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Roczne uproszczone 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 2019-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina RAKSZAWA

Powiat ŁAŃCUCKI

Ulica Nr domu 325 Nr lokalu 

Miejscowość RAKSZAWA Kod pocztowy 37-111 Poczta RAKSZAWA Nr telefonu 607867562

Nr faksu E-mail tkfr@wp.pl Strona www tkfrakszawa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18027319000000 6. Numer KRS 0000319992

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

Piotr Sroczyk Prezes TAK

Dariusz Kuraś skarbnik TAK

Paweł Panek sekretarz TAK

Jacek Dudek członek zarządu TAK

Tadeusz Sitek członek zarządu TAK

Mateusz Drzazgowski członek zarządu TAK

Dawid Kania członek zarządu 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

Ryszard Panek Przewodniczacy TAK

Krzysztof Sroczyk członek TAK

Witold Walawender członek TAK

KLUB SPORTOWY TOWARZYSTWO KULTURY FIZYCZNEJ W RAKSZAWIE

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

1. Opis działalności pożytku publicznego

Działalność stowarzyszenia:                           
Stowarzyszenie w roku 2018 realizowało swoje cele statutowe poprzez  działania szkoleniowo rozgrywkowe sekcji 
piłki siatkowej oraz zawody sportowe stanowiące  ofertę sportowo-rekreacyjną dla społeczności lokalnej skupiając się 
głównie na działaniach związanych z rozgrywkami i promocją piłki siatkowej.

1. Sekcja piłki siatkowej  III ligi PWZPS 
W sekcji męskiej uczestniczy 17 zawodników, a szkoleniem zajmuje się trener Pan Piotr Sroczyk. W rozgrywkach 
sezonu 2017/2018 drużyna zajęła V miejsce w III lidze męskiej.
Sekcja kobiet - w zajęciach uczestniczy 16 zawodniczek. W sezonie 2017/2018 drużyna wystartowała w III lidze 
kobiet PWZPS i zajęła IV miejsce pod opieką trenerów: Pawła Przybyło i Pawła Panek. Zajęcia mocno odmłodzonej 
sekcji żeńskiej w sezonie 2018/2019 prowadzi Pan Tadeusz Sitek.

2. Sekcja dziecięca – szkoły podstawowe
Klub prowadzi sekcje siatkarską dzieci z klas IV – VIII  szkoły podstawowej
Zajęcia z dziećmi  prowadzi wykwalifikowany instruktor Piotr Babiarz. Bierze w nich udział średnio ok 15  dzieci. 
Nabór do sekcji jest otwarty  .

3. Sekcja młodzieżowa 
W  sezonie 2017/2018 drużyna została zgłoszona do rozgrywek KADETÓW w PWZPS i zakończyła sezon na 
miejscu VII.
W zajęciach uczestniczyło ok 20 chłopców. Zajęcia prowadził instruktor piłki siatkowej Eugeniusz Boho. Drużyna 
uczestniczyła w rozgrywkach Rakszawskiej Ligi Siatkówki. W sezonie 2018/2019 drużyna wystartowała w 
rozgrywkach JUNIORÓW w Podkarpackiej Lidze PWZPS.

4. Memoriał im. Józefa Gondeli 
W 2018 roku już po raz XXVIII   rozegrany został „Turniej piłki siatkowej o memoriał im. Józefa Gondeli” Turniej 
został rozegrany w dniach 16-21.02.2018 r.        
Przez pięć dni rozegrano zawody obejmujące wszystkie kategorie wiekowe czyli: szkoły podstawowe,  gimnazja, 
szkoły średnie oraz kategorię „open”. W zawodach brały udział drużyny z: Żołyni, Łańcuta, Rzeszowa, Radymna, 
Częstochowy                   i Rakszawy. Łącznie w rozgrywkach przez 5 dniu wzięło udział ok 300 zawodniczek       i 
zawodników. Rozegrano 20 meczy w turnieju szkół podstawowych i 22 w pozostałych kategoriach. 
Organizatorem zawodów  był TKF wspólnie z ZSTG przy honorowym patronacie Wójta Gminy Rakszawa.. 

5. Rakszawska Liga Siatkówki 2017/2018 i 2018/2019
 Amatorska liga siatkówki funkcjonuje od  momentu powstania TKF-u w 2007r.  
 W sezonie 2018 roku  przeprowadzono rozgrywki zarówno na wiosnę  jak i jesienią. W edycji wiosennej jak i 
jesiennej  wzięło udział 14 zespołów.

