
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina MSTÓW

Powiat CZĘSTOCHOWSKI

Ulica SPORTOWA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość MSTÓW Kod pocztowy 42-244 Poczta MSTÓW Nr telefonu 343295836

Nr faksu 343284128 E-mail 
warta.mstow@poczta.fm

Strona www www.warta-mstow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-11-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 15187613000000 6. Numer KRS 0000085771

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

Marek Dewódzki Prezes Zarządu TAK

Marcin Bajor Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Kępa Skarbnik TAK

Marek Kamiński Sekretarz TAK

Artur Bajor Członek Zarządu TAK

Piotr Bajor Członek Zarządu TAK

Jacek Gęsiarz Członek Zarządu TAK

Piotr Ujma Członek Zarządu TAK

Andrzej Wójcik Członek Zarządu TAK

LUDOWY KLUB SPORTOWY "WARTA"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2016-06-30 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz stwarzanie 
dogodnych warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. 
Działalność Klubu winna przyczyniać się do integracji lokalnej społeczności 
wokół spraw związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Klub realizuje swoje cele przez:
a) współdziałanie z władzami sportowymi państwa i samorządowymi w 
celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
b) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi 
wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej,
c) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
d) prowadzenie działalności szkoleniowo-wychowawczej,
e) organizowanie obozów, zgrupowań i konsultacji dla zawodników.
f) inicjowanie działalności dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w 
czasie zawodów na obiektach sportowych,
g) zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz 
utrzymanie ich we właściwym stanie estetycznym i technicznym,
h) prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji i archiwów oraz 
sporządzanie i wydawanie materiałów informacyjnych,
i) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Klubu 
niniejszego statutu i innych przepisów regulujących działalność Klubu,
j) utrzymywanie stałych kontaktów z miejscowymi i regionalnymi środkami 
masowego przekazu.

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

Marcin Kloczkowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marek Kasztelan Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Rajmund Grzesiczak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Mateusz Gaudy Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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W 2015 roku Klub współdziałał z organami państwa i władzą samorządową w celu zapewnienia 
członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, uczestniczył w rozgrywkach i zawodach 
sportowych rangi powiatowej, wojewódzkiej i krajowej, organizował zawody, imprezy sportowe i 
rekreacyjne, prowadził działalność szkoleniowo-wychowawczą, zarządzał posiadanymi obiektami oraz 
utrzymywał je we właściwym stanie estetycznym i technicznym.

W 2015r. w LKS "WARTA" prowadzone były zajęcia szkoleniowo–treningowe w czterech grupach 
szkoleniowych:
a) Seniorzy klasa ‘O’ – ok. 20 osób (3 razy w tygodniu po 2 godziny)
b) Seniorzy klasa ‘B’ – ok. 15 osób (3 razy w tygodniu po 2 godziny)
c) Juniorzy młodsi – ok. 25 osób (4 razy w tygodniu po 2 godziny)
d) Trampkarze starsi -  ok. 30 osób (4 razy w tygodniu po 2 godziny)
Klub prowadził zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Do realizacji zadania zostało 
zatrudnionych dwóch wykwalifikowanych instruktorów sportu. W okresie wiosenno-jesiennym 
zawodnicy trenowali na obiekcie sportowym LKS "WARTA", gdzie mieli do dyspozycji m.in. boisko 
trawiaste, boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz siłownię wewnętrzną i zewnętrzną, w okresie zimowym 
treningi odbywały się w Zespole Szkół w Mstowie.

W 2015r. Klub zorganizował w ramach swojej działalności odpłatnej zgrupowanie młodzieży w Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Ostrzeszowie. 

W 2015r. na obiekcie sportowym prowadzone były zajęcia fitness, siłownia i taniec dla dzieci. Treningi 
odbywały się według ustalonego harmonogramu i cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród 
dzieci jak i dorosłych.

