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Sprawozdanie  Merytoryczne 
 z działalności  Stowarzyszenia „UKS - Jedynka  Kórnik” 

w 2015 roku 
 
Stowarzyszenie „UKS – Jedynka Kórnik” jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądo-

wym w Poznaniu  pod numerem 0000570210.  

Siedziba: Plac Niepodległości 28,  62-035 Kórnik  

NIP 777-24-53-685, Regon 639727606 

 
Zarząd składa się z 5 osób: 

Seweryn Waligóra     -  prezes 

Maciej Brylewski          -  sekretarz 

Marzena  Brylewska      -          skarbnik 

Robert Taciak                -    członek 

         Karol Niemier       -      członek 

 

Cele statutowe:  

1.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

2.  Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci,  młodzieży i dorosłych, 

3.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

4. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport, 

5. Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej. 

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego, działalność odpłatną 

pożytku publicznego w zakresie działalność statutowej. A od 2015 roku działalność 

gospodarczą związaną ze sportem oraz działalność agencji reklamowych. Dochód z 

działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i jest na te cele 

przeznaczany. 
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1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statuto-

wych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finanso-

wych. 

  Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik do 2015r działało jako Uczniowski Klub 

Sportowy „Jedynka-Kórnik”.  W  czerwcu tego roku Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków zatwierdzało  nowy statut Klubu oraz zmianę nazwy. Stowarzyszenie kontynuuje 

działalność statutową i przejęło wszystkie prawa i obowiązki UKS Jedynka - Kórnik,  a 

dodatkowo rozpoczęło działalności gospodarczą. Obecnie Stowarzyszenie jest zarejestrowane 

w Krajowy Rejestrze Sądowym w Poznaniu w rejestrze stowarzyszeń oraz w rejestrze 

przedsiębiorstw NR 0000570210. Nadal jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół 

podstawowych,  ponadpodstawowych oraz studentów, rodziców, nauczycieli i sympatyków 

Klubu. Działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz własnym statutem. Współdziała z 

różnymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie promocji sportu oraz ochrony i 

promocji zdrowia poprzez sport. Między innymi  jest członkiem Polskiego Związku 

Kolarskiego, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, Wielkopolskiego Związku 

Kolarskiego, Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Polskiego Związku 

Pływackiego, Wielkopolskiego Związku Pływackiego, Polskiego Związku Łuczniczego. Od 

2013 roku jest  członkiem wspierającym Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski.  

 Działalność Klubu jest bardzo różnorodna, Klub nie skupia się na jednaj dyscyplinie 

sportu, ale szeroko realizuje cele rozwijania zainteresowań sportowych wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Aktualnie Klub prowadzi szkolenie  w 4 sekcjach dla dzieci i 

młodzieży: sekcji kolarskiej,  sekcji łuczniczej, sekcji pływackiej, sekcji badmintona. W ten 

sposób realizuje cel w postaci planowania i organizowania pozalekcyjnego życia sportowego, 

stwarzania warunków dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju, sprawności fizycznej i 

umysłowej. Młodzież naszego Klubu  uczestniczy w ogólnopolskim systemie 

współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Efektem tegorocznej pracy zawodników sekcji 

kolarskie było zdobycie 355,28 punktów w tym  współzawodnictwie. Zawodnicy sekcji 

łuczniczej w kategorii młodzik na Mistrzostwach Polski zdobili 11 punktów.  
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 W klasyfikacji klubów uczestniczących we współzawodnictwie sportu dzieci i 

młodzieży na 3 372 klubów z całej Polski UKS- Jedynka Kórnik zajął 49 miejsce, a siódme 

wśród klubów wielkopolski,  trzecie miejsce w Polsce wśród  klubów  kolarskich. Klub 

zorganizował w tym roku szereg zgrupowań szkoleniowych w kraju i jedno zagranicą  dla 

zawodników sekcji kolarskiej. Zawodnicy sekcji łuczniczej brali udział w dwóch 

zgrupowaniach. Promocję zdrowego  stylu życia wolnego od uzależnień poprzez aktywność 

ruchową Klub realizował  między innymi poprzez zorganizowanie dwóch festynów 

rowerowych dla dzieci i młodzieży oraz cyklu turniejów w tenisie stołowym, strzelectwie 

sportowym, rzucie lotką oraz badmintonie. Dodatkowo był organizatorem Amatorskiej Ligi 

Piłki Nożnej,  Ligi piłki nożnej na hali FUTSAL, Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów. Od 

roku 2012r drużyna  tenisistów  pod nazwą SKS Sokół Radzewo uczestniczy w rozgrywkach 

IV Ligi Tenisa Stołowego. Poprzez te wszystkie działania Klub realizował cel w postaci 

inicjowania wspierania i organizowania działalności sportowej na terenie gminy Kórnik.  Rok 

2015 był też bogaty w realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach 

wspierania zadań publicznych przez władze samorządowe i powiatowe. Klub realizował 10 

zadań współfinansowanych przez Miasto i Gminę Kórnik oraz 4 zadania współfinansowane 

przez powiat poznański. Wszystkie zadania zostały rozliczone prawidłowo  i w terminie 

przewidzianym w umowach. Do głównych zdarzeń prawnych mających wpływ na  

działalność Klubu i jego sytuację finansową należą: 

- podpisanie umów na realizację zadań z powiatem poznańskim, 

- podpisanie umów na realizację zadań z Miastem i Gminą Kórnik,  

- podpisanie umów z zleceniobiorcami, 

- podpisanie porozumienia o współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, 

- podpisanie umów o sponsoring sportowy,  

-protokół pokontrolny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  
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2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z  wyodrębnieniem ich źródeł 

