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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI

Powiat OSTROWSKI

Ulica SPACEROWA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość GORZYCE 
WIELKIE

Kod pocztowy 63-410 Poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI Nr telefonu 669335334

Nr faksu E-mail 
gorzyczanka@wielkopolskizpn.pl

Strona www www.gorzyczanka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-06-20

2011-03-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 25068505600000 6. Numer KRS 0000015345

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 Piechowiak Prezes Zarządu TAK

Jacek Urbaniak Wiceprezes Zarządu TAK

Monika Krakowska Wiceprezes Zarządu TAK

Maciej Maroszek Sekretarz TAK

Sławomir Stachurski Skarbnik TAK

Przemysław Wasiak 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

Bartłomiej Fleischer Przedwodniczący 
Komisji

TAK

Mateusz Frąszczak Sekretarz Komisji TAK

Piotr Maciejewski Członek Komisji TAK

STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB SPORTOWY GORZYCZANKA

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej – drużyny młodzieżowe wiosna-jesień 2019 r.
2. Upowszechnienie gry w piłkę nożną poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działań statutowych LKS 
Gorzyczanka.
Podstawowym celem naszego stowarzyszenia jest rozwój kultury fizycznej i sportu dlatego chcemy, aby działania w 
ramach realizacji naszych projektów skupiały się wokół tych zagadnień. Głównym zadaniem jakie w roku 2019 
realizowaliśmy było prowadzenie czterech drużyn piłkarskich w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 oraz pięciu 
drużyn piłkarskich w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 skupiających dzieci głównie z miejscowości Gorzyce 
Wielkie, Radziwiłłów i Topola Mała w kategoriach wiekowych - żak, orlik młodszy, orlik starszy, młodzik starszy, żak, 
orlik młodszy, orlik starszy, młodzik młodszy trampkarz młodszy. Chcąc zapewnić wysoki poziom rywalizacji drużyny 
piłkarskie zostały zgłoszone do rozgrywek prowadzonych przez WZPN w Poznaniu we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Nasze drużyny brały także udział w licznych turniejach. 
Ponadto nasze stowarzyszenie chce szkolić i organizować zajęcia sportowe dla wszystkich, niezależnie od ich 
statusu materialnego. Nie pobieramy żadnych opłat za prowadzone zajęcia, pokazując dzieciom, iż ubóstwo nie 
powinno stanowić przeszkody do rozwijania swoich talentów. Mimo iż zajęcia są bezpłatne, prowadzone są w sposób 
profesjonalny przez odpowiednio wykwalifikowanych trenerów. Zajęcia dla Trampkarzy Młodszych prowadził trener 
Piotr Piechowiak, który posiada uprawnienia trenera UEFA B nr 15383. Zajęcia dla Młodzików Młodszych i Orlików 
Starszych prowadził trener Dawid Kuczyński, który posiada uprawnienia trenera UEFA B nr 15495. Zajęcia dla 
Orlików Młodszych prowadził trener Paweł Serafin, który posiada uprawnienia trenera PZPN B nr 19542. Zajęcia dla 
Żaków  prowadził trener Piotr Walczak, który posiada uprawnienia trenera GRASSROOTS C nr 27825. Dodatkowo 
oprócz trenera dla każdej grypy wiekowej, został także zaangażowany trener bramkarzy dla wszystkich grup 
wiekowych, co niewątpliwie wpłynęło na podniesie poziomu szkolenia. Ilość, długość trwania oraz intensywność 
zajęć została ustalona przez trenerów na różnym poziomie dla każdej grupy wiekowej, tak aby, uwzględniając wiek i 
poziom umiejętności, pozwolić na jak najefektywniejsze szkolenie.
Także przez cały czas udoskonalamy nasze treningi, które prowadzone są o Narodowy Model Gry PZPN, poprzez 
zakup sprzętu sportowego, a także zaangażowanie w ich prowadzenie wykwalifikowanych trenerów. Ponadto, żeby 
treningi były jak najbardziej efektywne chcemy, aby drużyny składały się do 15 zawodników. Wyjątkiem jest 
najmłodsza kategoria wiekowa ze względu na dużą rotację dzieci. Taka ilość zawodników na treningu pozwala 
trenerowi przeprowadzić wszystkie założenia taktyczne oraz poszczególne jego ćwiczenia. W zajęciach piłkarskich 
organizowanych przez nasze stowarzyszenie biorą udział wszyscy chętni. Wymagana jest jedynie zgoda pisemna 
prawnych opiekunów oraz przejście badań lekarskich, które ważne są przez 12 miesięcy. Nasze zajęcia są 
całkowicie nieodpłatne, co pozwala także na uczestnictwo w nich dzieci z rodzin ubogich.
Miejscem realizacji szkolenia jest Gmina Ostrów Wielkopolski – miejscowość Gorzyce Wielkie. W ostatnich kilku 
latach zostały poczynione duże nakłady finansowe na infrastrukturę sportową w tej miejscowości. W 2010 roku 
powstały dwa boiska trawiaste. Obydwa boiska posiadają automatyczne nawodnienie. Następnie powstał kompleks 
boisk sportowych w ramach ORLIK 2012. W Gorzycach Wielkich znajduje się także zespół szkół z pełnowymiarową 
halą sportową. Dodatkowo infrastruktura sportowa została uzupełniona poprzez pozyskanie przenośnych bramek 
aluminiowych juniorskich o wymiarach 5m x 2m w liczbie 4 sztuk, które są zamontowane na boiskach trawiastych, a 
także zakupiono atestowane bramki składane UNI ŻAK. Mając do wykorzystania takie zaplecze sportowe, nasze 
stowarzyszenie poprzez dyscyplinę piłki nożnej chce uczyć i wychowywać młode pokolenia Polaków poprzez sport.
Trzeci rok z rzędu pozyskaliśmy środki z MSiT w ramach programu „KLUB”, dzięki czemu udało nam się uzupełnić 
sprzęt sportowy, co pozwoliło naszym podopiecznym trenować w lepszych warunkach.
W 2019 roku otrzymaliśmy po raz 10 dotację z Gminy Ostrów Wielkopolski na szkolenie naszych drużyn 
młodzieżowych oraz realizację naszych celów statutowych. Również ubiegłym roku otrzymaliśmy po raz 10 środki z 
Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego na realizację projektu - obóz szkoleniowo-
dochodzeniowy „Lato z Gorzyczanką”.
Po raz kolejny zorganizowaliśmy festyn rodzinny w Gorzycach Wielkich, który był jednocześnie podsumowaniem 
sezonu w wykonaniu naszych drużyn młodzieżowych.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i 
prowadzenie drużyn młodzieżowych. Realizacja ww. 
projektów wpisuje się w cele statutowe Stowarzyszenia, 
do których należą m. in. integracja środowisk, 
wyrównywanie szans rozwoju, kształtowanie zachowań, 
rozwój fizyczny, umiejętność współpracy w grupie, 
zwiększające się zainteresowanie oraz coraz większa 
ilość dzieci i młodzieży chcących uprawiać piłkę nożną. 
Zakładany cel realizacji zadania został przez nasze 
stowarzyszenie wykonany w 2019 roku, ponieważ 
uczestniczyliśmy w rozgrywkach piłkarskich, w których 
reprezentowało nas pięć drużyn młodzieżowych, a także 
nasze drużyny brały udział w licznych turniejach. Udało 
nam się również zwiększyć popularność piłki nożnej 
wśród społeczności lokalnej, o czym najlepiej świadczyła 
ilość sympatyków piłki nożnej na meczach naszych 
drużyn.

