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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia  

za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 
 
1 Nazwa Stowarzyszenie „Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie” 

Adres siedziby 05-120 Legionowo, ul. Parkowa 27 

Data wpisu w KRS 28 wrzesień 2007 roku 

Numer KRS 0000289744 

Regon 141165648 

Dane dotyczące 
członków Zarządu: 

 

Prezes Robert Piotr Utko; ul. Moniuszki 19; 05-120 Legionowo 

Wiceprezes Szymon Baczyński; ul. Norwida 7 m.89; 05-120 Legionowo 

Skarbnik Damian Martin; ul. Poznańska 39; 05-120 Legionowo 

Sekretarz Zawadzki Eryk Sebastian; ul. Hubala 2 m.118; 05-120 Legionowo 

Członek  Paweł Chmielewski; ul. Sobieskiego 15 m.21; 05-120 Legionowo 

Cele statutowe  1. Działanie na rzecz rozwoju gminy, ze szczególnym zaakcentowaniem 
dziedzin związanych z edukacją, sportem i turystyką. 

2. Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji 
zawodowych. 

3. Zwiększanie świadomości lokalnej wśród mieszkańców gminy. 

4. Zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego. 

5. Wspieranie udziału młodzieży w życiu publicznym. 

6. Promocja i organizacja wolontariatu. 

7. Zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze 
zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego. 

8. Promocja idei zdrowego społeczeństwa. 

9. Dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży. 

10. Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej. 
2 Zasady, formy i zakres 

działalności statutowej  
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu 
członków i działaczy. Realizuje swoje cele przez: 
1. Dobrowolne zrzeszanie członków pragnących poświęcać swój czas na 

rzecz krzewienia sportu i rekreacji na terenie powiatu legionowskiego. 
2. Inicjowanie i organizowanie imprez oraz turniejów sportowych. 
3. Współpracę z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami 

i organizacjami kultury na terenie kraju. 
 
W 2010 roku Stowarzyszenie organizowało rozgrywki amatorskich drużyn 
sześcioosobowych w piłkę nożną w 3 terminach: 
1. Od 13 marca do 17 lipca 2010 roku zorganizowano 273 spotkania w 

ramach Legionowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. 
2. Od 11 września do 31 grudnia 2010 roku zorganizowana 195 spotkań w 

ramach Legionowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich.  
3. W dniach 7-8 sierpnia 2010 roku zorganizowano 52 spotkania w 

ramach IX Letniego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta 
Legionowo 

4.  
Ponadto w okresie od 23 marca do 23 listopada Stowarzyszenie 
zorganizowało 104 spotkania sparingowe dla drużyn biorących udział w 
rozgrywkach. 
 
W rozgrywkach organizowanych przez Stowarzyszenie w 2010 roku udział 
wzięło 889 osób. 
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3 Informacje o 
prowadzonej 
działalności 
gospodarczej 

 
 

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. 

4 Informacja o statusie 
Organizacji Pożytku 
Publicznego  

 
Uzyskany w dniu 8 grudnia 2008 roku. 

5 Odpisy uchwał 
Walnego 
Zgromadzenia podjęte 
w roku 2008 

 
W załączeniu: 
 
1. Kopia protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 20.01.2010 r.  

6 Informacja o 
wysokości 
uzyskanych 
przychodów z 
wyodrębnieniem ich 
źródeł 

W roku sprawozdawczym przychody składały się z: 
1. Przychody statutowe – 34.600,00 zł, w tym:  

• Organizacja imprez sportowo–rekreacyjnych:                   27.850,00 zł 
• Najem boiska:                                                                       5.250,00 zł 
• Reklama:                                                                               1.500,00 zł 

2. Pozostałe przychody operacyjne:                                          18.503,10 zł  
3. Zysk z działalności operacyjnej:                                                340,41 zł 
4. Odsetki bankowe:                                                                       804,91 zł 

