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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-06-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina JAROCIN

Powiat JAROCIŃSKI

Ulica SPORTOWA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość JAROCIN Kod pocztowy 63-200 Poczta JAROCIN Nr telefonu 62 749 62 40

Nr faksu 62-749-62-40 E-mail biuro@jarota.com Strona www www.jarota.com

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-06-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 25082344600000 6. Numer KRS 0000069262

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

Eugeniusz Gościniak Prezes NIE

Piotr Olejniczak I Wiceprezes NIE

Marek Marzyński II Wiceprezes TAK

Jacek Nagorzycki Skarbnik TAK

Marek Jankowiak Członek Zarządu ds. 
organizacyjnych

NIE

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

Roman Gauza Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Andrzej Zawisła Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bronisław Radomski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY "JAROTA" W JAROCINIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości 
obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną sympatyków klubu, a 
także tworzenie programów stypendialnych dla zawodników i członków 
Klubu,
2)angażowanie 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 
młodzieży 
i sprawności fizycznej,
5) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem 
funkcji zdrowotnych,
6) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
7) zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu w postaci 
funduszów, kadry, trenerów i instruktorów, urządzeń sportowych i sprzętu, 
materiałów szkoleniowych,
8) propagowanie idei integracji europejskiej oraz współpracy z podobnymi 
organizacjami na terenie Unii Europejskiej,
9) popularyzacja zasad sportowej rywalizacji i fair play,
10) propagowanie zdrowego trybu życia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Organizacja rozgrywek piłkarskich w III lidze gr. drugiej. 
Udział drużyn młodzieżowych w rozgrywkach Okręgowego
 i Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Organizacja obozów sportowych 
dla dzieci i młodzieży. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych. 
Organizacja szkolenia sportowego w piłce nożnej.

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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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)

Nie dotyczy

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

1500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2018 roku działania stowarzyszenia polegały głównie na planowaniu i organizacji życia sportowego dzieci i młodzieży oraz 
zespołu seniorów występującego w III lidze gr. drugiej na IV poziomie rozgrywkowym w naszym kraju. We wszystkich grupach 
całorocznie odbywały się regularne zajęcia treningowe, a drużyny rywalizowały w rozgrywkach prowadzonych przez 
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej oraz Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. 

Na szczeblu województwa w sezonie 2017/18 rywalizowali juniorzy starsi, juniorzy młodsi oraz trampkarze starsi. Najstarszy 
zespół zakończył rywalizację na dziewiątym miejscu w stawce trzynastu zespołów. Ekipa złożona z zawodników urodzonych w 
1999 i 2000 roku zapisała na swoim koncie 7 zwycięstw, 4 remisy oraz 13 porażek. To pozwoliło im utrzymać się w Lidze 
Wojewódzkiej. Najskuteczniejszym strzelcem tej drużyny był Dawid Kowalski, który zdobył 15 bramek. Juniorzy młodsi zostali 
sklasyfikowani na piątej pozycji. Zespół prowadzony przez Kamila Stefaniaka w rundzie wiosennej w tabeli wyprzedził Polonię 
Chodzież oraz Suchary Suchy Las. Warto również wspomnieć, że wyniki spotkań z pierwszej części sezonu nie były brane pod 
uwagę, podobnie jak w kategorii wiekowej C1 Trampkarz. Piłkarze JKS-u lepiej poradzili sobie jesienią. Podopieczni trenera 
Skokowskiego wtedy zajęli czwarte miejsce, a wiosną przypadła im ósma lokata. Trzecie miejsce w sezonie 2017/18 wywalczyli 
zawodnicy urodzeni w 2004 roku. Trampkarze młodsi grali w II Lidze Okręgowej. Pod okiem Krzysztofa Matuszaka drużyna z 
Jarocina zdobyła 47. punktów i ustąpiła w tabeli APR Jarocin i LZS Cielcza. Na tym samym szczeblu rozgrywkowym rywalizowali 
także młodzicy starsi, którzy w stawce ośmiu drużyn zajęli pierwsze miejsce. Podopieczni Mirosława Czajki w trakcie całego 
sezonu przegrali zaledwie dwa mecze. Nieco gorzej w I Lidze Okręgowej poszło piłkarzom z rocznika 2006. Młodzicy młodsi 
zakończyli sezon na siódmej pozycji. Najniższe miejsce na podium przypadło natomiast drużynie orlika, która wiosną była 
prowadzona przez trenera Krzysztofa Matuszaka. O punkty ligowe w rundzie wiosennej rywalizowali także nasi najmłodsi 
zawodnicy. W turnieju finałowym zespół żaka prowadzony przez Macieja Dolatę zakończył rywalizację na jedenastym miejscu. 