 
Przychody  organizacji: 407 589,97 

Przychody organizacji z działalności gospodar-

czej ( sprzedaży usług)  

73 000,00 

Dotacje 162 132,57 

dotacja z Gminy Kórnik 136 860,00 

dotacja z Powiatu Poznańskiego  25 272,57 

Inne przychody operacyjne – przychody  działal-

ności statutowej nieodpłatnej  

149 170,42 

Składki brutto określone statutem 20 330,00 

wsparcie finansowe z Wielkopolskiego Stowa-

rzyszenia Sportowego  

69 675,16 

wpłaty, darowizny  od osób fizycznych i praw-

nych, rozliczenia międzyokresowe, nadwyżka z 

roku 2014 

59 147,03 

Inne przychody operacyjne 18,15 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej  23 286,98 

  
W strukturze zrealizowanych przychodów w 2015 roku znaczną część stanowią dota-

cje aż 39,78%  wszystkich przychodów. Klub w trakcje roku realizował  kilka projektów 

współfinansowanych z  środków budżetu gminy i powiatu.  Od kilkunastu lat Klub współpra-

cuje z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym dzięki tej współpracy otrzymujemy 

środki z Urzędu Marszałka Województwa Wielkopolskiego a w bieżącym roku stanowiły one 

17,09% przychodu. Otrzymane wsparcie finansowe od Fundacji Zakłady Kórnickie oraz róż-

nych firm i osób fizycznych współpracujących z nami i wspierających naszą działalność zaw-

sze jest przeznaczone na działalność statutową. Powstały w 2015 roku  zysk z działalności 

gospodarczej  Zarząd  postanawia przeznaczyć w całości na działalność statutową. 
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3. Informacja o  świadczeniach, realizowanych przez organizację w ramach celów statu-
towych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 

 
Nazwa zadania w ramach celów statutowych  Poniesione koszty w 2015 roku 
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej w tym:  247 386,69 

- z dotacji  Miasta i Gminy Kórnik 85 000,00 
- z dotacji Powiatu Poznańskiego 15 000,00 
- z Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe 68 990,16 
- wolontariat 5 700,00 
XVI Ogólnopolski wyścig na rowerach górskich XLII Wielki 
Festyn Rowerowy dla Dzieci w tym :  

4 305,95 

-z dotacji Miasta i  Gminy Kórnik 2 500,00 
- wolontariat 468,90 
XVII Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza 
XLIV Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci w tym: 

11 681,14 

- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik 6 260,00 
- wolontariat 802,34 
„Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie XV cykl turniejów w 
tenisie stołowym strzelectwie sportowym i rzucie lotką”  w tym 
Memoriał Marka Serwatkiewicza  z czego finansowany z :  

11 092,58 

- z dotacji  Miasta i Gminy Kórnik 2 000,00 
- z dotacji Powiatu Poznańskiego 1 000,00 
- wolontariat 5 074,30 
- z wpłat od uczestników  2 596,00 
„Śladami Robin Hooda Legolasa i Zuzanny Pevensie ”- orga-
nizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w 
łucznictwie w tym organizacja zgrupowania szkoleniowego 

33 376,48 

- z dotacji  Miasta i Gminy Kórnik 9 000,00 
- z dotacji Powiatu Poznańskiego 9 272,57 
- z Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe 685,00 
- wolontariat 6 249,29 
- z wpłat od uczestników  3 900,00 
 Czwarte Radzewskie spotkania z badmintonem w tym:  4 021,27 

- z dotacji  Miasta i Gminy Kórnik 1 000,00 
- wolontariat 2 190,12 
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Udział zespołu UKS Jedynka-Kórnik (SKS Sokół Radzewo) w 
rozgrywkach IV Ligi Tenisa Stołowego w tym: 

3 798,40 

-z dotacji  Miasta i Gminy Kórnik 1 000,00 
- wolontariat 700,00 
- z wpłat od uczestników  525,27 
Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów w tym:  9 263,14 

- z dotacji  Miasta i Gminy Kórnik 2 600,00 
- wolontariat 1 844,68 
- z wpłat od uczestników  4 480,72 

Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej w 
UKS  „ Jedynka- Kórnik” pod nazwą ”Pływać jak Ryba”   w 
tym :  

38 544,77 

- z dotacji  Miasta i Gminy Kórnik 17 500,00 
- wolontariat  4 061,50 
Kórnicka  Amatorska  Liga  Piłki  Nożnej w tym: 20 629,74 

- z dotacji  Miasta i Gminy Kórnik 10 000,00 
- wolontariat 800,00 
- z wpłat od uczestników  10 010,00 
Organizacja Ligi FUTSAL  1 799,99 

- z wpłat uczestników zadania  1 799,99 
 

4.  Informacja o liczbie osób zatrudnionych w organizacji 
 
Klub nie zatrudnia osób na umowę o pracę. W 2015 roku zatrudnił 12 osób na umowę 

zlecenie i  10 osób  na umowę o dzieło. Wiele osób współpracuje z  Klubem  na zasadach 

wolontariatu, są to gównie sympatycy klubu, młodzież i  rodzice  trenujących. 
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5.  Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację 

 

Z tytułów umów zlecenia i umów o dzieło w 2015 roku wypłacono kwotę brutto 

64 125,26zł. W tym roku rozliczeniowym wynagrodzenie otrzymali 4 członkowie zarządu 

łącznie w 22 166,83 zł w  kwocie  brutto, za szkolenia, sędziowanie i prace administracyjne.  

