
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE
z  działalności  Stowarzyszenia  w  2019 roku

 

 1.

Nazwa stowarzyszenia Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji 
Niepełnosprawnych START

Adres siedziby ul. Gliwicka 150  40-859 Katowice
Data wpisu do KRS 06.04.2001
Nr  KRS 0000006588
Statyst. nr identyf. w systemie REGON 000744835

Członkowie zarządu 

Szymala Piotr       – prezes 
Gumiński Michał      – z-ca prezesa 
Kujon Karolina– sekretarz    
Plinta Ryszard      – członek   
Dariusz Ścigany        – członek  
Jakubczyk Mirosław  – członek  
Ciszyński Marek   – członek   

Cele  statutowe  stowarzyszenia

                                                                                                    
Celem Stowarzyszenia jest wykorzystywanie kultury fizycznej, 
sportu, rekreacji i turystyki oraz działań socjalnych, 
charytatywnych  i  edukacyjnych  dla  rehabilitacji  fizycznej,
psychicznej,  społecznej,  zawodowej i profilaktyki uzależnień
osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku
w szczególności z województwa śląskiego

2. Zasady, formy i zakres działalności 
statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych

Stowarzyszenie realizuje  swoje cele  poprzez:
a. Opracowywanie i realizowanie programów powstających z  
   własnej inicjatywy jak i zlecanych przez  właściwe organizacje i 
   władze a dotyczące:                                                                     
   - organizowania zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu, 
     rekreacji i turystyki;
   - organizowania zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i 
     turystycznych w tym również o charakterze integracyjnym;
   - organizowania obozów i zgrupowań sportowych, turnusów 
     rehabilitacyjnych w tym również o charakterze integracyjnym;
   - kształcenia specjalistycznego kadry trenersko-instruktorskiej i 
     wolontariuszy;
   - działań zmierzających do podniesienia stopnia edukacji i 
     poprawy warunków  socjalnych oraz wyrównywania szans;
   - wymiany informacji i doświadczeń oraz wspólna - z innymi 
     organizacjami i instytucjami  na terenie kraju i za granicą – 
     realizacja programów;
   - organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, 
     akcji promocyjnych i informacyjnych  i imprez kulturalnych;
   - działalności wydawniczej.                                                           
b. Współdziałanie z organami administracji publicznej i 
    samorządowej oraz   organizacjami   społecznymi i 
    międzynarodowymi dla realizacji celów statutowych.
c. Współpracę  z  uczelniami  i  szkołami  w  zakresie 
    wynikającym ze Statutu.  
d. Promocję celów, osiągnięć i sukcesów Stowarzyszenia w   
    środkach masowego przekazu oraz poprzez osoby, które z 
    tytułu pracy zawodowej, służby publicznej i  działalności 
    społecznej mają wpływ na rozwiązywanie problemów 
    niepełnosprawnych.                                                                
e. Gromadzenie środków materialnych, finansowych i 
    gospodarowanie nimi.

3. Informacja o prowadzonej działalności 
gospodarczej nie prowadzimy



4. Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia

Uchwała nr 1/I/2019
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji 
Niepełnosprawnych START z dn. 26.01.2019 r.                             
w sprawie: działalności stowarzyszenia w 2019 roku

par.1
Zarząd WSSiRN START Katowice na posiedzeniu w dniu 
26.01.2019  uchwalił wysokość składki członkowskiej w 2019 roku
na 120,00 zł dla sekcji pływackiej, tenisa stołowego, narciarstwa 
zjazdowego, goalball, podnoszenia ciężarów, lekkoatletyki i 
szachy oraz 120,00 zł od trenerów/instruktorów za rok 
kalendarzowy; dla sekcji boccia 60,00 zł.

Uchwała nr 2/I/2019
 Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu  i Rehabilitacji 
Niepełnosprawnych START z dn. 26.01.2019 r.                             
w sprawie: finansowania Stowarzyszenia, działalności w sekcjach
i ustalenie stawki za kilometr na dojazdy zawodników na treningi

oraz na zawody sportowe w 2019 roku

           Uchwała nr 3/I/2019
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu  i Rehabilitacji 
Niepełnosprawnych START  z dnia 26.01.2019
w sprawie: wynagrodzenia pracowników merytorycznych 
Stowarzyszenia w 2019 r. oraz trenerów i instruktorów

Uchwała nr 4/VI/2019
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu  i Rehabilitacji 
Niepełnosprawnych START z dn. 27.06.2019 r.                             

