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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRYNICA

Powiat NOWOSĄDECKI

Ulica PARK SPORTOWY Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość KRYNICA-ZDRÓJ Kod pocztowy 33-380 Poczta KRYNICA-ZDRÓJ Nr telefonu 606477547

Nr faksu 184725150 E-mail kthkmkrynica@wp.pl Strona www www.kthkmkrynica.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-03-05

2017-01-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 49281385100000 6. Numer KRS 0000096072

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

Maciej Jasnosz Prezes Zarządu TAK

Grzegorz Kukulak Wiceprezes Zarządu TAK

Wojciech Różana Wiceprezes Zarządu TAK

Rafał Brecławski 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

Józef Talanda Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Adrian Chabior Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Magdalena Zubek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

KRYNICKIE TOWARZYSTWO HOKEJOWE KLUB MŁODZIEŻOWY KRYNICA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą w celu:
1. Zapewnienia członkom klubu możliwości udziału w sporcie 
kwalifikowanym.
2. Kształtowania u członków klubu wysokich wartości fizycznych i 
moralnych.
3. Zapewnienia ogółowi mieszkańców widowisk sportowych i przeżyć o 
wysokich walorach estetycznych stanowiących wartościową formę 
wypoczynku.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Dla osiągnięcia statutowych celów Klub:
1. Zrzesza dzieci i młodzież, osoby dorosłe działające w zakresie sportu w 
różnych dyscyplinach sportowych.
2. Sprawuje wszechstronną opiekę oraz kontrolę nad przestrzeganiem 
przez nich statutu, postanowień oraz przepisów i zasad uprawiania sportu.
3. Czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród 
zawodników, trenerów, działaczy.
4. Kształtuje pozytywne cechy charakteru i osobowości poprzez 
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
5. Integruje środowiska młodzieży i rodziców na terenie swojego działania.
6. Organizuje, utrzymuje i zapewnia kontakty sportowe z odpowiednimi 
organizacjami w kraju i za granicą.
7. Prowadzi szkolenia zawodników.
8. Podwyższa kwalifikacje trenerów i instruktorów we współdziałaniu z 
odpowiednim organizacjami.
9. Organizuje zawody sportowe własne i zlecone.
10. Prowadzi klasyfikację sportową, rejestrację wyników, ewidencję 
zawodników, trenerów i sędziów.
11. Nabywa, buduje i dzierżawi majątek ruchomy i nieruchomy, zawiera 
umowy, zaciąga zobowiązania i podejmuje inne czynności zmierzające do 
urzeczywistnienia swoich zadań.
12. Prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych 
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy 
do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 
między jego członków.
13. Przestrzega zasad ujętych w Ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie zawartych w Art. 20 ust.1 pkt 6 ustawy z 
dnia 24.04.2003 r. zabraniając:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub 
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 
pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 
„osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 
statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe.
14. Podejmuje inne przedsięwzięcia dla realizacji celów statutowych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Pracami Zarządu kieruje Maciej Jasnosz – Prezes Zarządu KTH KM Krynica.

Ponadto w skład Zarządu wchodzą:

Wojciech Różana     - V-ce prezes Zarządu KTH KM Krynica,
Grzegorz Kukulak    - V-ce prezes Zarządu KTH KM Krynica,
Rafał Brecławski      - Członek Zarządu KTH KM Krynica.

Skład Zarządu klubu wybrany został w dniu 19.10.2019r., uchwałą nr 2/10/2019.

Rok 2019 przejdzie do historii naszego stowarzyszenia jako jeden z najtrudniejszych okresów 
w jego działalności. Wydarzenia, które miały miejsce zmieniły sposób funkcjonowania stowarzyszenia. Działania nowego 
burmistrza (Piotra Ryby) doprowadziły do całkowitej marginalizacji KTH KM Krynica oraz spowodowały niespotykane do tej pory 
napięcia w środowisku hokejowym.
 Szkolenie w okresie od 1.01.2019r. do 31.01.2019r. klub prowadził wyłącznie z własnych środków finansowych.