W rundzie jesiennej sezonu 2018/19 Klub z Jarocina na szczeblu województwa reprezentowały cztery drużyny. Jesienią nasi 
piłkarze rozegrali po czternaście meczów ligowych. Podopieczni Piotra Skokowskiego zakończyli rozgrywki na pierwszym miejscu 
w kategorii wiekowej B2 Junior. Drugie miejsce przypadło juniorom starszym. Gracze prowadzeni przez trenera Czajkę ustąpili 
tylko Polonii Leszno. Poza podium sklasyfikowani zostali trampkarze starsi (piąte miejsce) oraz trampkarze młodsi (szóste 
miejsce). Bardzo dobrze w I Lidze Okręgowej poradzili sobie młodzicy starsi. Zawodnicy urodzeni w 2006 roku na półmetku 
zmagań sklasyfikowani zostali na drugiej pozycji. W rozgrywkach prowadzonych przez Kaliski OZPN uczestniczyli również również 
trampkarze młodsi (trzecie miejsce), młodzicy młodsi (siódme miejsce), orlicy młodsi (szóste miejsce) i żacy (czwarte miejsce).

W 2018 roku dwie drużyny z Akademii „Jarota” z rocznika 2003, 2004 i 2005 pojechały również do węgierskiego Hatvan. Obóz 
sportowy był możliwy dzięki wieloletniej współpracy Gminy Jarocin z miastem Hatvan. Pod koniec roku zostały także 
zorganizowane obchody z okazji 20-lecia Klubu.
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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 związana ze wspieraniem i 
upowszechniem kultury fizycznej dla dzieci i 
młodzieży z powiatu jarocińskiego, ale także 
seniorów grających na czwartym poziomie 
rozgrywkowym w kraju. Organizowanie 
treningów piłkarskich i meczów ligowych 
prowadzonych przez Wielkopolski i Kaliski 
Związek Piłki Nożnej. Udział w turniejach 
sportowych na terenie całego kraju. Inne 
działania sprzyjające rozwojowi statutowych 
celów klubu oraz zachęcanie społeczeństwa z 
całego powiatu jarocińskiego do aktywnego 
trybu życia.

91.33.Z 0,00 zł

2 wypoczynek dzieci i młodzieży

Działalność związana z wypoczynkiem dzieci i 
młodzieży w okresie ferii zimowych oraz wakacji 
letnich. Cała Akademia Piłkarska "Jarota" Jarocin 
uczestniczy w obozach sportowych na terenie 
całego kraju, jak i zagranicą. Nie brakuje również 
półkolonii letnich na terenie Gminy Jarocin, w 
których uczestniczą również dzieci nie będące 
piłkarzami naszego klubu. Podczas obozów i 
półkolonii zatrudniona jest profesjonalna kadra 
trenerska, która na codzień trenuje zawodników 
w Akademii Piłkarskiej "Jarota" Jarocin.

92.62.Z 0,00 zł

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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 związana ze wspieraniem i 
upowszechniem kultury fizycznej dla dzieci i 
młodzieży z powiatu jarocińskiego, ale także 
seniorów grających na czwartym poziomie 
rozgrywkowym w kraju. Organizowanie 
treningów piłkarskich i meczów ligowych 
prowadzonych przez Wielkopolski i Kaliski 
Związek Piłki Nożnej. Udział w turniejach 
sportowych na terenie całego kraju. Inne 
działania sprzyjające rozwojowi 
statutowych celów klubu oraz zachęcanie 
społeczeństwa z całego powiatu 
jarocińskiego do aktywnego trybu życia.