 

6.  Informacja o wartości aktywów i zobowiązań organizacji 

 

 Na dzień 31.12.2015 Klub posiada aktywa  trwałe  które wyniosły  6 186,40r. Na  

wartość tę składa się  zakupiony kompletny rower Scale, którego przyjęto na stan i naliczono 

amortyzację. Na aktywa obrotowe składają się natomiast zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych oraz inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych. W pozycji 

zapasy rzeczowych aktywów obrotowych wykazano wartość sprzętu sportowego, który 

stanowi zarazem fundusz specjalny w wysokości 5 094,50zł. Należności krótkoterminowe 

wynoszą 10 000,00zł. Na wartość inwestycji krótkoterminowych w wysokości 38 210,80zł. 

składają się zgromadzone na rachunku bankowym ( 35 423,52zł.) oraz w kasie ( 2 787,28zł) 

środki pieniężne. Pasywa jednostki w pozycji funduszy własnych wynoszą na koniec roku  

49 917,97zł. i składają się z funduszu statutowego w wysokości 1 117,63zł. funduszu 

rezerwowego (specjalnego) w wysokości 5 094,50zł. oraz dodatniej różnicy przychodów nad 

kosztami z roku bieżącego 43 705,84zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie 

na 31-12-2015r wynoszą 10 438,76zł. i są to rozliczenia międzyokresowe przychodów  w 

wysokości 8 710,01zł,  kwota wpłaconych środków w 2015r  z przeznaczeniem na koszty 

organizacji  rozgrywek FUTSAL w  2016r  oraz  kwota  1 728,75zł. zobowiązań 

krótkoterminowych uregulowanych w miesiącu styczniu oraz wysokość podatku CIT 8 w 

kwocie 79,00zł.  

Całkowita suma aktywa i pasywa bilansu wynosi 60 356,73zł. i w porównaniu do roku po-

przedniego jest wyższa o 36%.  
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7.  Informacja o zrealizowanych  zadaniach zleconych przez organy administracji pu-

blicznej na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

 

7.1 Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla juniorów i młodzieżowców 

sekcji kolarskiej  UKS Jedynka – Kórnik – dofinansowane przez Powiat Poznański  

w okresie od 09 lutego 2015  do 30 czerwca 2015 roku. 

Uczestnicy zadania:  W zgrupowaniu szkoleniowym w Zakopanem wzięło udział 9 zawodników z 

roczników od 1993-1999. Opiekę na zawodniczkami oraz treningi przeprowadził  trener Robert Taciak 

oraz instruktor Paweł Marciniak. 
Rezultaty zadania:  Dzięki zgrupowaniu udało się zrealizować wszystkie plany szkoleniowe. 

Do osiągniętych rezultatów można zaliczyć poprawę kondycji fizycznej wszystkich 

zawodników. Fachowe i rzetelne przygotowanie zawodników do nadchodzącego sezonu. 

Integracja grupy co jest szczególnie ważne przy startach drużynowych. Poprzez zajęcia z 

teorii i historii kolarstwa zawodniczki poszerzyły swoją wiedzę na ten temat. W dłuższej 

perspektywie do osiągniętych rezultatów  można zaliczyć również zdobyte  ok. 300 punktów 

w współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży  oraz medale  na mistrzostwach Polski na 

torze (3 złote , 2 brązowe) oraz  na  Mistrzostwach Polski na szosie 3 medale (1 srebrny  i 2 

brązowe). 

 

7.2 Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży sekcji kolarskiej  

UKS Jedynka –Kórnik- dofinansowane przez Powiat Poznański 
w okresie od 01 marca 2015  do 31 lipca 2015 roku 

Uczestnicy zadania: W zgrupowaniach szkoleniowych w wzięło udział dwunastu 

zawodników. Do  Chełmska Śląskiego pojechało 10 zawodników z roczników od 1999-2001. 

Natomiast w drugim zgrupowaniu w Zieleńcu udział wzięło 8 tych samych zawodników oraz  

4  nowych z roczników 1999-2001. Opiekę nad zawodnikami na obu zgrupowaniach, oraz 

treningi przeprowadził  trener Robert Taciak oraz fizjoterapeuta Zakrzewski Bartosz. 
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Rezultaty zadania: Do osiągniętych rezultatów można zaliczyć poprawę kondycji fizycznej 

wszystkich zawodników. Fachowe i rzetelne przygotowanie zawodników do nachodzącego 

sezonu. Doskonalenie jazdy na rowerze w trudnym terenie górskim. Integracja grupy co jest 

szczególnie ważne przy startach drużynowych. Zawodnicy i zawodniczki UKS Jedynka Kór-

nik podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie szosowym, zdobyli 29 pkt w 

sporcie młodzieżowym, w tym indywidualnie 2x 4 miejsce, 1x 5 miejsce, 1x 6 miejsce. Po-

nadto jeszcze 4 inne miejsca punktowane. W klasyfikacji klubów UKS Jedynka zdobył 2 

miejsce. Podczas OOM w kolarstwie torowym zawodniczki UKS Jedynka zdobyły brązowy 

medal w wyścigu drużynowym, a drużyna chłopców 7 miejsce. Ponadto w konkurencji indy-

widualnej 1x 5 miejsce i 1x 10 miejsce. 

 

 

7.3 Organizacja zgrupowania szkoleniowego sekcji łuczniczej UKS Jedynka-Kórnik 

oraz udział w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Wielkopolski- dofinansowane przez 

Powiat Poznański 

w okresie od 20 czerwca 2015  do 30 września  2015 roku. 

