itp.
 UKS organizuje oraz sam bierze udział w licznych turniejach. Od 15 lat jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Piłki 
Ręcznej "LION CUP".   Z roku na rok ranga turnieju, w stosunku do organizowanych w Polsce, wzrasta. Wyrazem tego jest 
corocznie rosnąca liczba biorących udział  drużyn i  uczestników. W ubiegłym roku zasięg turnieju pozwolił na promocje miasta 
Legnica na terenie Polski, czego wyrazem było uczestnictwo drużyn z różnych stron kraju, począwszy od Szczecina poprzez 
Dolny Śląsk aż po Bochnię i Warszawę. zaprosiliśmy również drużynę z Niemiec wraz z byłym zawodnikiem Miedź Legnica i 
młodzieżowym reprezentantem Polski, Panem Tomaszem Morawskim.
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  W 2019 r. uczestniczyły 23 drużyny żeńskie i 20 drużyn męskich, w sumie około 650 osób. Turniej sędziowały 32 osoby. 
Zaangażowanych w organizację pobytu drużyn było 18 osób. W 2019 LION CUP odbywał się przez 6 dni - 2 razy po 3 dni w 
miesiącu wrześniu - 06-08.09.2019 i 13-15.09.2019.   UKS "Dziewiątka" zapewnia młodzieży startującej w rozgrywkach LION CUP 
 jak również ich trenerom i opiekunom - wyżywienie, noclegi, napoje, opiekę medyczną oraz różne dodatkowe atrakcje. 
Stowarzyszenie jako organizator pozyskuje sponsorów, którzy finansują  m.in. nagrody. Nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy 
(różne zależnie od zdobytego miejsca), dzięki czemu wszyscy czują się wyróżnieni.   
Uczestnictwo w turnieju pozwala młodzieży na konfrontację swoich umiejętności z innymi drużynami w kraju, dając im obraz 
swoich możliwości i osiągnięć w zakresie piłki ręcznej na tle innych uczestników.

Nasze drużyny w poszczególnych kategoriach wiekowych zajmowały czołowe miejsca:
- Dziewczęta - 5 i 6 miejsce,
- Młodziczki - 5 miejsce,
- Juniorki Młodsze - 1 i 7 miejsce,
- Chłopcy - 4 i 6 miejsce,
- Młodzicy - 3 miejsce,
- Junior Młodszy - 4 miejsce

W sezonie 2018/2019 zgłosiliśmy do rozgrywek w ramach Dolnośląskiej Ligi Piłki Ręcznej 3 drużyny żeńskie (w sumie około 50 
dziewcząt). 
Od stycznia do maja 2019 r. rozegraliśmy 60 spotkań, osiągając następujące wyniki:
- Juniorki Młodsze - I miejsce w Lidze Dolnośląskiej (w Mistrzostwach Polski 5 miejsce),
- Młodziczki - I miejsce w Lidze Dolnośląskiej (w Pucharze Polski 1 miejsce),
- Dziewczęta - I miejsce w Lidze Dolnośląskiej.
natomiast w sezonie 2019/2020 w Dolnośląskiej Lidze Piłki Ręcznej zajmujemy następujące miejsca:
- Juniorki Młodsze - I miejsce,
- Młodziczki - I miejsce,
- Dziewczęta - VI miejsce.
W 2019 r. uczestniczyliśmy w wielu turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych - w Presovie, Buku, Dopiewie, Gnieźnie, 
Kwidzynie, Głuchołazachi Mirsku.
W realizacji zadania uczestniczyło 50 dziewcząt w 4 grupach szkoleniowych, podzielonych na 3 kategorie wiekowe.
Wysoki poziom szkolenia pozwolił na osiągnięcie zadowalających wyników sportowych.
mamy 1 reprezentantkę Polski w piłce plażowej, 4 reprezentantki Polski w piłce halowej, 8 dziewcząt w reprezentacji Dolnego 
Śląska i 7 w reprezentacji OSPR.
Dziewczęta zdobyły również wiele osiągnięć indywidualnych na szczeblach ogólnopolskich. 

W sezonie 2018/2019 zgłosiliśmy 4 zespoły męskie do rozgrywek Dolnośląkiej Ligi Piłki Ręcznej we wszystkich kategoriach. 
Osiągnęliśmy
następujące rezultaty:
- Junior - 7 miejsce w Lidze Dolnośląskiej,
- Junior Młodszy grupa A - 7 miejsce w Lidze Dolnośląskiej,
- Młodzik - 6 miejsce w Lidze Dolnośląskiej,
- Chłopcy - 1 miejsce w Lidze Dolnośląskiej.
W roku 2019 zawodnicy uczestniczyli w wielu turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych. Odbywały się one w 
następujących miejscowościach: Presov, Gdańsk, Wrocław, Świdnica, Głogów, Kraków i Głuchołazy. W realizacji zadania 
uczestniczyło 112 chłopców w 6 grupach szkoleniowych, podzielonych na 4 kategorie wiekowe.
Dodatkowo prowadzone są jeszcze zajęcia w grupach naborowych (chłopcy klas 4 i 5), jak również zajęcia dla bramkarzy.
Wysoki poziom szkolenia pozwolił na osiągnięcie zadowalających wyników sportowych. W turniejach zajmowaliśmy wysokie 
lokaty drużynowe i otrzymywaliśmy nagrody indywidualne.
Wielu chłopców dostało sie do reprezentacji Dolnego Śląska, reprezentacji OSPR w ramach ścisłej współpracy z ZPRwP.