7 049,89 zł

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

126

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1 85.51.Z

Głównym celem naszego stowarzyszenia w ramach rozpoczętej w maju 2015 roku działalności 
gospodarczej jest pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych, tj. wychowanie dzieci 
z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski, a szczególnie z miejscowości Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów i 
Topola Mała, poprzez sport. Pomóc ma w tym zorganizowanie wydarzeń sportowych w postaci 
turniejów, treningów oraz udział w rozgrywkach. Uczestnictwo w tych wydarzeniach adresatów 
zadania przyczyniło się do integracji lokalnej społeczności. Ważnym dla nas celem było również 
podnoszenie umiejętności adresatów zadania oraz zapewnienie im atrakcyjnej formy spędzania 
czasu wolnego. Realizacja zadania przyczyniła się także do popularyzacji w ww. miejscowościach 
aktywności fizycznej jako najlepszej formy spędzania czasu wolnego. Natomiast celem 
długoterminowym, do którego osiągnięcia zmierzamy, jest stworzenie warunków do długoletniego 
szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski.

2 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Szkolenie dzieci odbywa się w bardzo dobrych 
warunkach. Nasze stowarzyszenie ma do dyspozycji dwa 
boiska trawiaste z automatycznym nawodnieniem przy 
ulicy Spacerowej 1 w miejscowości Gorzyce Wielkie. 
Boiska trawiaste o wymiarach 105m x 65m oraz 85m x 
45m posiadają cztery bramki zamontowane na stałe 
oraz cztery przenośne bramki aluminiowe juniorskie o 
wymiarach 5m x 2m. Ponadto boisko o wymiarach 105m 
x 65m posiada piłko-chwyty zamontowane za bramkami. 
Obiekt wyposażony jest w pomieszczenie sędziowskie – 
7m2, szatnia nr 1 – 17m2, szatnia nr 2 – 17m2 oraz 
pomieszczenie gospodarcze – 7m2. Do dyspozycji są 
również dwa boksy dla zawodników rezerwowych. 
Ponadto nasze stowarzyszenie korzysta z boiska 
sportowego orlik w Gorzycach Wielkich, które znajduje 
się przy Zespole Szkół w Gorzycach Wielkich oraz hali 
sportowej Zespołu Szkół w Gorzycach Wielkich. Do tego 
gwarantujemy doświadczenie członków naszego 
stowarzyszenia w organizowaniu tego typu projektów. 
W 2019 prowadziliśmy pięć drużyn młodzieżowych i ten 
projekt zaczyna przynosić wymierne efekty, czego 
dowodem są osiągane wyniki przez nasze drużyny 
młodzieżowe oraz obecność i zaangażowanie dzieci na 
treningach.

7 049,89 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 75 150,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 73 350,10 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 800,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 7 990,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12 080,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 7 049,89 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

63 451,54 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 092,63 zł

0,00 zł

1 Zakup sprzętu sportowego 3 951,55 zł

2 Zakup art. spożywczych 1 337,70 zł

3 Piknik rodzinny 1 047,11 zł

4 Utrzymanie boisk 382,39 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 26 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 64 544,17 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 10 605,93 zł
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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.

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)

0 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. 0,5 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)

0,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

10 osób fizycznych

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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

74 057,37 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

12 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 19 750,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 19 750,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

548,61 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 090,91 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jacek Urbaniak, Monika 
Krakowska Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-13
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