W 2015r. LKS "WARTA" realizował zadania zlecone przez :

1) Gminę Mstów
    -  "Upowszechnianie zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej w 2015r.". Zadaniem zostali objęci 
dzieci, młodzież i dorośli, którzy brali udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, a także w rozgrywkach 
sportowych. Zadanie to było adresowane do mieszkańców Gminy Mstów i okolic. Zadanie polegało na 
organizacji, prowadzeniu zajęć sportowych oraz utrzymaniu i rozwoju bazy sportowej poprzez: 
zatrudnienie wykwalifikowanych trenerów-instruktorów, zakup sprzętu sportowego, zorganizowanie 
przewozu autokarowego na rozgrywane mecze i zawody sportowe, opłacenie delegacji sędziowskich, 
opłat startowych, ubezpieczeń zawodników, opłat regulaminowych oraz utrzymanie obiektu 
sportowego w stanie umożliwiającym jego użytkowanie.
   -   "Urządzenie terenu przy obiekcie sportowym L.K.S. „WARTA” w Mstowie poprzez budowę parkingu 
z drogą dojazdową. ETAP I." w ramach którego utwardzono kostką brukową teren przy obiekcie 
sportowym L.K.S. „WARTA” w Mstowie przy ul. Sportowej 1. (1 330,8 m2 tj. 350,8 m2 – parking dla 
busów z drogą dojazdową, 980,0 m2 – parking dla samochodów osobowych przed budynkiem Klubu), 
poprawiono dostępność do infrastruktury sportowej w Gminie Mstów społeczności lokalnej i osobom 
niepełnosprawnym, utworzono 30 miejsc parkingowych, poprawiono warunki uprawiania sportu przez 
zawodników klubu sportowego.
   -   "Urządzenie terenu przy obiekcie sportowym L.K.S. „WARTA” w Mstowie poprzez budowę parkingu 
z drogą dojazdową. ETAP II" w ramach którego utwardzono kostką brukową drogę dojazdową do 
budynku socjalno-sanitarnego oraz część obok boiska ze sztuczną nawierzchnią (670m2), utworzono 
miejsce postojowe dla rowerów, poprawiono dostępność do infrastruktury sportowej w Gminie Mstów 
społeczności lokalnej i osobom niepełnosprawnym, poprawiono warunki uprawiania sportu przez 
zawodników klubu sportowego.

2) Samorząd Województwa Śląskiego:
   -   "Razem z nami kajakami - utworzenie sekcji kajakarskiej z infrastrukturą towarzyszącą w gminie 
Mstów". Poprzez realizację zadania utworzono infrastrukturę towarzyszącą umożliwiającą uprawianie 
kajakarstwa, poprzez przygotowanie terenu i budowę zatoczki kajakowej z pomostem, zakup urządzenia 
typu "Wioślarz". W ten sposób poszerzono ofertę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej.
   -   "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków do 
uprawiania sportu, poprzez zakup i montaż instalacji solarnej na budynku socjalno-sanitarnym LKS 
"WARTA" w Mstowie" .  W ramach zadania wykonano konstrukcję wsporczą na dachu budynku na której 
zamontowano 8 szt. kolektorów słonecznych wraz z osprzętem. Realizacja operacji w takim zakresie 
poprawiła efektywność działania poprzez obniżenie kosztów zużycia energii, a pośrednio przyczynia się 
do ochrony środowiska naturalnego.
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

500

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

-

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

współdziałanie z władzami 
sportowymi państwa i 
samorządowymi w celu 
zapewnienia członkom 
właściwych warunków do 
uprawiania sportu,
uczestniczenie w 
rozgrywkach i zawodach 
sportowych rangi 
wojewódzkiej, krajowej i 
międzynarodowej,
organizowanie zawodów, 
imprez sportowych i 
rekreacyjnych.

Zawodnicy brali udział w 
następujących zawodach 
sportowych: - seniorzy 
(pierwsza drużyna) - Klasa 
Okręgowa; - seniorzy 
(rezerwy) - Klasa 'B' ; - 
Juniorzy młodsi - Śl. Liga 
Juniorów Młodszych ; - 
Trampkarze starsi - Liga 
Trampkarzy CzOZPN.
Dla zapewnienia udziału w 
meczach wyjazdowych 
zostały zorganizowane 
przewozy autokarowe. 
Klub opłacał również 
delegacje sędziowskie, 
wszelkie niezbędne opłaty 
startowe, regulaminowe, 
ubezpieczenia 
zawodników.