Uczestnicy zadania: W ramach zadania objętych szkoleniem na zgrupowaniu było 12 

zawodników w rocznikach od 1999 do 2007. W Mistrzostwach Polski w Zgierzu 

wystartowało 7 młodzików (3 dziewczyny i 4 chłopców). Na Mistrzostwach Wielkopolski w 

Poznaniu zaprezentowało się 12 zawodników UKS Jedynka-Kórnik. 

Rezultaty zadania: Do osiągniętych rezultatów można zaliczyć zorganizowanie zgrupowania 

szkoleniowego w Brennie. Przeprowadzenie wielu treningów poprawiających technikę 

strzelania oraz zdolności motoryczne zawodników. Udany  udział  w Mistrzostwach Polski 

Młodzików  w Zgierzu, gdzie  zostały pobite rekordy klubowe. Najlepsza nasza zawodniczka 

Monika Stempniak na blisko 100 startujących uplasowała się na 14 miejscu. Wśród chłopców 

najlepszy był Bartosz Radziejewski, który zajął 49 miejsce. W starcie w Mistrzostwach 

Wielkopolski w Poznaniu zawodnicy UKS Jedynka Kórnik  byli niepokonani. Wśród 

młodzików tytuł mistrzowski wywalczył Bartosz Radziejewski. Z niewielką stratą punktową 

tuż za nim znalazł się Michał Najewski. Brązowy medal przypadł w udziale Kacprowi 

Jakubiakowi.
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 Tym razem za podium uplasował się Kamil Stempniak. W rywalizacji młodziczek również 

całe podium dla Jedynki-Kórnik. Wygrała Monika Stempniak, a kolejne miejsca zajęły Agata 

Radziejewska i Dominika Frąckowiak. Mistrzami Wielkopolski wśród dzieci zostali 

natomiast: Zuzanna Banecka i Jan Urbaniak (łuki typu Apacz) oraz Roksana Toboła (łuki 

typu orlik). Srebrny medal zawisł na szyi Mileny Najewskiej, a brązowy krążek zdobył 

Tomasz Frąckowiak. 

7.4 Organizacja VI Memoriału Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie lotką i 

strzelectwie sportowym- dofinansowane przez Powiat Poznański 

w okresie od 01 czerwca 2015  do 30 września  2015 roku. 

Uczestnicy zadania: W Memoriale uczestniczyli zawodnicy w wieku od 8 do 69 lat. 

Reprezentowali oni takie miejscowości jak: Borówiec, Czempiń, Czmoniec, Czmoń, 

Dziećmierowo, Kamionki, Kleszczewo, Komorniki, Konarskie, Kórnik, Krerowo, Kromolice, 

Lusówko, Łubowo, Markowice, Poznań, Radzewo, Śrem, Trzemeszno, Trzykolne Młyny.  

Rezultaty zadania: Nadrzędnym celem przyświecającym zadaniu było  uczczenie pamięci 

Marka Serwatkiewicza – wieloletniego radnego Rady Powiatu Poznańskiego, działacza 

sportowego oraz dyrektora i nauczyciela Szkoły Podstawowej w Radzewie, i to zostało 

zrealizowane przez umieszczenie jego zdjęcia na sali oraz uczczenie chwilą ciszy. Inne cele w 

postaci  propagowania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowania  aktywnego 

spędzania wolnego czasu, popularyzacji sportu masowego, wykorzystaniu obiektu 

sportowego,  zostały osiągnięte przez przeprowadzenie rozgrywek w formie otwartego 

turnieju  w tenisie stołowym,  rzucie lotką i strzelectwie sportowym. Promocję powiatu 

poznańskiego zrealizowano przez zamieszczone informacje o imprezie  na plakatach oraz na 

stronach powiatu i gminy Kórnik. Do osiągniętych rezultatów zadania zaliczyć można 

przeprowadzenie VI Memoriału Marka Serwatkiewicza oraz liczbę uczestników (łącznie 137 

startujących). Na listach startowych w turnieju tenisa stołowego było 37 graczy. W kategorii 

dzieci zwyciężyli Mikołaj Ostroróg (Radzewo) i Mirella Rozmiarek (Radzewo). Wśród 

starszych tryumfowali: Krzysztof Katafiasz (Trzemeszno), Daniel Welke (Trzemeszno) i Piotr 

Raptis (Komorniki). W turnieju strzeleckim udział wzięło 46 zawodników.  
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7.5 Szkolenie  dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej UKS „Jedynka-Kórnik” - zadania 
dofinansowane  przez Miasto i Gminę Kórnik 

w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r 

Uczestnicy zadania: W 2015 roku w klubie trenowało 33 zawodników i zawodniczek w 

wieku 10-23 lat.  

Osiągnięte rezultaty: Uzyskana dotacja pozwoliła nam na zrealizowanie zaplanowanych 

zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w pięciu kategoriach wiekowych, zarówno 

dziewcząt jak i chłopców. Pozwoliła nam wziąć udział  w imprezach na szczeblu 

ogólnopolskim takich jak Mistrzostwa Polski w kolarstwie na szosie oraz na torze, 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz szeregu wyścigach. W bieżącym roku dzięki 

dofinansowaniu z Gminy Kórnik dokonaliśmy zakupu niezbędnego sprzętu, głównie częśći 

zamiennych do posiadanych przez nas rowerów oraz niezbędnych zawodnikom czujników 

tętna.  W miesiącu kwietniu zawodnicy przeszli specjalistyczne badania wydolnościowe w 

Centrum Badań w Warszawie. Dzięki nim trener  uzyskał informacje o możliwościach 

poszczególnych zawodników. Wszyscy zawodnicy otrzymali w tym roku nowe buty kolarskie 

oraz niezbędne witaminy i odżywki służące poprawie i utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej. 