29 stycznia 2019r. burmistrz zaprosił na tzw. „Okrągły stół” przedstawicieli krynickiego środowiska hokejowego. W spotkaniu, z 
powodu nieobecności Prezesa Zarządu Pana Michała Jasnosza, wziął udział V-ce Prezes Zarządu Wojciech Różana i Członek 
Zarządu Tomasz Kowalski. Podczas spotkania, które w całości było nagrywane i do obejrzenia którego na kanale YouTube 
zachęcamy, stanowisko klubu KTH KM Krynica przedstawił V-ce Prezes Zarządu Wojciech Różana. 
Podczas spotkania wyraźnie widać było sympatię władz miasta do jeszcze nieistniejącego, 
ale nowotworzonego klubu, który rzekomo powstaje z inicjatywy rodziców dzieci szkolonych w KTH KM Krynica, a którym 
przewodził pan Piotr Potok (rodzic zawodników grupy Mini Hokeja KTH KM Krynica), pan Damian Dubel (V-ce Prezes klubu 
seniorskiego KTH1928, będąc jednocześnie instruktorem w grupie Mini Hokeja naszego klubu i rodzicem zawodnika grupy Mini 
Hokeja naszego klubu) oraz pan Tomasz Ferek (rodzic zawodnika grupy Mini Hokeja KTH KM Krynica, późniejszy prezes 
Uczniowskiego Klubu Sportowego, powołanego na kilka dni przed ogłoszeniem konkursu dla wsparcia sportu w gminie Krynica-
Zdrój). 
Buta wystąpień ww. osób i łatwość w rzucaniu oskarżeń pod adresem KTH KM Krynica mogła świadczyć o dużej pewności, że ich 
słowa dotyczące niejednokrotnie wyimaginowanych problemów spotkają się zrozumieniem ze strony władz miasta. Analizując 
całościowo „Okrągły stół” i słowa jakie tam padły wyraźnie widać, że decyzje o przyszłości krynickiego hokeja już zapadły a całe 
spotkanie było tylko przykrywką dla późniejszych działań, świadczących dobitnie o nowotworzonym układzie 
w krynickim hokeju z udziałem władz miasta, o czym KTH KM Krynica i mieszkańcy mieli się niebawem przekonać. 

W styczniu 2019r. Zarząd Klubu KTH KM Krynica złożył wniosek o dofinansowanie swojej działalności, będącej kontynuacją 
trwającego sezonu hokejowego 2018/2019. Projekt objął ostatecznie okres od 5.02 – 30.04.2019r., przy pierwotnym założeniu 
prowadzenia szkolenia od 1.02-30.06.2019r. Ograniczenie czasowe prowadzenia szkolenia wynikało z otrzymania dotacji niższej 
niż zaplanowano oraz brakiem zrozumienia ze strony aktualnego burmistrza i jego zastępcy, z którymi Zarząd Klubu spotykał się 
dwukrotnie przedstawiając szczegółowe wyliczenia i argumentacje. 
Dodatkowo burmistrz Piotr Ryba był w posiadaniu dokumentu dokładnie opisującego sposób funkcjonowania dyscypliny 
sportowej hokej na lodzie, a złożonego przez nasz klub w grudniu 2018r. na prośbę ww. burmistrza.
Mając na uwadze dobro naszych wychowanków klub podpisał umowę o dofinansowaniu szkolenia dzieci i młodzieży w okresie 
luty-kwiecień, mając jednocześnie świadomość, że otrzymane 
z gminy środki nie będą w stanie zabezpieczyć prowadzonego szkolenia na obecnym poziomie. Aby dokończyć trwający sezon 
hokejowy podjęto decyzję o skróceniu procesu szkoleniowego o dwa miesiące oraz ograniczeniu kosztów funkcjonowania klubu, 
co niestety miało wpływ na jakość prowadzonego szkolenia sportowego.
Rozmowy jakie w tym okresie były prowadzone z burmistrzem i jego zastępcą sprawiały wrażenie bardzo chaotycznych i nie 
wnoszących żadnych pozytywnych rozwiązań w funkcjonowaniu naszego stowarzyszenia, co mylnie utwierdzało nas w 
przekonaniu, że hokej w Krynicy-Zdroju nie będzie dla nowych władz ważnym tematem.