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Uchwała 5/IX/2019
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu  i Rehabilitacji

Niepełnosprawnych START z dn. 27.09.2019 r.   
w sprawie: zatrudnienia nowego pracownika biurowego na 1/2

etatu

Uchwała 6/XI/2019
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu  i Rehabilitacji

Niepełnosprawnych START z dn. 15.11.2019
w sprawie: zatrudnienia nowego pracownika biurowego na 3/4

etatu

Uchwała 7/XII/2019
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu  i Rehabilitacji

Niepełnosprawnych START z dn. 30.12.2019
w sprawie: działalności stowarzyszenia w 2020 roku

par.1
Zarząd WSSiRN START Katowice na posiedzeniu w dniu

30.12.2019  uchwalił wysokość składki członkowskiej w 2020 roku
na 120,00 zł dla sekcji pływackiej, tenisa stołowego, narciarstwa

zjazdowego, goalball, podnoszenia ciężarów, lekkoatletyki i
szachy oraz 120,00 zł od trenerów/instruktorów za rok

kalendarzowy; dla sekcji boccia 60,00 zł.

Uchwała 8/XII/2019
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu  i Rehabilitacji 
Niepełnosprawnych START z dn. 30.12.2019 r.                             
w sprawie: finansowania Stowarzyszenia, działalności w sekcjach
i ustalenie stawki za kilometr na dojazdy zawodników na treningi

oraz na zawody sportowe w 2020 roku



Uchwała 9/XII/2019
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu  i Rehabilitacji 
Niepełnosprawnych START  z dnia 30.12.2019
w sprawie: wynagrodzenia pracowników merytorycznych 
Stowarzyszenia w 2020 r. oraz trenerów i instruktorów

Uchwała 10/XII/2019
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu  i Rehabilitacji

Niepełnosprawnych START z dn. 30.12.2019
w sprawie: przedłużenia zatrudnienia pracownika biurowego na

3/4 etatu

5. Informacja o wysokości uzyskanych 
przychodów  z wyodrębnieniem źródeł

budżet państwa; Ministerstwa Sportu /PZSN Start/ - 209728,68 zł;
                           PFRON – 217317,00 zł                                        
budżet jednostek samorządowych: 231665,00 zł
Darowizny – 48634,55 zł
składki członkowskie – 13620,00 zł
1% - 6878,50 zł
Z innych źródeł – 106749,59 zł

6.
Informacja o poniesionych kosztach na;

cele statutowe – 822223,13 zł
Administrację –  62912,61  zł
działalność gospodarczą – 0,00 zł
pozostałe koszty – 0,00 zł

7.

a. liczba zatrudnionych  z podziałem wg   
    zajmowanych stanowisk

Prezes Zarządu – 1etat
Specjalista ds. sportu os. niepełnosprawnych  – ½ etatu
Specjalista ds. finansowych – ½ etatu
Pracownik biurowy – 3/4 etatu
Trenerzy, instruktorzy – 11 (umowa zlecenie)

b. łączna kwocie wynagrodzeń
wynagrodzenia pracowników etatowych – 67137,50 zł
nagrody, premie, inne świadczenia – nie wypłacono 

c. wysokość rocznego wynagrodzenia     
  wypłacanego łącznie członkom zarządu

Wynagrodzenia członków zarządu będących jednocześnie 
pracownikami merytorycznymi – 45000,00 zł
Pozostali członkowie zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia.

d. wydatki na wynagrodzenia z umów     
   zlecenia

197481,00 zł

e. udzielane przez stowarzyszenie   
   pożyczki pieniężne Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych 
f. kwoty ulokowane na r -kach    
   bankowych 0,00
g. wartość nabytych obligacji Stowarzyszenie nie nabywało obligacji
h. wartość  nabytych nieruchomości Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości
i. nabyte pozostałe środki  trwałe Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych
j. wartość aktywów i zobowiązań stowarzysz.
ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów 
statystycznych

511,12 zł

8. Dane o działalności zleconej stowarzysz. 
przez podmioty państwowe i samorządowe 
oraz o wyniku finansowym tej działalności

Stowarzyszenie realizowało zadania zlecone przez-
- Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
- Urząd Miasta Katowice
- Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
- Urząd Miasta Chorzów 
- Urząd Miasta Tychy
- PFRON
Zadania dotyczyły;
- organizacji systematycznego  szkolenia dzieci, młodzieży i  
  dorosłych osób niepełnosprawnych z dysfunkcja narządu ruchu 
  i wzroku w wybranych sekcjach sportowych
- organizacji imprez sportowych regionalnych, ogólnopolskich i 
  międzynarodowych w tym również integracyjnych a także 
  obozów szkoleniowych i wakacji sportowych
- udziału w imprezach sportowych regionalnych, krajowych, 
  międzynarodowych oraz obozach szkoleniowych 
Wynik finansowy w/w zadań – 50542,42 zł



9. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych oraz o składanych
deklaracjach podatkowych

Stowarzyszenie nie ma wymagalnych zobowiązań finansowych

10. Informacja o przeprowadzonych kontrolach 
oraz ich wyniki

-