Do największych rezultatów zadania należą zdobyte medale i punkty w klasyfikacji sportu 

dzieci i młodzieży. Do największych rezultatów zadania należą zdobyte medale i punkty w 

klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży. W klasyfikacji klubów uczestniczących w 

współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży na 3 372 klubów z całej Polski UKS Jedynka - 

Kórnik zajął 49 miejsce, a siódme wśród klubów wielkopolski,  trzecie miejsce w Polsce 

wśród  klubów  kolarskich.  

Zdobyliśmy w 2015 roku w sumie: 64 medale; w tym: 

2 medale  srebrne Mistrzostw Europy: Mistrzostwa Europy tor – Ateny 

   Patryk Rajkowski sprint drużynowy – srebro  

   Weronika Humelt wyścig drużynowy – srebro 

33 medale MP - 9 złotych, 10 srebrnych, 14 brązowych, 

29 medali MP LZS - 11 złotych, 10 srebrnych, 8 brązowych 
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Osiągnięcia indywidualne: 

 Nikol Płosaj – 11 medali (7 złotych, 2 srebrne, 2 brązowe) 

 Weronika Humelt - 7 medali (3złote, 3 srebrne) (1 srebrny ME) 

 Natalia Radzicka – 7 medali (3 złote, 2 srebrne, 2 brązowe) 

 Natalia Morytko – 7 medali (2 złote, 2 srebrne, 3 brązowe) 

 Alicja Ratajczak 5 medali (2 złote, 3 brązowe) 

 Patryk Rajkowski–4 medale (1 złoty, 2brązowe), (1 srebrny ME) 

 Wiktoria Żegleń – 4 medale (2 złote, 2 brązowe) 

 Natalia Nowotarska – 4 medale (2 złote, 2 srebrne) 

 Karolina Przybylak - 4 medale (1 srebrny, 3brązowe) 

 Joanna Golec – 2 medale (1 srebrny, 1 brązowy) 

 Gracjana Radzicka – 2 medale (1 srebrny, 1 brązowy) 

 Natalia Szymczak – 2 medale (1 srebrny, 1 brązowy) 

           Patrycja Jędrzejczak – 1 brązowy 

Oprócz obozów i konsultacji zawodnicy trenowali stacjonarnie w Kórniku, trenując z 

częstotliwością 5-6 dni tygodniowo. W tym czasie trenerzy dbali o prawidłowe prowadzenie 

szkolenia taktycznego i technicznego zawodników, udział w treningach i zajęciach 

teoretycznych, oraz organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział  w grach i 

zabawach. Poprzez przeprowadzone treningi specjalistyczne nastąpiła poprawa kondycji 

fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzono zajęcia teoretyczne i wykłady na temat 

uzależnień i wychowania w sportowym duchu co przyczyniło się przeciwdziałaniu patologii i 

alkoholizmowi wśród młodzieży. Druga część sezonu to, zgodnie z preliminarzem, starty w 

zawodach różnej rangi poprzedzone zgrupowaniami w Pruszkowie oraz zgrupowaniami, 

przede wszystkim w górach. Starty przyniosły klubowi kolejne medale, w tym najcenniejsze – 

na Mistrzostwach Europy na torze w Atenach – srebro dla Weroniki Humelt w drużynie 

juniorek oraz srebro Patryka Rajkowskiego w sprincie drużynowym zawodników do lat 

23.Cel w postaci popularyzacja kolarstwa na terenie gminy Kórnik i promocję gminy na 

arenie krajowej Klub realizował na każdym ze zgrupowań,  
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oraz startów w zawodach na terenie całego kraju rozkładając namiot reklamowy, wywieszając 

flagi i rozwieszając banery z herbem gminy. Zdobywanie medali i punktów we 

współzawodnictwie sportu młodzieżowego również został osiągnięty niemal w pełni. 

Zawodnicy Klubu zdobyli na Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie szosowym, 

gdzie startowało 4 chłopców i 4 dziewczyny , 29 pkt w klasyfikacji WSDiM. Na 

Mistrzostwach Polski juniorów młodszych zdobyliśmy jeden medal brązowy w wyścigu 

drużynowym na dochodzenie dziewcząt. Starty na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 

dzięki prawidłowemu i sprawdzonemu szkoleniu przyniosły Klubowi drugie miejsce w 

klasyfikacji UKS-ów. Zakwalifikowaliśmy również 5 zawodniczek i jednego zawodnika ( na 

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy na torze w Grecji i na szosie w Estonii. Grupa młodzieży 

biorąca udział w tym zadaniu bardzo dobrze spisała się na Olimpiadzie, dzięki czemu 

liczymy, że w przyszłym roku co najmniej trzej juniorzy naszego Klubu będą reprezentantami 

Polski. Nie udało się w tym roku zdobyć medali podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw 

Młodzików.  Natomiast wizytacja w  szkołach podstawowych na zajęciach wychowania 

fizycznego w celu naboru utalentowanej młodzieży do sekcji kolarskiej zaowocowała 

naborem 15 nowych dzieci w wieku 10-13 lat. 