91.33.Z 0,00 zł

2 wypoczynek dzieci i młodzieży

Działalność związana z wypoczynkiem dzieci 
i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz 
wakacji letnich. Cała Akademia Piłkarska 
"Jarota" Jarocin uczestniczy w obozach 
sportowych na terenie całego kraju, jak i 
zagranicą. Nie brakuje również półkolonii 
letnich na terenie Gminy Jarocin, w których 
uczestniczą również dzieci nie będące 
piłkarzami naszego klubu. Podczas obozów i 
półkolonii zatrudniona jest profesjonalna 
kadra trenerska, która na codzień trenuje 
zawodników w Akademii Piłkarskiej "Jarota" 
Jarocin.

92.62.Z 0,00 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

1 92.62.Z

Działalność związana z wypoczynkiem dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz wakacji 
letnich. Cała Akademia Piłkarska "Jarota" Jarocin uczestniczy w obozach sportowych na 
terenie całego kraju, jak i zagranicą. Nie brakuje również półkolonii letnich na terenie Gminy 
Jarocin, w których uczestniczą również dzieci nie będące piłkarzami naszego klubu. Podczas 
obozów i półkolonii zatrudniona jest profesjonalna kadra trenerska, która na codzień trenuje 
zawodników w Akademii Piłkarskiej "Jarota" Jarocin.

2 91.33.Z

Działalność związana ze wspieraniem i upowszechniem kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży 
z powiatu jarocińskiego, ale także seniorów grających na czwartym poziomie rozgrywkowym 
w kraju. Organizowanie treningów piłkarskich i meczów ligowych prowadzonych przez 
Wielkopolski i Kaliski Związek Piłki Nożnej. Udział w turniejach sportowych na terenie całego 
kraju. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów klubu oraz zachęcanie 
społeczeństwa z całego powiatu jarocińskiego do aktywnego trybu życia.
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 760 369,84 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 368 250,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 167 428,82 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 104 519,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 120 172,02 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 378 155,84 zł

2.4. Z innych źródeł 11 450,00 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 2 514,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 514,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 368 250,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

368 250,00 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:

155 978,00 zł

37 658,36 zł

80 000,00 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)

104 519,48 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 -220 070,64 zł

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

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: 831 761,15 zł 2 514,00 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

368 250,00 zł 2 514,00 zł

387 499,46 zł 0,00 zł

41 671,98 zł

0,02 zł

0,00 zł

34 339,69 zł 0,00 zł

1 Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia szkolenia sportowego 2 514,00 zł

1 Organizacja meczów drużyn młodzieżowych - opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego 2 514,00 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

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
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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)

0,10 etatów

45 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

34 osób fizycznych
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)

0 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

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.
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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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 569 241,43 zł

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

541 741,43 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 

27 500,00 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)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(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)  

47 436,79 zł

10 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

10 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

27 500,00 zł

27 500,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 541 741,43 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 541 741,43 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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

0,00 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

0,00 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)

---

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)

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 Prowadzenie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organziacja meczów drużyny 
seniorów  - III liga

Gmina Jarocin 302 000,00 zł

2 Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej w Akademii 
Piłkarskiej "Jarota"

Szkolenie dzieci i młodzieży Gmina Jarocin 45 000,00 zł

3 Ochrona i promocja zdrowia Przygotowanie drużyn 
młodzieżowych do rozgrywek i 
organizacja obozów

Gmina Jarocin 18 250,00 zł

4 Dofinansowanie na rzecz 
dobra publicznego

Sprzęt sportowy dla Akademii 
"Jarota"

Fundacja Animacji Społeczno-
Ekonomicznej

3 000,00 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

3 900,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy
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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 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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Matuszak Krzysztof, Czajka Mirosław 
data 20.06.2019 r. Data wypełnienia sprawozdania

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

2019-06-22
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