SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ- OGNISKO „WIERZBNO”
ZA OKRES KADENCJI OD 05 PAŹDZIERNIKA 2017 DO 19 grudnia 2019
(zgodnie z § 17 Statutu TKKF Ognisko „Wierzbno”)

Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej- Ognisko „Wierzbno” został
wybrany przez Walne Zebranie Członków w dniu 05 października 2017 r. Na
pierwszym posiedzeniu w dniu 12 października 2017r.Zarząd ukonstytuował
się i przyjął Uchwały w sprawie podziału zadań oraz nadania pełnomocnictwa
Członkom Zarządu zgodnie z §27 Statutu Ogniska.
Zbigniew Zakulski- Prezes, Hanna Krzymowska- I Wiceprezes, Janina ĆwilińskaII Wiceprezes- którzy zostali upoważnieni do składania zobowiązań w imieniu
Ogniska, Helena Laskowska- Sekretarz, Jolanta Stańska- Skarbnik, Członkami
Zarządu zostali: Jadwiga Stachura- powierzono realizację turnusów
rehabilitacyjnych oraz opiekę nad sprzętem sportowym i wyposażeniem
pomieszczeń, z których korzysta Ognisko , Aleksander Kamiński- wszystkie
sprawy związanie z Internetem: założenie i prowadzenie strony Ogniska, konta
Ogniska w programie dotowanej reklamy Google Ad Grants oraz elektroniczne
przetwarzanie sprawozdań do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz do
Ministerstwa Pracy, Rodziny i Spraw Socjalnych, jak również prowadzenie i
utrzymywanie komunikacji internetowej z członkami Ogniska, Jakub
Strzyżewski- powierzono mu prowadzenie ewidencji sprzętu sportowego.
I.
Działalność Ogniska
Zgodnie z podjętą uchwałą przez Walne Zebranie Członków zobowiązano się do
kontynuowania zajęć gimnastycznych, sportowych i rekreacyjnych we wtorki i
czwartki w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 33 przy ul. Cieszyńskiej 8.
W celu lepszego kontaktu z członkami Ogniska, poszczególni członkowie
Zarządu będą pełnili stałe dyżury w biurze Ogniska w czasie trwania zajęć,
według ustalonego harmonogramu. Podczas dyżuru, będą zajmowali się
sprawami bieżącymi członków i przyjmowali składki.
Realizacja naszych zadań odbywała się zgodnie z ustalonym podziałem funkcji.
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Aktywnie uczestniczyliśmy w zleconych zadaniach przez Urzęd m. st. Warszawy,
biorąc udział w realizacji programu „Aktywny Warszawiak” , na którą
otrzymujemy dotację.
- . Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
systematycznie, co roku przeprowadzało szczegółową kontrolę w Ognisku za
lata 2017, 2018 . Wyniki kontroli były poprawne- bez zastrzeżeń.
W styczniu 2018r w związku z wprowadzeniem RODO członkowie Zarządu i
Lekarz Ogniska uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez Bogusławę
Pilc- dyrektora w GIODO. W wyniku tego szkolenia zabezpieczyliśmy dane
osobowe naszych członków, aby nie miały do nich dostępu osoby niepowołane.
- Systematycznie staramy się o pozyskanie nowych członków Ogniska. W tym
celu w 2017 r. były zamieszczane ogłoszenia w bezpłatnej prasie lokalnej
„Pasmo”, a w 2018 r. w Polskim Radiu uczestniczyliśmy w audycji promującej
działalność naszego Ogniska, a także zachęcającej do przeznaczenia 1% odpisu
podatku na rzecz naszej organizacji natomiast w 2019r. wydrukowaliśmy i
rozdawaliśmy ulotki promujące naszą działalność oraz koszulki, w których część
członków brała udział w III Olimpiadzie Seniora na Stadionie „Polonia w
Warszawie w bieżącym roku.
- Zarząd organizował turnusy rehabilitacyjno- wypoczynkowe w
wyspecjalizowanych ośrodkach oferujące profesjonalne zabiegi. I tak w 2017r.
w ośrodku rehabilitacyjnym w Przełazach udział wzięło 31 osób, w 2018r.
byliśmy w Sanatorium Kołobrzeg- Podczele- udział wzięło 30 osób,, a w 2019 w
Sanatorium w Iwoniczu Zdroju z zabiegów i wypoczynku skorzystały 24 osoby.
- Na bieżąco Zarząd dbał o utrzymanie stanu technicznego oraz odpowiedniego
wyposażenia sali w sprzęt niezbędny do ćwiczeń gimnastycznych i sportowych.
W porozumieniu z instruktorką i lekarzem na bieżąco uzupełniano sprzęt
gimnastyczny.
W latach 2018- 2019 dokupiono następujące przyrządy, ciężarki na ręce, dyski
tensometryczne, piłki fitness, kółka ringo, karimaty sukcesywnie wymieniano na
nowe, zestawy gum oporowych „Mini Bands”, a ostatnio dla higieny zakupiono
maty podkłady MATODRAPE (dla każdej osoby ćwiczącej).
- W okresie kadencji członkowie Ogniska na bieżąco byli objęci stałą opieką
lekarską. Lekarz oceniał możliwości wykonywania zajęć przez każdą nowo
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przyjmowaną osobą i kwalifikował do odpowiedniego wysiłkowo programu
zajęć gimnastycznych lub gry w siatkówkę.
- Rotacja członków jest bardzo duża :
Rok