W maju Zarząd kilkukrotnie zabiegał o spotkanie z burmistrzem Krynicy-Zdroju. Dopiero pod koniec maja doszło do takiego 
spotkania, na którym niestety nie padły żadne wiążące decyzje, a jedyną informację jaką przekazał burmistrz, była deklaracja 
przekazania dużych środków finansowych 
na szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie.
Końcem maja do Klubu wpłynęły rezygnacje dwóch członków zarządu Tomasza Kowalskiego 
i Roberta Tyczyńskiego, którzy w tym trudnym dla klubu okresie postanowili opuścić szeregi jego władz.
Przełom w postrzeganiu przez Zarząd KTH KM Krynica faktycznie kreowanej sytuacji diametralnie zmienił się po Walnym 
Sprawozdawczym, które odbyło się 31 maja 2019r. Przekazane zebranym członkom klubu na Walnym Zgromadzeniu informacje, 
które otrzymaliśmy dwa dni wcześniej na spotkaniu z burmistrzem Krynicy-Zdroju, wprawiły zebranych w duże zdziwienie. 
ponieważ oni (rodzice zawodników klubu) z kolei na spotkaniu z tym samym burmistrzem uzyskali wcześniej zupełnie inne 
informacje dotyczące dalszych losów klubu i jego zawodników. Miały tam paść słowa, że klub KTH KM Krynica (stwierdzenie 
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dotyczyło jego Zarządu) nie może liczyć na dotację ze strony władz miasta. 
Walne Zgromadzenie zawnioskowało o jak najszybsze spotkanie z burmistrzami i wyjaśnienie odmiennych stanowisk w 
stosunku do rodziców i Zarządu Klubu. Sytuacja wydawała się być niepoważna w związku z faktem, że klub KTH KM Krynica nie 
miał żadnych zobowiązań czy źle rozliczonych projektów, także tych zrealizowanych ze środków gminy Krynica-Zdrój, a przecież 
dofinansowanie działań związanych ze szkoleniem sportowym oparte jest na przepisach corocznie ogłaszanych konkursów, a nie 
dobrej lub złej woli władz miasta.
Podczas rozmów „w kuluarach” jakie odbyły się po zakończonym Walnym, Zarząd Klubu otrzymał informacje dotyczące w/w 
spotkania rodziców z burmistrzami Krynicy-Zdroju jak również  wcześniejszych spotkań, przeprowadzonych i zainicjowanych 
przez wymienionych już wyżej panów Piotra Potoka, Damiana Dubla, Tomasza Ferka, z rodzicami dzieci szkolonych w naszym 
klubie. 
Z otrzymanych informacji osób biorących w tych spotkaniach wynika, że ww. osoby kierowały pod adresem klubu wiele 
zarzutów, których celem było zdyskredytowanie w oczach rodziców całego Zarządu KTH KM Krynica i przedstawienie go w jak 
najgorszym świetle. Ilość pomówień i oszczerstw jakie padały na tych spotkaniach trudno wymienić, ale mamy nadzieję że 
kiedyś przyjdzie czas rozliczenia a prawda zatryumfuje pokazując prawdziwe przesłanki osób, z ust których padały nieprawdziwe 
i krzywdzące słowa. Otrzymane informacje wprawiły Zarząd w osłupienie i jeszcze bardziej zdeterminowały do jak najszybszego 
spotkania z burmistrzami Krynicy-Zdroju.

Do spotkania doszło początkiem czerwca 2019r., na którym oprócz burmistrzów Piotra Ryby 
i Pawła Maślanki obecny był Zarząd KTH KM Krynica i rodzice naszych zawodników oraz przedstawiciele powstałego kilka dni 
wcześniej UKS, który chce przejąć dzieci z KTH KM Krynica 
i otrzymać obiecane duże środki na szkolenie.
Na pytanie Pani Klimczak o wyjaśnienie przez burmistrza rozbieżności w przekazanych informacjach na spotkaniach z rodzicami 
oraz Zarządem Klubu KTH KM Krynica burmistrz odpowiedział, że środki na szkolenie zostaną przekazane tylko do jednego 
podmiotu, w którym będzie więcej dzieci. W zebraniu brali udział głównie rodzice starszych zawodników, dlatego uznali, że skoro 
znajdują się w mniejszości (drużyna Mini Hokeja jest najliczniejszą grupa szkoloną przez KTH KM Krynica) są zmuszeni do 
przepisania dzieci do nowo zarejestrowanego przez starostę klubu UKS, ponieważ przekazano im, że to głównie dzieci z grupy 
Mini Hokeja miały reprezentować nowy klub.
Na pytanie jak nazywa się nowy klub padła odpowiedź, że UKS Krynica-Zdrój co później okazało się kolejnym kłamstwem, 
ponieważ bezprawnie przyjęli do nazwy skrót KTH i takim się aktualnie posługują.