Klub realizował zadania 
zlecone przez Gminę 
Mstów i Samorząd 
Województwa Śląskiego 
mające na celu 
upowszechnianie zajęć 
sportowych i rozwój bazy 
sportowej Klubu (budowa 
parkingu, budowa zatoki 
kajakowej, montaż 
kolektorów słonecznych 
na budynku Klubu, bieżąca 
działalność).

93.12.Z
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wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

działalność obiektów 
sportowych na otwartym 
powietrzu lub obiektów 
sportowych halowych, 
organizowanie i 
przeprowadzanie imprez 
sportowych dla 
sportowców zawodowych 
lub amatorów z 
wykorzystaniem własnych, 
otwartych lub 
zamkniętych obiektów 
sportowych, zarządzanie i 
zapewnienie pracowników 
do obsługi tych obiektów.

Konserwacja i utrzymanie 
obiektu sportowego, 
poprzez utrzymanie 
porządku w budynku 
Klubowym i boiskach 
piłkarskich, odnawianie 
linii boiska, prace 
techniczne na obiekcie 
sportowym, itp. – do 
wykonania tych zadań 
zostali zatrudnieni: 
pracownik techniczny w 
pełnym wymiarze czasu 
pracy (40 godz. 
tygodniowo), a także 
osoba odpowiedzialna za 
utrzymanie czystości w 
obiekcie sportowym, 
pranie odzieży sportowej – 
umowa zlecenia (ok. 6 
godzin tygodniowo).

93.11.Z
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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. Jeśli 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

wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Pozaszkolne formy 
edukacji sportowej oraz 
zajęć sportowych i 
rekreacyjnych. 
Prowadzenie działalności 
szkoleniowo-
wychowawczej poprzez 
organizację zajęć 
sportowych i 
rekreacyjnych (piłka 
nożna, fitness dla grup i 
osób indywidualnych). 
Zajęcia prowadzone były 
w obiektach własnych 
jednostki, miały charakter 
formalnie zorganizowany.

Prowadzone były zajęcia 
szkoleniowo–treningowe 
w czterech grupach 
szkoleniowych: - Seniorzy 
klasa ‘O’ ; – Seniorzy klasa 
‘B’ ; Juniorzy młodsi ; 
Trampkarze starsi.
Klub prowadził zajęcia 
sportowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Do 
realizacji zadania zostało 
zatrudnionych dwóch 
wykwalifikowanych 
instruktorów sportu. W 
okresie wiosenno-
jesiennym zawodnicy 
trenowali na obiekcie 
sportowym LKS "WARTA", 
gdzie mieli do dyspozycji 
m.in. boisko trawiaste, 
boisko ze sztuczną 
nawierzchnią oraz 
siłownię wewnętrzną i 
zewnętrzną, w okresie 
zimowym treningi 
odbywały się w Zespole 
Szkół w Mstowie.

85.51.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Pozaszkolne formy 
edukacji sportowej oraz 
zajęć sportowych i 
rekreacyjnych 
(organizacja 
wyjazdowego obozu 
szkoleniowo-
wypoczynkowego dla 
dzieci i młodzieży)

Klub zorganizował w 
ramach swojej 
działalności odpłatnej 
tygodniowe 
zgrupowanie młodzieży 
w Ośrodku 
Szkoleniowo-
Wypoczynkowym w 
Ostrzeszowie. Pod 
czujnym okiem 
trenerów udało się 
połączyć treningi 
piłkarskie z aktywnym 
spędzaniem wolnego 
czasu podczas wakacji 
(m.in. wieczorne 
ogniska, zabawy i 
konkursy). Zajęcia miały 
charakter formalnie 
zorganizowany.

85.51.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 265 297,08 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 245 084,53 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 560,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 12 652,55 zł

57 809,07 zł

0,00 zł

148 035,04 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 17 678,22 zł

1 200,00 zł

14 700,00 zł

1 778,22 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 20 212,55 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 7 920,07 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 20 226,04 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

1 Działalność sportowa tj. wynagrodzenie trenerów, opłaty regulaminowe, stroje i sprzęt sportowy, 
utrzymanie obiektu (energia, wynagrodzenia itp.)

