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SPRAWOZDAMA

z działalności Zarządu Podkarpackiego Towarzysfwa Krzewienia Kultury Fizycznej W

Rzeszowie za okres od 1.01.2015 do 3I.12.2015 r.

D ział alno ść Z ar ządu determ inowały następuj ąc e prob l emy :

- Or gan\zacj a imprez o charakterze sportowo -rekre acyj ny ch,

- organizacja systemaĘcznych zajęć, w grupach wiekowych dzieci i młodzieŻy otaz osób w
wieku 50*,
- Współudziałw organizacji szkolenia orgarńzacji konferencji i warsztatów,
- Realizacj a zadania inwesĘcyj nego'
- Załatwianie spraw administracyjno - organizacyjnych i finansowych.

Zarząd Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie działał w
następuj ącym składzie:
Mieczysław Doskocz - Pręzęs Zatządu
Bogusław Rychlicki - Wiceprezes Zarządu
Barbara Górska - Skarbnik Zarządu
Grzegorz Skowron - Członek Zarządu
Jacek Piekiełek - Członek Zarządu
Zarząd zbi:.rał się na posiedzeniach cŻerokrotnie, rozpatrując na swych posiedzeniach sprawy
doĘczące orgarizacji imprez, oceny stanu finansowo - gospodarczego Towarzystwa oraz
orgałizacji przetargu na wybór firrny realizującej remont nowego budynku przy ul. 17 Pułku
Piechoty i j ego realizacji.
Działalność Zarządl wspierała jedna osoba zatrudniona na etacie oraz dwóch staŻystów. Stąd
na działalności Zarządu spoczyrvał społeczny obowiązek realizaĄi podjętych w minionym roku
zadai.
DuŻą aktywnośó wykonywały fiasze ogniwa podejmując cięŻką pracę społeczną w swoich
środowiskach społecznych. Podkreślam cięŻką albowiem warunki finansowe i klimat dla
społecznej pracy Są coraz trudniejsze. Taki stan powoduje coraz mniejszą ilośó ognisk i klubów
TKKF. Aktualnie potwierdza swoją aktywnośó 36 naszych ogniw.
Dlatego niech mi wolno będzie serdecznie podziękowaó wszystkim, klorzy często kosŻem
spraw własnych i rodzinnych sfuzyli innym.

Kalendarzprzewidywałorganizacjęnastępującychimprez:

- Ligi tenisa stołowego w któĘ Liczba osobo startów przekroczyła 500 osób



Podkreślenia wymaga stała aktywnośó grupa najstarszych więkowo. odpowiedzialny
ot ganizację ligi B o gdan Rychli cki.
- Liga piłki siatkowej oraz turnieje małej siatkówki i siatkówki plażowej. Niestety wymiar tych
imprez jest rachityczny z udziałem kilku druzyn. odpowiedzialny za organizację Jacek

Piekiełek

- olimpiada niepełnosprawnych ,,Bądźmy razem" organizowana wspólnię z Caritas Diecezjr
Rzeszowskiej. Tradycyjnie dużę zainteresowanie i ogromne emocjonalne zaangaŻowarńe

uczestników. Uczestniczyło ponad 600 osób. odpowiedzia|ty za organ\zację Mieczysław
Doskocz.
- Rodzinny turniej tenisa stołowego organizowany wspól.nie z P.ZwTest organizowany w
Łańcucie. Duze zainteresowarrie i udział rodzin ukraińskich. odpowiedzialny za organizację

Mieczysław Doskocz.
- Cykl imprez biegowych: ,'Bieg Po Zdrowie'', ,'Marszobieg TATISY'', ''Bieg Niepodległości''.
Podkreślenia wymaga udział cĄch rodzin.

- Prowadziliśmy również trzy ośrodki aktywności ruchowej dla osób z nadwagą, jogging na co
dzien i dla osób w wieku 50+, które organizowali Jacek Piekiełek w Sokołowie i Mieczysław
Doskocz oraz Bogusław Rychlicki w Rzeszowie.
Niezliczoną ilośó imprez i form systemaĘcmej aktywności ruchowej organizowały nasze
ogniska i kluby sportowe. Na przykład w Tarnobrzegu ognisko TKKF ,,Siarka'' tradycyjnie
orgarrizuje spĘwy kajakowe i masowe biegi. Wielokrotne dzięki dla wszystkich organizatorów
a szczególnię dla Grzegorza Skowrona, którego aktywnośó, obok orgatizacji tradycyjnych form
biegowych' upowszechnia wypoczynek na wodzie, organizując spływy kajakowe.

ogromnej wielobranzowej aktywności wymagały prace inwesfycyjne, lctórych w wyniku

przetargu koszt wyniósł 699 700 zł pozyskanych z ministerstwa. Pozostałe środki finansowe to

pozyskaliśmy Z innych insĘ.tucji i uzupełnione finansami własnymi. W ubiegĘm roku

wydaliśmy na ten cel 280 fys. (dokumentacja i część robót budowlanych).

Te krótkie stwięrdzenia nie oddają całoksńaku pracochłonnych czynrrości, które trzeba

było wykonaó:

- opracowanie aplikacji o środki finansowe Z programem i niezbędnymi dokumentami'

- Przygotowanie dokumentów i szczegółowego opisu do przetargu i dokumentacji,

- Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie otwartego ptzetargu na wybór fi'my

budowlanej,

-BteŻący nadzór iroz|iczenie wykonarrych robót, doboru materiałów i cĄch elementów,
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- odbiory poszczególnych instalacji,

- Próbne rozruchy i odbiór ostateczny.

Wiele osób pomagaŁo, szczególnie moi byli współpracownicy z instyfucji którymi kierowałem

w przeszłości.

Szczegołową informację na temat pozostałych wyników finansowych przedstawi Wojewodzka

Komisj a Rewizyj na Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury F izy cznei.

W fym sprawozdaniu przedstawię krótką charakterystykę finansową:

1. Przychody w minionym roku wyniosły I37 654,57 zł,w Ęm z działalności gospodarczej I02

469,|9 ń.KoszĘ w tym Samym roku wyniosĘ 162 501, 50 zł. Dlatego tez wynik finansowy na

koniec roku wynosi -24 846,92 zł.

Minusowy wynik jest głównie pochodrtą coraz to zwiększającą się amoĘzaqą obiektów,

systematycznie modernizowanych i nie rzutĄe nabteŻącą działalnośc.

2. Mniejsza strata niŻ w 2014 r. 39 033,62 zł to efekt zmniejszenia kosztów w zakresie

wynagrodzeńz72 574,45 zŁw 20I4r. Do 46 981, 8 ńw 2015 r.

Reasumując należy stwierdziÓ, że gospodarka i finanse Towarzystwa były prowadzone

oszczędnie i na miarę możliwości, co było mozliwe ptzy duĘm zaangaŻowaniu społecznym.

Analizując działalnoŚó Towarzystwa w 2015 t. moŻnawysunąć następujące wnioski:

1. Inicjować nowe formy orgarizacjiimprez sportowo-rekreacyjnych i umacniaó tradycyjne.

2. Nadal czynic starania w pozyskiwaniu środków finansowych w Ęm I% podatku od osób

ftzycznych.

3. Realizuiąc oszczędną gospodarkę finansami, rozwaŻyć trzeba zwiększenie zatrudnienia

wobec zwiększonych obowiązków administracj i nowo remontowanego obiektu.

Prezes