W okresie od września do grudnia 2019 r. rozegraliśmy 20 spotkań w Legnicy i 18 wyjazdowych (na terenie Dolnego Śląska). 
Na półmetku rozgrywek ligowych zajmowaliśmy następujące miejsca:
- Junior - % miejsce w lidze,
- Junior Młodszy grupa A - 4 miejsce w lidze,
- Młodzik - 3 miejsce w lidze, 
- Chłopcy - 6 miejsce w lidze. 

Młodzież uczestniczy w obozach sportowych - stowarzyszenie organizuje corocznie  2 obozy sportowe w okresie wakacyjnym. W 
2019 r. zorganizowano  obozy sportowe - 2 w Staszowie.

Wszystkie te działania dają dzieciom, młodzieży możliwość konfrontacji swoich umiejętności  z umiejętnościami innych graczy.  
Stowarzyszenie umożliwia pogłębianie wiedzy trenerom poprzez uczestnictwo w różnych konferencjach i szkoleniach. Trenerzy 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

800

0

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

szkolący młodzież posiadają uprawnienia trenerskie. 
Przy organizacji rozgrywek angażowana jest również młodzież, która jako wolontariusze pomaga w sprawnej organizacji tych 
przedsięwzięć.

W trakcie przeprowadzonych działań osiągnięto postęp w zakresie:
a. Rozwoju psycho – ruchowego i przygotowania techniczno – taktycznego poprzez:
- wszechstronny rozwój sprawności ruchowej,
- wyrobienie trwałych nawyków do uprawiania sport i ćwiczeń ruchowych,
- opanowanie technik indywidualnych,
- opanowanie elementów taktyki gry zespołowej,
       b. wychowania zdrowotnego:
            - posiadanie podstawowych nawyków higienicznych,
            - znajomość zasad ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego,
            - umiejętność prowadzenia sportowego trybu życia,
        c. przygotowania do udziału w życiu społecznym:
            - rzetelne przygotowanie obowiązków,
            - umiejętność współdziałania z ludźmi,
            - kierowanie się zasadami moralnymi,
        d. wiadomości teoretycznych:
            - znajomość zasad prowadzenia treningu,
            - znajomość podstawowych technik rzutowych, gry obronnej i gry w ataku,
            - znajomość podstawowych przepisów gry

Zawodnicy naszego Stowarzyszenia zasilają również kadrę narodową. Do kadry powołani zostali: Kamil Mosiołek, Patryk Mauer, 
Dominika Stala. Do kadry B powołano Adriana Kondratiuka. 

W rozgrywkach ligowych uczestniczą chłopcy ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, jak również dziewczęta ze szkół 
podstawowych i gimnazjów.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Działalność stowarzyszenia polega na 
prowadzeniu szkolenia z dziećmi i młodzieżą, 
organizowaniu i uczestnictwie w 
organizowanych przez inne stowarzyszenia 
rozgrywek w piłce ręcznej - chłopcami i 
dziewczętami. Młodzież uczestniczy w turniejach 
miejscowych i wyjazdowych ( zarówno na 
terenie kraju jak za granicą. Co roku - już od 14 
lat - organizowany jest Ogólnopolski Turniej Piłki 
Ręcznej LION CUP, w którym bierze udział 
młodzież z różnych miast ( w 2018 r. 
uczestniczyło około 420 zawodników). 
Działalność stowarzyszenia ma również na celu 
propagowanie zdrowego, sportowego i 
kulturalnego trybu życia poprzez wyrabianie 
nawyków gry fair play. Przeciwdziałanie 
patologiom społecznym poprzez organizację 
pozaszkolnego czasu wolnego i propagowanie 
zasad fair play. Uczestnictwo w rozgrywkach 
daje dzieciom i młodzieży możliwość 
konfrontacji sowich umiejętności z 
umiejętnościami innych graczy, umożliwia 
nawiązywanie nowych kontaktów. Udział w 
różnych turniejach, rozgrywkach, osiągnięcia 
dzieci i młodzieży służą promocji sportu jakim 
jest PIŁKA RĘCZNA, jak również Miasta Legnicy i 
regionu Dolnego Śląska. Działalność 
stowarzyszenia ma również na celu udzielanie 
pomocy w zakresie psychologiczno - 
pedagogicznej. Trenerzy działający w klubie są 
to zarówno pedagodzy jak i trenerzy z 
uprawnieniami. Służą pomocą w momencie 
pojawiających się problemów edukacyjnych i 
wychowawczych.

