
Sprawozdanie merytoryczne z działalno ści Klubu Sportowego ASTRA 
w Leśniowicach za rok 2010 

 
 

1. Nazwa: Klub Sportowy „Astra” w Leśniowicach 

2. Siedziba:  Leśniowice 21 a, 22 -122 Leśniowice 

3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze S ądowym:  29.04.2005 r. 

4. Numer KRS : 0000233453 

5. Numerem REGON : 110265762 

6. Zarząd Stowarzyszenia : 

Prezes – Wiesław Radzięciak 
Wiceprezes – Jarosław Smalej  
Sekretarz – Malwina Stańkowska 
Skarbnik – Piotr Lipiak 

7. Cele statutowe Stowarzyszenia :  

   Klub Sportowy „Astra” jest pozarządową organizacja poŜytku publicznego, 
prowadzącą działalność społecznie uŜyteczną w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu oraz wychowania, której celem jest krzewienie kultury fizycznej 
wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie 
dzieci i młodzieŜy przez kulturę fizyczna i sport. 

8. Zasady, formy i zakres działalno ści statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a tak Ŝe opis głównych zdarze ń prawnych w jej działalno ści 
o skutkach finansowych, 

Klub Sportowy „Astra” realizuje swoje cele statutowe poprzez: 
1) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu 

zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, - w tym 
zakresie Klub Sportowy Astra ściśle współpracuje z: 
• Chełmskim Okręgowym Związkiem Piłki NoŜnej w Chełmie  
• Lubelskim Związkiem Szachowym w Lublinie  
• Starostwem Powiatowym w Chełmie - Wydziałem Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Turystyki, 
• Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Leśniowicach, 
• Urzędem Gminy w Leśniowicach, 
• Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej i Sportu z terenu powiatu chełmskiego, 

2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych o randze lokalnej 
i ponadlokalnej,  
• Udział w meczach ligowych piłki noŜnej sezonu 2009/2010 rundy wiosennej 

oraz sezonu 2010/2011 rundy jesiennej druŜyn seniorów, juniorów 
i trampkarzy (ogółem 66 meczy), 

• Udział w Halowych Mistrzostwach Piłki NoŜnej organizowanych przez 
Chełmski Okręgowy Związek Piłki NoŜnej w Chełmie. 

• Udział w turniejach szachowych i sportowo-rekreacyjnych rozgrywanych na 
szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim (m.in. Turniej 
Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj, DruŜynowe Mistrzostwa 
Województwa Juniorów i Seniorów w Szachach, IV Turniej Szachowy dla 
Dzieci i MłodzieŜy „Puchar Roztocza”, eliminacje strefy Lubelsko-Podlaskiej do 



XVII Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy, przygotowanie uczestników z terenu 
gminy do udziału w konkurencjach sportowych w Międzypowiatowym Turnieju 
Gmin „Między Nami Sąsiadami” oraz w Wojewódzkich Igrzyskach Sportowo-
Rekreacyjnych LZS, Mistrzostwa Województwa Juniorów i Juniorek do lat 14, 
16 i 18 i OPEN w Szachach, Powiatowa Gimnazjada Szachowa i wiele 
innych). 

 

3) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych 
• Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Gminy w Szachach, 
• Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach, 
• Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ziemi Chełmskiej, 
• Powiatowy Turniej Szachowy o „Złota WieŜę”, 
• VII Ogólnopolski Turniej Szachowy w Leśniowicach, 
• Piłkarski Turniej Oldbojów o Puchar Firm Budowlanych, 
• Turniej o Mistrzostwo Gminy Leśniowice w BrydŜu Towarzyskim, 
• Międzypokoleniowy Turniej Sołectw w Piłkę NoŜną, 
• Współorganizacja Eliminacji Gminnych do Turnieju Piłkarskiego Orlika 

o Puchar Premiera Donalda Tuska, 
• Piłkarski Turniej Oldbojów, 
• II Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w ramach Grand Prix 

Lubelszczyzny w Szachach, 
• Cykl 5 turniejów sprawnościowych na boisku „Orlik 2012”, 
• Festyn Sportowo-Rekreacyjny połączony z realizacją programów 

profilaktycznych dla rodzin i dzieci wykluczonych społecznie. 
4) prowadzenie działalności szkoleniowej,  

• prowadzenia zajęć szkoleniowych w trzech sekcjach piłki noŜnej: trampkarzy, 
juniorów i seniorów, w których bierze systematyczny udział ok. 70 zawodników. 

• prowadzenie zajęć szachowych dla dzieci i młodzieŜy z terenu gminy 
Leśniowice, w których uczestniczy ok. 30 osób. 

 9. Informacja o prowadzonej działalno ści gospodarczej według wpisu do 
rejestru przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego,  

   Klub Sportowy „Astra” nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 10.  Wysoko ści uzyskanych przychodów, z wyodr ębnieniem ich źródeł  

Klub Sportowy „Astra” w roku 2010 uzyskał przychody:  
 

Ogółem: 96 984,82 zł w tym: 
 

• dotacja pozyskana z Gminy Leśniowice  40 000,00 zł  
• składki członkowskie (Klub Wędkarski) 30 050,00 zł  
• dotacja z Programu Integracji Społecznej 19 498,02 zł  
• darowizny  5 025,00 zł  
• dotacja ze Starostwa Powiatowego w Chełmie 1 300,00 zł  
• 1% wpływu na poŜytek publiczny 1 111,80 zł  

  

11. Informacja o poniesionych kosztach na: 

Ogółem: 97 545,57 zł w tym: 
 

a) realizację celów statutowych: 97 545,57 zł 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),: 0,00 zł 
c) działalność gospodarczą: 0,00 zł 
d) pozostałe koszty: 0,00 zł 



12. Dane o: 

• liczba osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej 0 osób  

• łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizacje z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości 
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 0 zł 

• wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym 
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia 0 zł 

• wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, wydatkowano kwotę 14 139,00 zł 
/ umowy – zlecenia trenerów, ekwiwalenty sędziów i inne/ 

• udzielonych przez organizację poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według ich 
wysokości, ze wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek 
oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich poŜyczek 0 zł (Klub 
Sportowy „Astra” nie udzielał Ŝadnych poŜyczek pienięŜnych) 

• kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 0 zł 
• wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 0 zł  
• nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie 0 zł  
• nabytych pozostałych środkach trwałych: 0 zł 
• wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 0 zł 

 14. Dane o działalno ści zleconej organizacji przez podmioty pa ństwowe 
i samorz ądowe   

   Dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu w roku 2010” ogłoszonego przez Gminę Leśniowice w dniu 
31 grudnia 2009 r., wysokość dotacji: 40 000,00 zł.  

15. Informacj ę o rozliczeniach organizacji z tytułu ci ąŜących zobowi ązań 
podatkowych,  a takŜe informacj ę w sprawie  składanych  deklaracji podatkowych. 

   Rozliczenia finansowe prowadzone były na bieŜąco, rok zakończono bez 
zobowiązań, z wynikiem finansowym: 487,85 zł 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leśniowice, 25 styczeń 2011 r. 