7 Informacje o 
poniesionych kosztach 

W roku sprawozdawczym koszty składały się z: 
1. Najem boisk:                                                                         27.825,06 zł 
2. Organizacja imprezy zakończenia sezonu:                             1.500,00 zł 
3. Nagrody przekazywane zwycięzcom:                                  20.368,31 zł 
4. Składniki majątkowe na potrzeby własne:                             1.014,51 zł 
5. Materiały i artykuły biurowe:                                                 1.303,81 zł 
6. Opłaty bankowe:                                                                          46,00 zł 

8 Dane o:  

 a Liczba 
zatrudnionych 

0 

 b Łączna kwota 
wynagrodzeń 

nie dotyczy 

 c Wysokość 
przeciętnego 
wynagrodzenia 

nie dotyczy 

 d Wydatki na 
wynagrodzenie z 
umów-zlecenia 

nie dotyczy  

 e Udzielone 
pożyczki 
pieniężne 

nie dotyczy 

 f Kwoty ulokowane 
na rachunkach 
bankowych 

Rachunek bieżący w Lukas Bank S.A.: 
• na dzień 31 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie posiadało na rachunku 

bieżącym kwotę 24.085,36 zł. 

 g Wartości nabytych 
obligacji i akcji 

nie dotyczy 

 h Nabyte 
nieruchomości 

nie nabyto 

 i Nabyte pozostałe 
środki trwałe 

nie nabyto 

 j Wartość aktywów 
i zobowiązań 

Aktywa na dzień 31.12.2010:                                                       24.085,36 zł 
W tym aktywa trwałe                                                                             0,00 zł  
            aktywa obrotowe:                                                             24.085,36 zł 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2010:        35,09 zł 
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9 Dane o działalności 
zleconej przez 
podmioty państwowe i 
samorządowe 

Stowarzyszenie przyjmowało działalność zleconą przez podmioty 
samorządowe: 
1. Umowa z Urzędem Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2010 r. 

dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania 
rozwoju sportu dorosłych mieszkańców miasta w szczególności 
poprzez prowadzenie zajęć, organizowanie sportowych obozów 
szkoleniowych, organizowanie imprez sportowych, turniejów, olimpiad 
oraz innych imprez o podobnym charakterze; udział sportowych 
reprezentacji w zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym w 
dziedzinie piłka nożna w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 
2010 roku. 

2. Umowa Patronacka ze Starostwem Powiatowym w Legionowie z dnia 
4 stycznia 2010 roku dotycząca realizacji następujących zadań: 
• Współpracy ze Starostwem Powiatowym w Legionowie w zakresie 

promocji piłki nożnej i upowszechniania kultury fizycznej jako 
formy spędzania czasu wolnego. 

• Informowania samorządu o wynikach rozgrywek w ramach 
Legionowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich celem ich publikacji na 
witrynie powiatu. 

• Promocji powiatu we wszelkiego rodzaju materiałach 
promocyjnych wydawanych przez Stowarzyszenie. 

10 Informacje o 
rozliczeniach z tytułu 
ciążących zobowiązań 
podatkowych  i 
składanych deklaracji 

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. 
Stowarzyszenie jest podatnikiem zwolnionym od podatku na zasadach i w 
zakresie określonym w art.17 ust.1 Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych i nie osiąga przychodów z działalności wymienionych w 
art.17 ust.1a punkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż 
określone w art.17 ust.1b. Stowarzyszenie składa roczną deklarację CIT-8 
oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Skarbowego w Legionowie. 

 
W okresie sprawozdawczym nie zostały przeprowadzone żadne kontrole. 
 

Legionowo, dnia 18 stycznia 2011 roku 
Podpisy członków Zarządu:  

 

 

……………………………………   …………………………………… 

Robert Utko – Prezes Zarządu   Szymon Baczyński – Wiceprezes Zarządu 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

Paweł Chmielewski - Członek Zarządu  Damian Martin – Członek Zarządu Skarbnik 

 

 

……………………………………  

Eryk Zawadzki - Członek Zarządu Sekretarz  

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:  

 

.………………………………… 

Dariusz Petryka 