 

7.6  XVI Ogólnopolski wyścig na rowerach górskich, XLII Wielki Festyn Rowerowy dla 
Dzieci- zadania dofinansowane  przez Miasto i Gminę Kórnik 

w okresie od 01-04- 2015r. do 30-06- 2015r 

Uczestnicy zadania: W wyścigu brały udział dzieci i młodzież między innymi z Kórnika, Biernatek, 

Borówca, Robakowa, Szczytnik, Środy Wielkopolskiej,  Czmonia, Dziećmierowa,  Poznania, 

Błażejewa  i z   innych  okolic Kórnika.  Kluby Sportowe biorące udział w wyścigu to: UKS Zefir 

Wola Droszewska, MLUKS Victoria Jarocin, UKS Victoria Kotlin, Tarnowia Tarnowo Podgórne, 

Szperek Antonin, Stomil Poznań oraz UKS Jedynka Kórnik. 
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Rezultaty zadania: Na osiągnięte rezultaty zadania wpływają: sprawne przeprowadzenie 

imprezy, liczba uczestników dzieci i młodzieży oraz przybyłe Kluby. Na zawody zgłosiło się 

139 uczestników 91 dzieci oraz 48 młodych kolarzy z 7 Klubów Sportowych. Gośćmi 

honorowymi byli Mistrz Europy i wicemistrz Świata juniorów Patryk Rajkowski oraz 

wicemistrzyni Europy Natalia Radzicka,  którzy wręczali wraz z  wiceburmistrzem Antonim  

Kaliszem nagrody. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych otrzymali puchary i 

nagrody. Wszystkie  dzieci za udział w wyścigu  otrzymały małe upominki. Zakładane cele 

realizacji zadania  w postaci organizacji  czasu wolnego u dzieci i młodzieży, poprawy  

kondycji fizycznej wśród dzieci i młodzieży,  zostały zrealizowane poprzez  zorganizowanie 

na terenie ośrodka  Sportu i Rekreacji w Kórniku wyścigów rowerowych.  Zawody odbyły  

się  3 maja 2015r podczas Kórnickich Spotkań z Białą Damą. Przeprowadzono  wyścigi dla 

dzieci na dowolnych rowerach w kategoriach do lat 4 dystans 100 m,  do lat 6 dystans 250m, 

do lat 8 dystans 400m, do lat 10 dystans 800m , oraz wyścigi na rowerach górskich dla 

młodych zawodników w kategoriach Żak do lat 12 – dystans  2500m (dziewcząt i chłopców),  

wyścig kategorii młodziczka i juniorka młodsza – 7,5km,  wyścig kategorii młodzik i junior 

młodszy – 10 km. Popularyzacja kolarstwa na terenie Gminy Kórnik , promocja kolarstwa 

wśród dzieci i młodzieży, promocja Gminy Kórnik, została zrealizowana poprzez plakaty 

nagłaśniające imprezę, informacje i zaproszenia wysłane do innych Klubów, sprawne 

przeprowadzenie wyścigów.  Dzięki takiej imprezie Klub mógł zaprezentować swoich 

kolarzy, co dla nich było też wielkim przeżyciem bo pokazali swe zdolności przed znajomymi 

i rodzicami. Trenerowi  w tym roku nie udało się wyłonić nowych adeptów zainteresowanych 

kolarstwem  i  współpracą z Klubem. 



 

 
str. 15 

 

 

 

7.7  XVII Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza  

XLIV Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci- zadania dofinansowane  przez Miasto i Gmi-

nę Kórnik 

w okresie od 01-06- 2015r. do 30-09- 2015r 

Uczestnicy zadania: W wyścigu brały udział dzieci i młodzież między innymi z Kórnika, 

Biernatek, Śremu,  Tulec, Radzewa,  Nochowa, Kamionek, Dziećmierowa, Runowa,  

Szczytnik, Środy Wielkopolskiej,  Błażejewa, Gostynia,  Zielonej Góry,  Poznania  i innych 

miejscowości z wielkopolski i kraju.   Kluby Sportowe biorące udział w wyścigu to: UKS 

Zefir Wola Droszewska, MLUKS Victoria Jarocin, UKS Victoria Kotlin, UKS Ratusz 

Maszewo, LKS Pom. Strzelce Krajeńskie, KTK Kalisz, KK Tarnowia Tarnowo Podgórne,  

KLTC Konin, KTC Koło, LKS Drogowiec Złotów,  KKS Gostyń, LKS Trasa Zielona Góra,  

MLUKS Szperek Antonin, KS Romet Renex Bydgoszcz,  UKS Gimnazjum Twoja Merida 

Imielin, KK Ziemia Darłowska, ALKS Stal Grudziądz, LKS Baszta Golczewo, MLUKS 

Burghardt Raszów, LUKS Dwójka Stryków, TKK Pacific Toruń,  KS  Stomil Poznań , GK 

Bogo Szczecin LKS Atom Dzierżoniów   oraz UKS  Mróz Jedynka Kórnik.   

Rezultaty zadania: Zakładane cele realizacji zadania  zostały zrealizowane poprzez  

zorganizowanie  na  ulicach Kórnika ogólnopolskiego kryterium kolarskiego oraz festynu dla 

dzieci. Tym samym cele  w postaci organizacji  czasu wolnego u dzieci i młodzieży, poprawy  

kondycji fizycznej wśród dzieci i młodzieży uważamy za wykonane. Przeprowadzono  

wyścigi dla dzieci na dowolnych rowerach w kategoriach do lat 4 dystans 100 m,  do lat 6 

dystans 250m, do lat 8 dystans 8000m, do lat 10 dystans 1600m  oraz wyścigi  dla młodych 

zawodników w kategoriach  żak, żaczka do lat 12 – dystans  5000m,  wyścig kategorii 

młodziczka i juniorka młodsza – 15km,  wyścig kategorii  junior młodszy – 20 km. i  

kategoria elita kobiet -  24km.   Popularyzacja kolarstwa na terenie Gminy Kórnik , promocja 

kolarstwa wśród dzieci i młodzieży, promocja Gminy Kórnik, została zrealizowana poprzez 

plakaty nagłaśniające imprezę, informacje i zaproszenia wysłane do innych klubów, banery 

wywieszone  na barierkach w trakcie kryterium oraz sprawne przeprowadzenie imprezy.  