13 059,49 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 21 562,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 205 844,11 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2016-06-30 9



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -20 859,44 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -186,55 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 273 920,17 zł 20 226,04 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

265 943,97 zł 20 059,49 zł

7 746,55 zł 166,55 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

229,65 zł 0,00 zł

2 Realizacja projektu pn. Urządzenie terenu przy obiekcie sportowym L.K.S. „WARTA” w Mstowie 
poprzez budowę parkingu z drogą dojazdową. ETAP II. współfinansowanego z dotacji Gminy 
Mstów.

7 000,00 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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: z podatku rolnego
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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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

5,0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

2,0 etatów

2,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

25,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

10,00 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)

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
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w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

10,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 69 145,26 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

59 647,00 zł

59 647,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 9 498,26 zł

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

69 145,26 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 69 145,26 zł

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

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)

0,00 zł

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

0,00 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1 342,63 zł

4,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

4,00 osób

0,00 osób

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)

9,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4,00 osób

5,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

LKS "WARTA" w 2015r. zatrudniał 2 osoby w wymiarze 1/8 
etatu (01.01 - 28.02); dwie osoby w wymiarze 1/2 etatu 
(01.01-30.06), w wymiarze pełnego etatu zatrudnialiśmy 
jedną osobę przez cały rok i jedną osobę od 01.07 do 
31.12.
Dodatkowo Klub zatrudniał na umowę zlecenie dwie osoby 
(jedną przez cały rok i jedną osobę od 01.07 do 31.12).
Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze, bez 
dodatkowych elementów wynagrodzenia.

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)

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 120,00 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)

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

1 Upowszechnianie zajęć 
sportowych i rozwój bazy 
sportowej w 2015r.

1. Propagowaniu zdrowego 
stylu życia poprzez uprawianie 
sportu wśród lokalnej 
społeczności. 
2. Popularyzacji piłki nożnej. 
3. Popularyzacji ćwiczeń 
wzmacniających na siłowni i 
zajęć fitness wśród osób 
starszych
4. Zapobieganiu narkomanii i 
alkoholizmowi.
5. Organizacji imprez 
sportowych oraz prowadzenie 
zajęć treningowych jako 
alternatywy biernego spędzania 
czasu wolnego dzieci młodzieży 
i dorosłych.
6. Działalności szkoleniowo-
wychowawczej.

Gmina Mstów 139 000,00 zł

2 Urządzenie terenu przy 
obiekcie sportowym L.K.S. 
„WARTA” w Mstowie 
poprzez budowę parkingu z 
drogą dojazdową. ETAP I.

1. Utwardzenie kostką brukową 
terenu przy obiekcie 
sportowym L.K.S. „WARTA” w 
Mstowie przy ul. Sportowej 1. 
(1 330,8 m2 tj. 350,8 m2 – 
parking dla busów z drogą 
dojazdową, 980,0 m2 – parking 
dla samochodów osobowych 
przed budynkiem Klubu)
2. Poprawienie dostępności do 
infrastruktury sportowej w 
Gminie Mstów społeczności 
lokalnej i osobom 
niepełnosprawnym.
3. Utworzenie 30 miejsc 
parkingowych
4. Poprawienie warunków 
uprawiania sportu przez 
zawodników klubu sportowego.

Gmina Mstów 100 000,00 zł

3 Urządzenie terenu przy 
obiekcie sportowym L.K.S. 
„WARTA” w Mstowie 
poprzez budowę parkingu z 
drogą dojazdową. ETAP II.

1. Utwardzenie kostką brukową 
drogi dojazdowej do budynku 
socjalno-sanitarnego oraz części 
obok boiska ze sztuczną 
nawierzchnią (670m2)
2. Utworzenie miejsca 
postojowego dla rowerów
3. Poprawienie dostępności do 
infrastruktury sportowej w 
Gminie Mstów społeczności 
lokalnej i osobom 
niepełnosprawnym.
4. Poprawienie warunków 
uprawiania sportu przez 
zawodników klubu sportowego.

Gmina Mstów 60 000,00 zł
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marek Dewódzki - Prezes 
Zarządu / 24-06-2016

Anna Kępa - Skarbnik / 24-06-
2016

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego PROW 1

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