6. Mikołajkowy Turniej Rodzinny dwójek
W dniu 08.12.2018 r. rozegrano kolejną edycję turnieju dwójek w mini siatkówkę.
W zawodach wystartowało łącznie 11 dwuosobowych drużyn (4 w kategorii – szkoła podstawowa, 7 - w open)
Rozegrano także wewnętrzne zawody minisiatkówki w sekcjach siatkarskich z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka.
 Turniej Tenisa stołowego.
W rozegranym w dniu 10 marca 2018 r turnieju tenisa stołowego wzięło udział  12 zawodników. Rozgrywki 
przeprowadzono w trzech kategoriach: młodzieżowej i "open"( kobiety i mężczyźni)
7. Organizacja współzawodnictwa  sportowego szkół podstawowych Gminy Rakszawa 
 TKF jest organizatorem współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych z terenu gminy Rakszawa. W roku 
2018 obejmującym rok szkolny  2017/2018 i 2018/2019  przeprowadzono 45 zawodów w ramach współzawodnictwa 
sportowego szkół podstawowych.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

1. Sekcja piłki siatkowej  III ligi PWZPS 
W sekcji męskiej uczestniczy 17 zawodników, a 
szkoleniem zajmuje się trener Pan Piotr Sroczyk. W 
rozgrywkach sezonu 2017/2018 drużyna zajęła V 
miejsce w III lidze męskiej.
Sekcja kobiet - w zajęciach uczestniczy 16 zawodniczek. 
W sezonie 2017/2018 drużyna wystartowała w III lidze 
kobiet PWZPS i zajęła IV miejsce pod opieką trenerów: 
Pawła Przybyło i Pawła Panek. Zajęcia mocno 
odmłodzonej sekcji żeńskiej w sezonie 2018/2019 
prowadzi Pan Tadeusz Sitek.

2. Sekcja dziecięca – szkoły podstawowe
Klub prowadzi sekcje siatkarską dzieci z klas IV – VIII  
szkoły podstawowej
Zajęcia z dziećmi  prowadzi wykwalifikowany instruktor 
Piotr Babiarz. Bierze w nich udział średnio ok 15  dzieci. 
Nabór do sekcji jest otwarty  .

3. Sekcja młodzieżowa 
W  sezonie 2017/2018 drużyna została zgłoszona do 
rozgrywek KADETÓW w PWZPS i zakończyła sezon na 
miejscu VII.
W zajęciach uczestniczyło ok 20 chłopców. Zajęcia 
prowadził instruktor piłki siatkowej Eugeniusz Boho. 
Drużyna uczestniczyła w rozgrywkach Rakszawskiej Ligi 
Siatkówki. W sezonie 2018/2019 drużyna wystartowała 
w rozgrywkach JUNIORÓW w Podkarpackiej Lidze 
PWZPS.

640,00 zł

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

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

500

5
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 82 003,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 77 400,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 800,00 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Memoriał im. Józefa Gondeli 
W 2018 roku już po raz XXVIII   rozegrany został 
„Turniej piłki siatkowej o memoriał im. Józefa 
Gondeli” Turniej został rozegrany w dniach 16-
21.02.2018 r.        
     
Przez pięć dni rozegrano zawody obejmujące 
wszystkie kategorie wiekowe czyli: szkoły 
podstawowe,  gimnazja, szkoły średnie oraz 
kategorię „open”. W zawodach brały udział 
drużyny z: Żołyni, Łańcuta, Rzeszowa, Radymna, 
Częstochowy                   i Rakszawy. Łącznie w 
rozgrywkach przez 5 dniu wzięło udział ok 300 
zawodniczek       i zawodników. Rozegrano 20 
meczy w turnieju szkół podstawowych i 22 w 
pozostałych kategoriach. 
Organizatorem zawodów  był TKF wspólnie z ZSTG 
przy honorowym patronacie Wójta Gminy 
Rakszawa..
Rakszawska Liga Siatkówki 2017/2018 i 2018/2019
 Amatorska liga siatkówki - W sezonie 2018 roku  
przeprowadzono rozgrywki zarówno na wiosnę  jak 
i jesienią.

0,00 zł
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 803,80 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 11 400,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 803,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 640,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

67 444,11 zł

4 021,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

726,00 zł

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.

1 działanie statutowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 640,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 60 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 72 191,11 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 9 812,69 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

82 003,80 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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

9 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

45 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

6 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 22 331,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 22 331,00 zł

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

206,77 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

725,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Piotr Sroczyk
Dariusz Kuraś Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-10

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

Druk: NIW-CRSO 7


