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Sprawozdanie z działalności rady Klubu
Sportowego „Jaćwing" - Suwałki za okres 2015-2019r.

Szanowni Członkowie Klubu Sportowego „Jaćwing" - Suwałki;

Minęło juz 20 lat jak powstało nasze Stowarzyszenie, to w maju 1999 roku grupa
założycielska powołała do życia Klub Sportowy „Jaćwing" - Suwałki i 4 lata jak odbył się V
zwyczajn\ sprawozdawczo-wyborczy Sejmik naszego Klubu. Nakreślił on program i zadania
organizacji ora/ dokonał w>boru władz Klubu. Na Sejmiku, który odbył się w roku 2015 do
Rady Klubu /ostali wybrani na czteroletnią kadencję: Teresa Bonik, Stanisław Poświatowski,
Rjszard Szachniewicz, Andrzej Świtaj i Roman Wrześniewski a zastępcami członków Rady
wybrano Pana Antoniego Ignatowskiego i Panią Bożenę Topolską.

Rada Klubu na posiedzeniu w dniu 30.05.2015 ukonstytuowała się następująco:
1. Prezes - Roman Wrześniewski,
2. Z-ca Prezesa - Andrzej Świtaj,
3. Sekretarz - Teresa Bonik,
4. Skarbnik - Stanisław Poświatowski,
5. Członek - Ryszard Szachniewicz.

Rada w tym składzie pracowała do 31 października 2018 r.,ponieważ Pani Teresa Bonik
zrezygnowała z funkcji sekretarza i pracy w Radzie. W tej sytuacji w skład Rady Klubu
wszedł Pan Antoni Ignatowski. Od 19 listopada 2018 r. Rada Klubu pracowała w
następujcie)m składzie: Prezes - Roman Wrześniewski, Z-ca Prezesa - Andrzej Świtaj,
Skarbnik - Stanisław Poświatowski. Sekretarz - Ryszard Szachniewicz i Członek Rady -
Antoni Ignatowski.

W okresie sprawozdawczym Rada Klubu odbyła 22 protokołowanych posiedzeń, na
których rozpatrywano:

1. przyjmowanie nowych członków do Klubu;
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych programów działalności Klubu i preliminarzy

organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i
rehabilitacyjnych;

3. przyjmowanie sprawozdań z organizowanych imprez i sprawozdań z rocznej
działalności Klubu;

4. przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych;
5. sprawy różne dotyczące bieżącej działalności Klubu;
6. podsumowywanie i wyciąganie wniosków z kontroli Komisji Rewizyjnej, Urzędu

Miasta Suwałki:
7. ocenianie prac> i w\ników sportowych osiąganych przez sekcje sportowe działające w

Klubie.

W okresie sprawozdawczym w poczet członków przyjęto 1 osobę. Jednak w tym
czasie 19 osób opuściło szeregi Klubu z rózn>ch przyczyn. Aktualnie Klub liczy 46
członków.



W okresie sprawozdawczym Klub organizował:
- zawody sportowe w warcabach stupolowych i w bowlingu,
- prowad/il zajęcia sportowe w sekcji warcabowej i bowlingowej mające na celu naukę

gry w warcaby i bowling oraz podnoszenie umiejętności gry w tych dyscyplinach sportowych
na wyższy poziom,

- organizował zajęcia sekcji turystycznej w terenie: piesze rajdy po ziemi suwalskiej i
augustowskiej, zawody rekreacyjne,

- umożliwiał start zawodnikom Klubu w ogólnopolskich zawodach: warcabowych,
kręglach klasycznych i bowlingu, strzelectwie laserowym i pneumatycznym i biegach,

- udział w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie „CROSS" w Warszawie z
zakresu, nauki obsługi komputera, telefonu, języków7 obcych, gry w kręgle klasyczne i
bowling oraz w warcaby.

W/w działania omawiane są szczegółowo w rocznych merytorycznych sprawozdaniach
Klubu z jego działalności.

W minionym okresie zorganizowaliśmy mniej imprez turystyczno-rekreacyjnych takich
jak: rajdy, wycieczki, zawody rekreacyjne. Było to spowodowane nie pozyskaniem od
sponsorów jak i z innych funduszy wystarczających środków finansowych na proponowane
do realizacji zadania.