W czerwcu V-ce Prezes Zarządu Wojciech Różana wziął udział w spotkaniu w Katowicach organizowanym przez PZHL 
dotyczącym rozgrywek w nowym sezonie hokejowym. W spotkaniu uczestniczyli również, wymienieni wcześniej, trzej 
przedstawiciele nowego UKS-u, zadając na forum ogólnym zebrania pytanie czy PZHL zgodzi się na przeniesienie wychowanków 
klubu KTH KM Krynica, pomimo jego sprzeciwu !, do nowoutworzonego klubu UKS Krynica-Zdrój. Przedstawiciele PZHL nie 
odpowiedzieli na to pytanie, zasłaniając się brakiem znajomości podobnej sytuacji 
w historii polskiego hokeja.
Podczas spotkania głos zabierał Pan Damian Dubel informując, że rodzice nie chcą, aby ich dzieci były szkolone w klubie KTH KM 
Krynica (nie podając żadnego faktycznego powodu) oraz, że mają już zdecydowaną większość (około 40) podpisów  rodziców 
zdeklarowanych na zmianę barw klubowych swoich dzieci.

W dniu 10 czerwca 2019r. ogłoszony został konkurs dotyczący sprzyjania rozwojowi sportu 
w Krynicy-Zdroju. Kwota rzeczywiście, jak przekazywał burmistrz pan Piotr Ryba, była duża i wynosiła niebagatelną kwotę 
350.000 zł.
Zarząd Klubu KTH KM Krynica pomimo aktualnego stanu rzeczy i jawnego popierania przez burmistrza „swojego” klubu 
postanowił złożyć wniosek o dofinansowanie. Wymieniony wniosek zamknął się kwotą: 247.305,00 zł., w tym z dotacji 
zaplanowano wydatki w wysokości 234.805,00 zł., i jak się później okazało były one niższe niż we wniosku złożonym przez 
nowopowstały UKS.
Wniosek KTH KM został złożony w dniu 19 czerwca 2019r., ostatniego dnia jaki dopuszczało ogłoszenie konkursowe. Tego 
samego dnia, już po złożeniu w Urzędzie Miasta Krynicy-Zdroju wniosku o przyznanie dofinansowania, na adres firmy prezesa 
KTH KM Krynica został złożony list polecony od UKS Krynica-Zdrój, z pisemnymi informacjami (nie prośbami) od części rodziców 
naszych zawodników, że wypowiadają umowy dotyczące reprezentowania barw naszego klubu.
Zarząd klubu w odpowiedzi na korespondencję wystosował pismo z informacją, że nie uznaje w/w. pism za prawomocne, 
ponieważ ci zawodnicy byli wychowankami naszego klubu i zgodnie 
z przepisami hokejowymi nie otrzymali zgody na zmianę barw klubowych ani wcześniej nie wystąpili z takim wnioskiem do KTH 
KM Krynica.
Wyniki ogłoszonego konkursu nie były już dla nas zaskoczeniem. Całą kwotę na szkolenie dzieci w hokeju na lodzie burmistrz 
przyznał „swojemu klubowi” czyli powstałemu kilkanaście dni wcześniej UKS Krynica-Zdrój. Przy czym słowo „przyznał” należy 
rozumieć dosłownie, gdyż jak się później okazało klub KTH KM Krynica otrzymał, w ocenie komisji konkursowej, większą liczbę 
punktów niż UKS, któremu przyznano wszystkie środki na szkolenie w dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie. Wyniki konkursu 
spotkały się z ogromnym niezadowoleniem ze strony innych wnioskodawców, 
w związku z dużą dysproporcją rozdziału środków na działalność sportową w gminie.
Część klubów wystosowała pismo/a do radnych Krynicy-Zdroju nie zgadzając się z wynikami konkursu.
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Początkiem lipca 2019r. doszło do spotkania komisji sportu, radnych, zastępcy burmistrza Pawła Maślanki oraz 
zainteresowanych klubów sportowych. Spotkanie pomimo sprzeciwu władz miasta na nagrywanie dyktafonem, zostało 
