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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina LUZINO

Powiat WEJHEROWSKI

Ulica MICKIEWICZA Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość LUZINO Kod pocztowy 84-242 Poczta LUZINO Nr telefonu 503-537-930

Nr faksu 58-678-05-54 E-mail p.klecha@gosrit.luzino.pl Strona www www.kts-k.e-luzino.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-01-22

2014-11-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22073351900000 6. Numer KRS 0000322094

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 Klecha Prezes TAK

Rafał Kędziora Wiceprezes TAK

Paweł Radecki Sekretarz TAK

Paweł Hinz 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

Witold Dąbrowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Patryk Kotłowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Henryk Płotka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

KASZUBSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWO-KULTURALNE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia,
2) upowszechnianie i rozwój kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na 
terenie działania Stowarzyszenia,
3) działalność na rzecz zdrowia psychicznego i fizycznego społeczności na 
terenie działania Stowarzyszenia,
4) poprawa jakości i atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego i sportu w 
szkołach i placówkach oświatowych,
5) promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu,
6) inspirowanie nauczycieli, instruktorów i trenerów do opracowywania i 
realizowania autorskich programów wychowania fizycznego i sportu oraz 
innej działalności kulturalno-edukacyjnej dostosowanych do potrzeb 
środowiskowych i tradycji lokalnych,
7) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) propagowanie, tworzenie, utrwalanie tradycji i kultury regionu, kraju i 
Europy,
9) działania na rzecz uznania kulturowej, wielokulturowej i językowej 
różnorodności Europy, wspierania spójności społecznej i zwalczania 
wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne i społeczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność i wiek oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju 
regionalnego,
10) rozwój działalności turystycznej i promocji regionu,
11) zapobieganie zjawiskom przemocy i patologii społecznej,
12) inicjowanie działań społecznych w zakresie ochrony środowiska, a w 
szczególności propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w 
dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE),
13) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie nowych 
technologii,
14) działanie w celu rozwoju usług społecznych, których odbiorcami są 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, m.in. osoby potrzebujące 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby z niepełnosprawnością, 
osoby przewlekle chore oraz osoby przebywające w pieczy zastępczej,
15) działalność na rzecz aktywizacji i wsparcia osób w wieku emerytalnym, 

16) działalność na rzecz ochrony pamięci i dóbr dziedzictwa sportowego, 
gromadzenie zbiorów z zakresu sportu w celu upowszechniania wiedzy i 
pogłębiania świadomości o kulturalnej wartości sportu,
17) działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych, w tym 
działalność edukacyjna, doradcza i wspierająca.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i 
samorządowymi w celu zapewnienia Członkom właściwych warunków do 
uprawiania sportu,
2) uczestniczenie w imprezach, rozgrywkach i zawodach sportowych rangi 
krajowej i międzynarodowej,
3) organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz 
prowadzenie działalności szkoleniowej,
4) wspieranie osób niepełnosprawnych,
5) organizowanie zajęć profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla młodzieży i 
dorosłych,
6) organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych,
7) organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
8) wspieranie rozwoju nauki, oświaty, edukacji, w tym organizowanie zajęć 
dodatkowych i pozalekcyjnych,
9) działania na rzecz popularyzacji uprawiania sportu i rekreacji, zdrowego 
stylu życia oraz rozwoju turystyki,
10) organizację koncertów, wystaw, pokazów, konkursów, odczytów, 
dyskusji, wykładów i wszelkich przedsięwzięć kulturalnych,
11) działalność charytatywną i wolontariat,
12) wspieranie integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i 
współpracy między mieszkańcami regionów Europy,
13) podtrzymywanie, tworzenie i utrwalanie tradycji narodowej oraz 
tradycji regionu,
14) działania na rzecz promocji i popierania kultury ekologicznej oraz na 
rzecz ochrony i kształtowania środowiska,
15) tworzenie porozumień partnerskich, w celu realizacji wspólnych 
projektów z jednostkami samorządu terytorialnego, ich jednostkami 
organizacyjnymi oraz ich związkami i stowarzyszeniami, organizacjami 
pozarządowymi, przedsiębiorcami,
16) uczestnictwo w realizacji projektów obejmujących cele działalności 
Stowarzyszenia oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych na 
działalność statutową,
17) prowadzenie działań na podstawie realizacji zadań publicznych,
18) promowanie aktywnych postaw obywatelskich młodzieży,
19) podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia,
20) organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji,
21) prowadzenie, organizowanie zajęć edukacyjnych na rzecz dorosłych 
oraz dzieci i młodzieży,
22) tworzenie jednostek edukacyjnych, punktów konsultacyjnych, świetlic 
środowiskowych,
23) organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom i młodzieży, 
połączonego z realizacją programów edukacyjnych, wychowawczych, 
profilaktycznych, terapeutycznych, integracyjnych,
24) współpracę z instytucjami publicznymi, samorządowymi oraz innymi 
podmiotami,
25) prowadzenie doradztwa i poradnictwa,
26) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
27) prowadzenie działalności badawczo - rozwojowej, informacyjnej, 
edukacyjnej w zakresie problematyki osób w wieku emerytalnym, z 
niepełnosprawnością oraz osób przewlekle chorych,
28) opracowywanie, zapewnienie i dostarczenie narzędzi służących 
aktywizacji i poprawie sytuacji osób w wieku emerytalnym, z 
niepełnosprawnością oraz osób przewlekle chorych,
29) organizowanie i współorganizowanie wystaw i ekspozycji 
zgromadzonych zbiorów,
30) udostępnienie zgromadzonych zbiorów innym jednostkom i 
instytucjom.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