Nasi niepełnosprawni członkowie brali również udział w zawodach sportowych
organizowanych przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i
Słabowidzących „CROSS", Związek Kultury Fizycznej „Olimp", Polski Związek Kręglarski,
Polski Związek Warcabowy i inne Kluby Sportowe zrzeszające osoby niewidome. 263 osoby
w tym 249 niewidomych sportowców i 14 opiekunów-przewodników uczestniczyło w
ogólnopolskich imprezach sportowych rangi krajowej i regionalnej.

W minionym okresie nasi niepełnosprawni sportowcy największe sukcesy odnieśli w
bowlingu i w warcabach stupolowych. Sekcja kręglarska wersja bowling działa najprężniej.
Stała, systematyczna i wytrwała praca zawodników tej sekcji przynosi efekty. W latach 2015-
2018 nasi sportowcy w bowlingu w indywidualnych i drużynowych zawodach rangi
Mistrzostw Polski i Pucharu Polski zajmowali wysokie miejsca zdobywając medale. W/w
okresie kobiety w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Warcabach Stupolowych
dwukrotnie zajęły III miejsce zdobywając brązowy medal. Nasze zawodniczki systematycznie
co roku kwalifikują się do Finału Mistrzostw Polski Niewidomych w warcabach stupolowych
i tam zajmują wysokie miejsca. Drużyna warcabowa kobiet i mieszana zajmuje w
rozgrywkach warcabowych miejsce pozwalające utrzymać się wśród dziesięciu najlepszych
drużyn w kraju. W tej dyscyplinie sportowej nie udało się podnieść poziomu gry zawodników
i osiągnąć lepszych znaczących wyników.

Niewidomi członkowie Klubu brali udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących
„CROSS" oraz Związek Kultury Fizycznej „Olimp". W 4 takich szkoleniach uczestniczyło 6
osób niepełnosprawnych. Szkolenia te miały na celu:
- przygotowanie uczestników do prowadzenia sekcji sportowych w Klubach;
- podniesienie umiejętności gr>: w warcaby, kręgle klasyczne i bowling, strzelania z broni
laserowej i pneumatycznej, nauka języka angielskiego, obsługi komputera, telefonu itp.;
- doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne.

Na naszą Statutową działalność pozyskiwaliśmy środki finansowe z różnych źródeł:
- z Urzędu Miasta Suwałki;



- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach;
/ Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej. Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS";
z darowizn otrzymanych od osób prawnych i fizycznych;
ze składek członkowskich.

W okresie sprawozdawczym Klub otrzymał dofinansowanie do organizowanych na rzecz
osób niepełnosprawnych imprez: sportowych, rehabilitacyjno-rekreacyjnych, kulturalnych i
turystycznych:

z Urzędu Miasta Suwałki w kwocie 39.567,50 zł.,
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za Pośrednictwem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach w kwocie 15.030,00 zł.,
z Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS" w kwocie
33.734.00 zł..
od osób prawnych i fizycznych w formie darowizn w kwocie 20.800,00 zł.,
w ramach ulgi 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.455,00 zł..

Wpływy ze składek członkowskich wyniosły 8.304,00 zł..

W okresie sprawozdawczym wpływy Klubu wyniosły około 125.890,50 zł.. Jak wynika z
powyższego zestawienia średnioroczny budżet Klubu wynosił około 31.400,00 zł. Znaczna
część tych środków finansowych przeznaczana była na organizację dla osób
niepełnosprawnych imprez sportowych, rekreacyjno-rehabilitacyjnych, turystycznych,
szkoleniowych i zakup sprzętu sportowego. Średniorocznie na ten cel wydawaliśmy około
30.000,00 zł.. W porównaniu do poprzedniej 4-letniej kadencji wpływy finansowe Klubu
zmniejszyły się. W znacznym stopniu spadł udział pozyskanych środków pieniężnych z
darowizn z 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych, z około 29.000,00 zł. w
poprzedniej kadencji do około 8.400,00 zł.. Pomimo prowadzenia oszczędnej polityki
finansowej nie w każdym roku budżetowym osiągano dodatni wynik finansowy. W minionej
kadencji fundusz Statutowy Klubu zmniejszył się około 50%.

Otrzymane środki finansowe od wyżej wymienionych instytucji na realizację ściśle
określonych zadań Klub rozliczał prawidłowo i we wskazanym terminie, przedstawiając
instytucji dofinansowującej zadanie sprawozdanie finansowe i merytoryczne z
zorganizowanej imprezy.