Dzięki takiej imprezie klub mógł zaprezentować swoich kolarzy,  a  zainteresowane  dzieci i 

rodzice mogli z bliska  zobaczyć  profesjonalny sprzęt  na którym jeżdżą zawodnicy oraz 

porozmawiać z trenerem o  współpracy z Klubem. 
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7.8 Czwarte Radzewskie spotkania z badmintonem – sezon 2015- zadania dofinanso-
wane  przez Miasto i Gminę Kórnik 

w okresie od 01 stycznia 2015r. do 15 grudnia 2015r 
Uczestnicy zadania: Rywalizacja w ramach Kórnickiej Ligi Badmintona Dzieci i Młodzieży – 

III edycja, sezon 2015 odbywała się w dwóch kategoriach: dziewczęta do lat 18 oraz chłopcy 

do lat 18. Na listach startowych w 4 turniejach wliczanych do klasyfikacji rocznej 

zanotowano 45 uczestników w wieku 9-17 lat (chłopcy – 26, dziewczęta – 19). Uczestnicy 

pochodzili z 8 miejscowości gminy Kórnik. Poszczególne turnieje zgromadziły: Zimowy – 

14, Wiosenny – 13, Letni – 4, Jesienny – 14. W klasyfikacji generalnej sklasyfikowano 12 

chłopców i 10 dziewcząt. W listopadzie odbył się dodatkowy (otwarty) turniej Radzewo Bad-

Open 2015, w którym wystartowało 20 osób, w tym kilku dorosłych. Rywalizowano wówczas 

w grze indywidualnej oraz grach podwójnych (deble i miksty). W trakcie tych zawodów 

odbyło się podsumowanie „Czwartych Radzewskich Spotkań z Badmintonem”. Wręczono 

puchary, medale, dyplomy oraz nagrody. 

Rezultaty zadania: Do osiągniętych rezultatów można zaliczyć sprawne przeprowadzenie 

wszystkich zaplanowanych  turniejów badmintona oraz liczbę uczestników, która w 

całorocznym rozliczeniu wyniosła 45 startujących.  Dzięki organizacji turniejów 

przyczyniliśmy się do poprawy kondycji fizycznej startujących. Kontynuowaliśmy 

propagowanie badmintona. Wzbudziliśmy zainteresowanie tą dyscypliną sportu kilku nowych 

osób, jakie wcześniej na naszych turniejach się nie pojawiały. Dzieci i młodzież mogli  

sprawdzić  swoje  umiejętności sportowe na tle innych uczestników.  Naprawdę  było to 

aktywne spędzanie wolnego czasu. 
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7.9 „ Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie XV  cykl turniejów  w tenisie stołowym, 
strzelectwie sportowym i rzucie lotką”  - zadania dofinansowane  przez Miasto i Gminę 
Kórnik 
w okresie od 01 lutego 2015r do 31 grudnia 2015r 
Uczestnicy zadania: Ilość uczestników w ramach cyklu Kórnickich Rozgrywek Ligowych 

(dotyczy pierwszych 5 imprez i wyłącznie mieszkańców gminy Kórnik):  

451 startujących  (KLTS – 37, KLS – 188, KLRL – 226).   

Łącznie sklasyfikowano w rywalizacji rocznej 181 osoby. KLTS – 21, KLS – 71, KLRL – 89 

Liczby te dotyczą tylko klasyfikacji mieszkańców gminy Kórnik. Oprócz tego w dwóch tur-

niejach startowali reprezentanci innych gmin. Utrzymała się więc popularność rozgrywek, 

zapoczątkowanych przez śp. Marka Serwatkiewicza. Zawody rozgrywano z podziałem na 

kategorie wiekowe – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

Rezultaty zadania: W roku 2015 odbyło się 5 turniejów w ramach 15 edycji Kórnickiej Ligi 

Tenisa Stołowego, 14 edycji Kórnickiej Ligi Strzeleckiej i 12 edycji Kórnickiej Ligi Rzutu 

Lotką. W 3 turniejach prawo startu mieli wyłącznie mieszkańcy gminy Kórnik, 2 miały 

charakter otwarty. Rywalizacja w każdej konkurencji toczyła się w 3-5 kategoriach, 

oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.  Nad przebiegiem zawodów czuwali sędziowie. Zawodnicy 

zdobywali w każdym turnieju punkty wliczane do klasyfikacji generalnej Kórnickich 

Rozgrywek Ligowych. W każdym turnieju na zawodników czekały medale i puchary, a 

podczas Memoriału Marka Serwatkiewicza statuetki. Każdorazowo na stanowisku rzutu lotką 

dzieci mogły wygrywać mnóstwo nagród rzeczowych. Na zakończenie roku odbył się VI 

Świąteczny Turniej Gwiazdkowy z dużą liczbą nagród. Podczas tych zawodów zawodnicy 

tenisa stołowego rywalizowali w grach podwójnych. W tym samym dniu dokonano 

uroczystego podsumowania całorocznej rywalizacji zawodników w 3 dyscyplinach sportu. Na 

najlepszych zawodników całego cyklu czekały pamiątkowe imienne statuetki i puchary. 
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7.10 „Udział zespołu  UKS Jedynka-Kórnik (SKS Sokół Radzewo)  

w rozgrywkach IV Ligi tenisa stołowego”- zadania dofinansowane  przez Miasto i Gmi-

nę Kórnik 
w okresie od 01  stycznia 2015r do 31 grudnia 2015r 

Uczestnicy zadania: Drużyna trenowała raz w tygodniu i liczyła 8 zawodników – wszyscy są 

mieszkańcami gminy Kórnik (Radzewa i okolic). Mecze „u siebie” rozgrywane były na sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Radzewie. Na mecze wyjazdowe drużyna udawała się 

do Krzyżanowa, Lubonia, Obornik, Tulec, Koziegłów, Trzemeszna. 