utrwalone przez prywatną telewizję. Niestety przebieg i poziom tego spotkania, głównie w wykonaniu zastępcy burmistrza 
pana Pawła Maślanki upewnił nas w przekonaniu, że komisja konkursowa, w skład której wchodził osobiście wiceburmistrz i 
obecna na spotkaniu pani Agnieszka Pawlikowska, nie mają sobie nic do zarzucenia. Pan Paweł Maślanka nie potrafił 
merytorycznie i jasno odpowiedzieć na większość zadanych pytań, zasłaniając się brakiem pamięci co do przebiegu prac komisji 
konkursowej oraz często kierując rozmowę na inne tematy np. oskarżając poprzednich włodarzy miasta o zły stan krynickiego 
sportu, aby odwrócić uwagę uczestników spotkania od niewygodnych dla niego pytań. 
Podczas spotkania pan Tomasz Ferek przedstawił otrzymany chwilę wcześniej dokument 
z PZHL, że UKS właśnie został klubem zrzeszonym w strukturach związku, co świadczy o tym, że składając wniosek konkursowy 
przed 19 czerwca 2019r. UKS nie był członkiem PZHL, a więc nie mógł brać udziału w rozgrywkach ani prowadzić szkolenia dzieci 
i młodzieży. Na słowa przewodniczącej komisji sportu pani Katarzyny Zygmunt, że jest to dokument przedstawiony po fakcie, 
czyli po terminach określonych w ogłoszeniu konkursowym, sprawa pozostała bez odpowiedzi zarówno ze strony prezesa UKS 
Krynica-Zdrój pana Tomasza Ferka jak i przewodniczącego komisji konkursowej wiceburmistrza Pawła Maślanki.
Podczas spotkania padły bardzo wymowne słowa z ust wychowanka naszego klubu pana Dawida Bulandy, aktualnie zawodnika 
klubu Infinitas, że już w maju 2019r. dotarła do niego informacja, kto na 100 % otrzyma środki na szkolenie dzieci w hokeju na 
lodzie. Słowa te pozostały również bez komentarza ze strony wiceburmistrza Pawła Maślanki i Radnych Krynicy-Zdroju, co może 
prowadzić do określonych konkluzji.
W związku z zaistniałą sytuacja Zarząd Klubu podjął decyzję o złożeniu skargi na decyzję burmistrza dotyczącą rozstrzygnięcia 
konkursu z czerwca 2019 roku, dotyczącą sprzyjania rozwojowi sportu w Krynicy-Zdroju.
W ustawowym terminie klub nie otrzymał odpowiedzi na złożoną skargę.
Ostatecznie złożona przez KTH KM Krynica skarga została odrzucona przez radnych podczas głosowania na sesji Rady Miasta w 
dniu 29 października 2019 roku, pomimo przedstawienia w niej wielu nadużyć i niegospodarności ze strony burmistrza Piotra 
Ryby.

W dniu 29 września dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Prezesa Zarządu pana Michała Jasnosza jednego z założycieli 
KTH KM Krynica, wieloletniego Prezesa klubu. Pogrzeb odbył się 
4 października 2019 roku w Tyliczu. W poczcie sztandarowym Michała Jasnosza pożegnali pozostali członkowie Zarządu i 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
W związku ze spadkiem liczby osób wchodzących w skład Zarządu Klubu poniżej trzech zarząd kadłubowy w osobach Wojciech 
Różana i Grzegorz Kukulak w dniu 5 października zwołał na dzień
19 października 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków celem uzupełnienia składu zarządu. NWZ odbyło się w 
ustalonym terminie a w skład nowego zarządu powołano panów Macieja Jasnosza i Rafała Brecławskiego. Zarząd ukonstytuował 
się w składzie podanym na początku sprawozdania.
Zarząd spotykał się w celu rozwiązywania bieżących spraw związanych z działalnością klubu co najmniej raz w miesiącu.