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

1300

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych skierowane do różnych grup społecznych. 
W 2021 roku Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, a także dla 
dorosłych i seniorów. Dla dzieci i młodzieży prowadzone były zajęcia z piłki nożnej, kickboxingu, sztuk walki i tenisa stołowego w 
ramach klubu sportowego.  Zajęcia prowadzone były w formie treningów przez profesjonalnych trenerów posiadających 
uprawnienia, a także przy udziale wolontariuszy. Uczestnicy trenowali w zależności od wieku i stopnia zaawansowania od 2 do 5 
razy w tygodniu. Dodatkowo prócz działalności klubu sportowego, prowadzone były bezpłatne zajęcia rekreacyjne w 6 
sołectwach gminy Luzino. Były to bezpłatne zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży wykluczonej komunikacyjnie bądź nie 
będącej uzdolnionej ruchowo.
Dla dorosłych prowadzone były zajęcia w ramach sekcji piłki nożnej oraz tenisa stołowego. 
KTS-K prowadziło również różnego typu zajęcia dla seniorów w ramach klubu seniora. Były to przede wszystkim zajęcia 
ogólnorozwojowe oraz nordic walking. 
Łącznie w zajęciach uczestniczyło około 500 uczestników.
2. Organizacja i prowadzenie imprez sportowych
W 2021 roku zorganizowano i przeprowadzono wiele imprez sportowych o różnym zasięgu. Były to m.in. zawody o zasięgu 
wojewódzkim jak i krajowym. Zorganizowaliśmy np. Wojewódzką Spartakiadę KGW dla ponad 300 uczestników, jak również 
serię turniejów piłki nożnej na hali pn. Kaszub Cup, w której łącznie udział wzięło ponad 500 uczestników.

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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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

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, 
gdzieindziej niesklasyfikowane, propagowanie, 
tworzenie i utrwalanie tradycji i kultury regionu, 
kraju i Europy; działalność na rzecz zdrowia 
psychicznego i fizycznego społeczności lokalnej; 
inspirowanie nauczycieli, instruktorów i 
trenerów do opracowywania i realizowania 
autorskich programów wychowania fizycznego i 
sportu oraz innej działalności kulturalno - 
edukacyjnej dostosowanych do potrzeb 
środowiskowych i tradycji lokalnej, promowanie 
edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu; 
zapobieganie zjawiskom przemocy i patologii 
społecznej

85.59.B 0,00 zł

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych wśród dzieci i 
młodzieży oraz dorosłych na terenie działania 
Stowarzyszenia; działalność na rzecz zdrowia 
psychicznego i fizycznego społeczności lokalnej; 
poprawa jakości i atrakcyjności zajęć 
wychowania fizycznego i sportu w szkołach; 
promowanie edukacyjnych i wychowawczych 
wartości sportu; działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych; inspirowanie nauczycieli, 
instruktorów i trenerów do opracowywania i 
realizowania autorskich programów wychowania 
fizycznego i sportu oraz innej działalności 
kulturalno - edukacyjnej dostosowanych do 
potrzeb środowiskowych i tradycji lokalnej

85.51.Z 91 282,37 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 581 233,62 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 484 787,93 zł