Liczba członków
Przyjętych
skreślonych
28
38
8
12
13
12

2017
2018
2019

Największe zainteresowanie jest ćwiczeniami gimnastycznymi. Grupy ćwiczące
są najbardziej liczne- 20 osób. Małe zainteresowanie jest grą w siatkówkę (5- 12
osób) Stan członków na koniec grudnia 2019r. wynosi 94 osoby.
II. Gospodarka finansowa była przedmiotem wielu prac i stałej troski
Zarządu Ogniska oraz koniecznych decyzji, co wpłynęło na nieprzerwaną
działalność statutową. Wszystkie należności były regulowane na bieżąco przy
zachowaniu terminów.
Informacja o dochodach i wydatkach w poszczególnych latach:
A) uzyskano następujące przychody:
ŚRODKI

2017

2018

2019

składki człon.

*(35.200)9.940
36.720,40.550,00
,darowizny 1%
6.154,41
4.925.30
4.739,62
dot. U.m.st.W
32.000,32.000,40.000, 35.200w poz. I stanowi za cały rok 2017
ubezpieczenie
1.980,1.680,1.730,odset. od rach.
478,51
340,27
172,11
Pozostałe
400,razem wpłaty
75.812,92
77.345,57
87.591,73
Składki członkowskie za styczeń i luty 2018r. wynosiły: grupa I i V- po
50,- zł, natomiast grupy II, III, i IV po 40,- zł.
Z uwagi na zbyt duży deficyt w budżecie na co wpłynęło przyznanie niższej
dotacji oraz zaległości w składkach członkowskich, Zarząd wspólnie z

a)

-4Komisją Rewizyjną podjął uchwałę wyrównania wysokości składki od
1.03.2018r. we wszystkich grupach do 50,- zł miesięcznie.
- grupa VI po 20,- zł (w tej grupie są członkowie nie ćwiczący z powodów
zdrowotnych)- pozostała bez zmian.
Ponadto postanowiliśmy walczyć z dłużnikami- osobami, które
systematycznie zalegają ze składkami, co wpływa na stan kondycji
finansowej Ogniska.
Zgodnie ze Statutem składki członkowskie powinny być uregulowane z góry,
czyli na początku każdego miesiąca- osoby, które przez trzy miesiące nie
płacą składek automatycznie będą skreślane z listy członków i nie będą
miały prawa wejścia na zajęcia ani skorzystania z usług lekarskich.
Od września 2017r. zajęcia wykonywane są w godzinach 16.00- 20.30.
Korekta była konieczna w związku ze zmianą zajęć szkolnych. Wpłynęło to
na zmianę czasu grupy II z 60 do 45 minut.
b) Podstawą pozyskiwania wpłat z 1% odpisów podatkowych jest nadany w
2003 r. status Organizacji Pożytku Publicznego. Na uwagę zasługuje fakt
uznawania przez urzędy i instytucje, w tym Ministerstwo Pracy, Rodziny i
Polityki Społecznej oraz publikowanie w materiałach wykonywania w TKKF
Ognisko „Wierzbno” zadań stawianych naszej organizacji jako OPP.
Z uzyskanych tą drogą środków pokrywaliśmy wydatki, zawsze jednak
związane z działalnością statutową.
A) Koszty Ogniska poniesione w okresie kadencji:

Koszty
działalności statutowej
administracyjne

2017

2018

2019

84147,20
0

83.749,89
0

86.807,42
0

Koszty razem
84.147,20 83.749,89
86.807,42
Z powyższej informacji wynika, że w okresie objętym sprawozdaniem
działalność była prowadzona na warunkach finansów stabilnych, które
zostały osiągnięte zarówno poprzez kształtowanie wydatków, jak i w
związku z pozyskiwaniem dotacji na realizację zleconych zadań, odpisów 1%
od podatków oraz regularnym wpłacaniem składek członkowskich.
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