W listopadzie po wcześniejszym spotkaniu z burmistrzem Muszyny panem dr Janem Golbą złożony został do Ministerstwa 
Sportu projekt dotyczący nauki jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży z gminy Muszyna. Projekt został zaopiniowany 
pozytywnie i końcem grudnia otrzymaliśmy informacje o jego dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu. Projekt realizowany 
był od 13 stycznia 2020 roku.
Aby zapewnić sprzęt hokejowy dzieciom z Muszyny dający możliwość wzięcia udziału w obozie sportowym w ramach ww. 
projektu, na którym głównymi zajęciami był hokej na lodzie Zarząd Klubu dwukrotnie monitował do rodziców o zwrot sprzętu 
klubowego. Pomimo wykorzystania bezpośredniej komunikacji poprzez trenerów prowadzących zajęcia jak i środki masowego 
przekazu (informacja na facebook) odzew był znikomy i zaledwie kilkanaście osób zwróciło sprzęt będący własnością klubu.

Sprawozdanie z prowadzonego szkolenia drużyn KTH KM Krynica

W styczniu 2019 roku klub rozpoczął realizację kolejnego projektu: „Wszechstronna nauka jazdy na łyżwach dzieci i młodzieży ”. 
Projektem objęte zostały wszystkie szkoły podstawowe w gminie Krynica-Zdrój, jedno gimnazjum oraz dwie szkoły 
ponadgimnazjalne.
 W sumie w projekcie wzięło udział 400 dzieci, które zdobyły umiejętność jazdy na łyżwach. Projekt obejmował również obóz 
sportowy dla 50 dzieci, dzięki któremu mogły one rozwijać swoje zdolności sportowe biorąc udział w zajęciach hokejowych, 
narciarstwa alpejskiego, narciarstwa biegowego, pływania i zajęć ogólnorozwojowych.
 Projekt trwał od 7.01 – 29.03.2019 roku i jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców. 
Sprawozdanie złożone w MSiT zostało przyjęte bez uwag i poprawek.
Podczas trwania szkolenia w sezonie 2019/2020 zawodnicy wszystkich grup mieli możliwość brania udziału w organizowanych 
treningach i meczach ligowych. W trakcie sezonu 15 zawodników z naszego klubu było objętych szkoleniem w ramach OSHL 
Nowy Targ, projektem szkolenia uzdolnionych dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie finansowanym za pośrednictwem PZHL przez 
Ministerstwo Sportu.
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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

500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Największym sukcesem kończącego się sezonu hokejowego było zakwalifikowanie się naszej drużyny Młodzików do turnieju 
finałowego Mistrzostw Polski, który rozegrany został w Bytomiu 
w dniach 23-28.04.2019. Ostatecznie nasza drużyna, wsparta zawodnikami z Dębicy, zajęła w turnieju 8 miejsce. Pod koniec 
kwietnia w Krakowie odbył się międzynarodowy turniej mini hokeja, w którym wzięła udział nasza drużyna. Obie te imprezy były 
częściowo finansowane przez KTH KM Krynica.
Od 1 maja 2019 roku klub w związku z brakiem środków na dalsze funkcjonowanie zawiesił prowadzenie zajęć szkoleniowych.
W momencie zawieszenia zajęć szkoleniowych w klubie zrzeszonych było ponad 
100 zawodników.
Aktualnie większość młodszych zawodników pomimo naszego sprzeciwu zostało przejętych przez nowy klub a starsi zawodnicy 
za zgodą Zarządu Klubu zostali wypożyczeni do innych klubów, aby tam kontynuować szkolenie sportowe.

W 2019r. definitywnie zmiany barw klubowych dokonało trzech naszych wychowanków:
1. Patryk Gosztyła do Cracovii. 
2. Patryk Krężołek do GKS Katowice.
Za tych zawodników klub otrzymał ekwiwalent za wyszkolenie.
3. Damian Tyczyński do Zagłębia Sosnowiec.
Za przejście zawodnika klub nie otrzymał żadnych środków co uważamy za wyjątkowo nieetyczne, ponieważ przez wiele lat klub 
łożył na szkolenie ww. zawodnika umożliwiając mu podnoszenie swoich umiejętności.