85.51.Z 40 000,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji -
pozaszkolne formy edukacji związane są 
głównie z rozwijaniem własnych 
zainteresowań. Młodzież ma możliwość 
dalszej kontynuacji swoich zainteresowań 
sportowych poprzez dalsze podnoszenie 
swojego poziomu w szkołach Mistrzostwa 
Sportowego, a później poprzez grę w 
klubach . Stowarzyszenie organizuje 
corocznie 2-3 obozy sportowo - rekreacyjne 
dla dzieci i młodzieży w okresie 
wakacyjnym, w ramach których dzieci i 
młodzież mają możliwość aktywnego 
spędzenia czasu, zwiedzania okolicznych 
atrakcji, jak również nawiązywania 
kontaktów z rówieśnikami W 2018 r. obozy 
odbyły się w Darłowie i w Tułowicach. 
Prowadzone zajęcia umożliwiają rozwój 
psycho -ruchowy, przygotowanie 
techniczno - taktyczne, wyrobienie trwałych 
nawyków do uprawiania sportu i ćwiczeń 
ruchowych, umożliwiają przygotowanie do 
udziału w życiu społecznym poprzez 
rzetelne wykonywanie nałożonych 
obowiązków, wyrabianie dyscypliny 
wewnętrznej, kierowanie się zasadami 
moralnymi, umiejętność współdziałania z 
ludźmi, zdobycie wiadomości teoretycznych 
z zakresu zasad prowadzenia treningu, 
znajomości podstawowych technik 
rzutowych, gry obronnej i gry w ataku, 
znajomości podstawowych przepisów gry. 
Przebywanie we wspólnym gronie wyrabia 
nawyki higieniczne, znajomość zasad 
ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego 
oraz umiejętność prowadzenia sportowego 
trybu życia.

85.59.Z 8 595,50 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 534 367,41 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 350 982,41 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 183 385,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 239 396,67 zł

2.4. Z innych źródeł 190 875,24 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 48 595,50 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 48 595,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 55 500,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

55 500,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

4 220,00 zł

26 801,67 zł

208 375,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 534 367,41 zł 48 595,50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

350 982,41 zł 40 595,50 zł

183 385,00 zł 8 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach na miejscu oraz wyjazdowych, 
treningi dzieci i młodzieży

37 595,50 zł

2 wypoczynek dzieci i młodzieży  - organizacja 2 obozów  sportowo - rekreacyjnych w Staszowie w 
okresie wakacyjnym

8 000,00 zł

3 wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej - pomoc w postaci dopłaty do obozów 
sportowych, zakup strojów sportowych, itp.

3 000,00 zł

1 organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach na miejscu oraz wyjazdowych, 
treningi dzieci i młodzieży

37 595,50 zł

2 wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja 2 obozów sportowo - rekreacyjnych w Staszowie w 
okresie wakacyjnym

8 000,00 zł

3 wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej - pomoc w postaci dopłaty do obozów 
sportowo - rekreacyjnych, zakup strojów sportowych, itp

3 000,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

11 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

12 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Druk: NIW-CRSO 9



2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

18 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

18 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 175 141,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

175 141,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

3 707,17 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

700,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

4 959,67 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

22 500,00 zł

22 500,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 152 641,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 8 302,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 166 839,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1 600,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

700,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

brak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 piłka Ręczna Chłopców z 
obrębu Tarninowa,Zosinka i 
Fabryczna - wszystkie 
kategorie wiekowe

Organizacja w Legnicy imprez 
sportowych i rekreacyjnych o 
zasięgu ponadregionalnym, 
krajowym i międzynarodowym 
(turnieje, mityngi, itp) oraz 
udział w zawodach.

Urząd Miasta Legnica 34 000,00 zł

2 Piłka ręczna dziewcząt - 
wszystkie kategorie wiekowe

Organizacja w Legnicy imprez 
sportowych i rekreacyjnych o 
zasięgu ponadregionalnym, 
krajowym i międzynarodowym 
(turnieje, mityngi, itp) oraz 
udział w zawodach.

Urząd Miasta Legnicy 6 000,00 zł

3 Organizacja szkolenia i udział 
w rozgrywkach w zakresie 
piłki ręcznej

Organizacja szkolenia i udział w 
rozgrywkach w zakresie piłki 
ręcznej

Urząd Miasta Legnicy 7 500,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

nie dotyczy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Halina Dobrowolska Data wypełnienia sprawozdania

4 Ogólnopolski Turniej Piłki 
Ręcznej Dziewcząt i 
Chłopców LION CUP 2019

Organizacja w Legnicy imprez 
sportowych i rekreacyjnych o 
zasięgu ponadregionalnym, 
krajowym i międzynarodowym 
(turnieje, mityngi, itp.) oraz 
udział w zawodach.

Urząd Miasta Legnicy 8 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

2020-07-15

Druk: NIW-CRSO 13