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

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz 
zajęć sportowych i rekreacyjnych wśród 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych na terenie 
działania Stowarzyszenia; działalność na 
rzecz zdrowia psychicznego i fizycznego 
społeczności lokalnej; poprawa jakości i 
atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego i 
sportu w szkołach; promowanie 
edukacyjnych i wychowawczych wartości 
sportu; działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych; inspirowanie 
nauczycieli, instruktorów i trenerów do 
opracowywania i realizowania autorskich 
programów wychowania fizycznego i sportu 
oraz innej działalności kulturalno - 
edukacyjnej dostosowanych do potrzeb 
środowiskowych i tradycji lokalnej

85.51.Z 0,00 zł

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, 
gdzieindziej niesklasyfikowane, 
propagowanie, tworzenie i utrwalanie 
tradycji i kultury regionu, kraju i Europy; 
działalność na rzecz zdrowia psychicznego i 
fizycznego społeczności lokalnej; 
inspirowanie nauczycieli, instruktorów i 
trenerów do opracowywania i realizowania 
autorskich programów wychowania 
fizycznego i sportu oraz innej działalności 
kulturalno - edukacyjnej dostosowanych do 
potrzeb środowiskowych i tradycji lokalnej, 
promowanie edukacyjnych i 
wychowawczych wartości sportu; 
zapobieganie zjawiskom przemocy i 
patologii społecznej

85.59.B 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
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152 208,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 962 170,13 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 96 445,69 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 81 514,28 zł

2.4. Z innych źródeł 385 341,01 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 610,66 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 91 282,37 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

1 Organizacja zajęć i imprez sportowych 91 282,37 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

1 684 570,13 zł

22 500,00 zł

255 100,00 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:

27 345,00 zł

30 019,28 zł

24 150,00 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)

0,00 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 -10 110,48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -318,99 zł

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

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: 2 594 823,52 zł 91 282,37 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

2 494 898,41 zł 91 282,37 zł

96 764,68 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 360,43 zł

800,00 zł 0,00 zł

1 Piłka nożna 76 091,97 zł

2 Tenis stołowy 8 613,44 zł

3 Cele statutowe 6 576,96 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)

5 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)

3,75 etatów

74 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

494 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 746 290,94 zł

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

746 290,94 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 

0,00 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)

1 152,10 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)  

767,77 zł

5 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)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

5 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

290 445,81 zł

290 445,81 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 455 845,13 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 40 681,87 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 705 609,07 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-13 11



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

8 900,00 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)

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

1 Promowanie Gminy poprzez 
uczestnictwo w meczach 
ligowych poprzedzone 
szkoleniem uczestników z 
Gminy Luzino

- aktywne spędzanie czasu przez 
osoby dorosłe,
- rozgrywanie meczów 
mistrzowskich,
- przeciwdziałanie patologiom 
społecznym

Wójt Gminy Luzino 59 100,00 zł

2 Prowadzenie grup sportowo 
- profilaktycznych

- organizacja pozalekcyjnych 
zajęć sportowych,
- przeciwdziałanie patologiom 
społecznym,
- wspieranie dzieci i młodzieży z 
rodzin dysfunkcyjnych

Wójt Gminy Luzino 37 500,00 zł

3 Promocja Gminy Luzino 
poprzez prowadzenie sekcji 
tenisa stołowego

- aktywne spędzanie czasu przez 
dzieci, młodzież i dorosłych,
- podnoszenie umiejętności i 
sprawności fizycznej,
- rozgrywanie meczów 
mistrzowskich,
- promocja Gminy Luzino

Wójt Gminy Luzino 20 000,00 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

28 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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 Prowadzenie sekcji 
kickboxingu

- promocja aktywnego trybu 
życia,
- przeciwdziałanie patologiom 
społecznym

Wójt Gminy Luzino 10 000,00 zł

5 Organizacja Biegów po 
Zdrowie i turniejów Kaszub 
Cup

- promocja aktywnego trybu 
życia,
- promowanie aktywnego 
spędzania wolnego czasu,
- przeciwdziałanie patologiom 
społecznym

Wójt Gminy Luzino 7 000,00 zł

6 Kop piłkę nie kolegę - zmniejszenie ilości zachowań 
patologicznych,
- rozwijanie sprawności 
fizycznej,
- promowanie życia wolnego od 
używek,
- promowanie aktywnych form 
spędzania wolnego czasu

Województwo Pomorskie 16 000,00 zł

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

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

1 Kop piłkę nie kolegę - zmniejszenie ilości zachowań 
patologicznych, 
- rozwijanie sprawności 
fizycznej, 
- promowanie życia wolnego od 
używek, 
- promowanie aktywnych form 
spędzania wolnego czasu

Wojewoda Pomorski 10 000,00 zł
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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

Piotr Klecha
Paweł Radecki Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-13
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