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

Działalność związana z organizacja lig 
sportowych, działalność związana z promocją 
imprez sportowych. Klub realizując ten punkt 
swojej działalności organizuje imprezy sportowe, 

w postaci turniejów hokejowych oraz 
współorganizuje system rozgrywek hokejowych 
dla najmłodszych w formie turniejów 
hokejowych. Klub był inicjatorem oraz 
kontynuował nowy rodzaj rozgrywek dzieci 
uprawiających hokej na lodzie w okręgu 
małopolsko - podkarpackim, w których bierze 
udział. Przygotowanie szczegółowego terminarza 
rozgrywek dla najmłodszej kategorii rozgrywek 
pozwoliło na 
udział dzieci z okręgu w zorganizowanym 
systemie rozgrywek.

93.19 Z 0,00 zł

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Zajęcia sportowe, obozy sportowe, zajęcia 
gimnastyczne, działalność profesjonalnych 
instruktorów sportowych, nauczycieli i 
trenerów.
W ramach tego działania poza prowadzeniem 
zorganizowanych zajęć sportowych w sekcji 
hokeja na lodzie organizowany jest projekt nauki 
jazdy na łyżwach, który corocznie odbywa się w 
okresie od stycznia do marca. Jako jednym z 
komponentów prowadzonej nauki jazdy na 
łyżwach dla dzieci organizowany jest obóz 
sportowy ukierunkowany na promocję sportów 
zimowych, który odbywa się w okresie ferii zimo

85.51 Z 0,00 zł

3 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Działalność klubów sportowych zawodowych lub 

amatorskich, w tym klubów sportów zimowych: 
hokej na lodzie.
W ramach prowadzonej działalności klub 
prowadził szkolenie dzieci i młodzieży w 5 
kategoriach wiekowych od 5 latków do 
zawodników 18 letnich. Działania polegały na 
pozyskiwaniu środków aby zapewnić prawidłowy 
proces szkoleniowy, na który 
składały się treningi od stycznia do maja 2019 
oraz udział w meczach ligowych i towarzyskich. 
Aby 
zrealizować zaplanowane działania klub aplikuje 
o środki z instytucji zewnętrznych, zarówno 
sektora finansów państwowych jak i instytucji 
prywatnych. Do 
realizacji swoich działań klub zatrudnia 
wykwalifikowana kadrę szkoleniową a do celów 
finansowych korzysta z usług biura 
rachunkowego.

93.12 Z 5 631,34 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) 208 333,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 164 088,70 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 44 245,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19 991,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 342,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 160 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

100 000,00 zł

60 000,00 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
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2.4. Z innych źródeł

25 000,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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 5 685,10 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 631,34 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

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: 221 891,19 zł 5 631,34 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

172 928,88 zł 5 631,34 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 204,00 zł

46 758,31 zł 0,00 zł

1 Wynagrodzenia trenerów i koordynatorów 5 631,34 zł

1 Wynagrodzenie trenerów i koordynatora prowadzących szkolenie z dziećmi w klubie KTH KM 
Krynica.

5 631,34 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

19 245,00 zł

746,00 zł

0,00 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -8 840,18 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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. 0,50 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)

0,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

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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20 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

106 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)

2 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 128 378,40 zł

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

128 378,40 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)

0,00 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)  

534,91 zł

0 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 128 378,40 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 128 378,40 zł
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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

0,00 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)

Klub zatrudniał przez okres 4 miesięcy 5 osób (trenerów i 
instruktorów hokeja na lodzie). Od 1 maja klub zatrudniał 1 
osobę odpowiedzialną za prowadzenie klubu. Dodatkowo 
klub zatrudnia na podstawie umowy zlecenie w ramach 
prowadzonych akcji wychowawców, opiekunów oraz 
trenerów i instruktorów innych dyscyplin sportowych.

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)

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)

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) 

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

1 Szkolenie dzieci i młodzieży 
w hokeju na lodzie

Prowadzenie szkolenia wśród 
dzieci i młodzieży w hokeju na 
lodzie.

Gmina Krynica-Zdrój 60 000,00 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

3 000,00 zł

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

1 Wszechstronna nauka jazdy 
na łyżwach dla dzieci i 
młodzieży

Promocja sportów zimowych 
wśród dzieci i młodzieży

Ministerstwo Sportu 100 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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. 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

Maciej Jasnosz
Grzegorz Kukulak
Wojciech Różana
Rafał Brecławski

Data wypełnienia sprawozdania

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

2020-10-13
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