Członkowie Rady Klubu wykonują swoje czynności społecznie a za pracę na rzecz Klubu
nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych gratyfikacji. Księgowość Klubu i rozliczenia
finansowe prowadzone są w ramach wolontariatu przez p. Barbarę Kuczyńską.

Klub Sportowy „Jaćwing" - Suwałki jest członkiem 4 ogólnopolskich organizacji, których
zakres działania obejmuje obszar całego kraju i powołanych do działania na rzecz osób
niepełnosprawnych takich jak: - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Niewidomych i Słabowidzących „CROSS", - Związek Kultury Fizycznej „Olimp", - Polski
Związek Warcabowy i Polski Związek Kręglarski. W roku 2014 z inicjatywy Suwalskich
Organizacji Pozarządowych powstało Forum Organizacji Pozarządowych Razem, którego
nasz Klub jest współzałożycielem. Przynależność do tych organizacji powoduje, że Klub ma
większe możliwości pozyskiwania środków finansowych na swoją działalność a członkowie
Klubu dostęp do imprez organizowali)ch przez te organizacje.



Od grudnia 2007 r. Klub Sportowy „Jaćwing" - Suwałki posiada status organizacji
pożytku publicznego nadany przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego przynosi Klubowi nie tylko
korz)ści materialne po/walające mu uczestnicz)ć w pozyskiwaniu środków finansowych na
swoją działalność / 1% ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, ale nakłada na
niego nowe obowiązki sprawozdawcze i rozliczeniowe. Pozyskane środki finansowe przy
dużej aktywności członków Klubu przeznaczane są na dofinansowanie organizowanych na
rzecz osób niepełnosprawnych imprez sportowych i turystyczno-rekreacyjnych.

Nie w pełni udało się zrealizować przyjęty na ostatnim Sejmiku Klubu Program działania
na lata 2015-2019 w zakresie rozszerzenia działalności Klubu o nowe dyscypliny sportowe
możliwe do uprawiania przez niewidomych jak również znacznego zwiększenia liczby
niewidomych członków Klubu. Było to spowodowane brakiem możliwości pozyskania przez
Klub środków finansowych na zakup odpowiedniego przystosowanego do potrzeb osób
niewidomych sprzętu sportowego. Brakiem zainteresowania przez członków Klubu
dyscyplinami sportu niewymagającymi dużych nakładów finansowych np. brydż, biegi
długodystansowe itp.. Liczba członków w omawianym okresie nie zwiększyła się, lecz
przeciwnie uległa znacznemu zmniejszeniu, jest to spowodowane starzeniem się naszych
członków i brakiem zainteresowania aktywnego uprawiania sportu. Większość z nich
preferuje turyst>kę. rekreację i aktywny wypoczynek. Młodzi niewidomi często wyjeżdżają z
naszego miasta w celach kształcenia się i nie wracają. Pozyskanie członków zamieszkujących
ościenne powiaty napotyka na trudności, ponieważ osoby niewidome zamieszkujące w
znacznej odległości od Suwałk niejednokrotnie nie mają możliwości dojazdu na zajęcia ze
względu na połączenia komunikacyjne jak i koszty.

Szanowni Państwo!

Praca we wszystkich strukturach Klubu „Jaćwing" - Suwałki jest pracą społeczną. Nie
mamy pracowników na etatach. Należy sobie zdać sprawę z tego, że im więcej zorganizujemy
imprez, tym większy będzie wkład pracy naszych działaczy społecznych i wolontariuszy.
Więcej będzie dokumentów do księgowania. Większe będą również koszty pośrednie takie
jak zakup materiałów biurowych, prowadzenie dokumentacji, księgowości itp. Jest to
wyzwanie dla nowych władz Klubu. Wszyscy, którzy chcą być wybrani do nowych władz,
muszą sobie zdawać sprawę, że angażują się do trudnej, czasem niewdzięcznej pracy ale za to
przynoszącej wiele satysfakcji i zadowolenia.

Mam\ nadzieję , że w nowych władzach Klubu znajdą się odpowiedni ludzie, którzy
sprostają t\m w\zwaniom i wymaganiom.

Rada Klubu Sportowego „Jaćwing" - Suwałki dziękuje wszystkim sponsorom za
wsparcie finansowe naszej działalności na rzecz niewidomych i osób o innych
niepełnosprawnościach Członków Klubu. Ponadto dziękujemy wszystkim, którzy
przyczyniają się do rozwoju naszej organizacji i pomagają nam w realizacji zamierzonych
celów.

P R E Z E S