Cel zadania: Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte w planowanym wymiarze. 

Zawodnicy drużyny UKS „Jedynka-Kórnik” (SKS „Sokół” Radzewo) w każdym meczu mieli 

możliwość konfrontacji swoich umiejętności na tle innych zawodników. Na treningach 

zespołu pojawiło się kilka nowych osób z gminy Kórnik, co może świadczyć o wzroście 

zainteresowania tenisem stołowym w naszej gminie. Dzięki ciągłości startów w rozgrywkach 

pod egidą Okręgowego Związku Tenisa Stołowego znaczenie Radzewa na mapie 

wielkopolskiego tenisa stołowego nie osłabło. Mecze z innymi drużynami oraz treningi 

przygotowujące do tych spotkań stwarzały okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Przy okazji każdego meczu promowaliśmy inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Jedynka-Kórnik” oraz  Gminę Kórnik. 

Rezultaty zadania: W pierwszej połowie roku drużyna uczestniczyła w drugiej rundzie sezonu 

2014/2015. Z 7 spotkań wygrała 5, przegrała 2. Od października zespół grał w pierwszej 

rundzie sezonu 2015/2016 i zakończył tę rundę z bilansem: 1 zwycięstwo, 6 porażek. 
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7.11  „ŚLADAMI ROBIN HOODA, LEGOLASA I ZUZANNY PEVENSIE – 

organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ŁUCZNICTWIE”- za-

dania dofinansowane  przez Miasto i Gminę Kórnik 

 
w okresie od 01 stycznia 2015r. do 20 grudnia 2015r 

Uczestnicy zadania: W sekcji trenowało 22 zawodników w przedziale wiekowym 8-16 lat (14 

dzieci, 7 młodzików i 1 junior) z kilku miejscowości gminy Kórnik (Czmoń, Trzykolne 

Młyny, Radzewo, Konarskie, Kórnik, Czmoniec). 

Rezultaty zadania: Działalność sekcji przyczyniła się do zainteresowania młodych ludzi nową 

dyscypliną sportu, a dzięki temu naboru nowych zawodników i zawodniczek. Nasi zawodnicy 

nawiązywali równorzędną walkę z innymi klubami w zawodach wojewódzkich i 

międzywojewódzkich, trochę jeszcze brakowało w rywalizacji na Mistrzostwach Polski. 

Większość zawodników pobiła swoje dotychczasowe rekordy życiowe. Poprawionych zostało 

także wiele rekordów klubowych. Przez cały sezon współpracowaliśmy z innymi klubami 

łuczniczymi w Wielkopolsce. Poprzez udział w wielu zawodach poza obszarem naszej gminy, 

a także poprzez organizację w sumie trzech turniejów łuczniczych na terenie Radzewa 

promowaliśmy gminę Kórnik. Na Mistrzostwach Wielkopolski w 2015 roku łucznicy UKS 

Jedynka-Kórnik zdobyli łącznie 11 medali (5 złotych, 3 srebrne i 3 brązowe). Poprzez nowy 

sprzęt oraz systematyczne treningi pozwala podnosić poziom sportowy zawodników w tej 

dyscyplinie. Cel w postaci zdobycia kolejnych punktów w ogólnopolskim współzawodnictwie 

Dzieci i Młodzieży również został osiągnięty. Celem minimum było zdobycie 10 punktów. 

Ostatecznie nasi zawodnicy zdobyli ich 11 (w ubiegłym roku 3,34). 
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7.12 Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej w UKS Jedynka-Kórnik  

pod nazwą „Pływać jak Ryba” - zadania dofinansowane  przez Miasto i Gminę Kórnik 
w okresie od 01 stycznia 2015r do 31 grudnia 2015r 

Uczestnicy zadania: Na treningi uczęszczało 19 zawodników ze szkół z  Kórnika,  Bnina  oraz całe-

go terenu gminy Kórnik. W treningach brała udział młodzież i dzieci w przedziale  wieku 9 – 18 lat. 

Rezultaty zadania: Zawodnicy poprzez systematyczny trening podnosili swoje umiejętności i 

poziom sportowy co przełożyło się na wyniki w startach na zawodach, w których 

uczestniczyli. Od początku roku rozpoczęli pierwsze starty w zawodach sportowych 

organizowanych  przez  ośrodki w Wielkopolsce. Potwierdzeniem wzrostu poziomu pływania 

były  na każdych zawodach rekordy życiowe i miejsca medalowe. W zawodach Grand Prix  

Śremu w roku 2015 w której startują najlepsi zawodnicy Wielkopolskich klubów, 

zawodniczka Aleksandra Syk  stanęła w generalnej klasyfikacji na pierwszym miejscu a 

Nadia Misiak na szóstym. W tej samej kategorii wiekowej wśród chłopców  na miejscu 

drugim  był  Jacek Suszka. W kategorii open na wysokim 5 miejscu w tych zawodach 

sklasyfikowana  była Zuzanna Rotter.  Ta sama zawodniczka w marcu brała udział w 

mistrzostwach Polski 17-18 latków w Gliwicach gdzie zajęła 13 miejsce na 800 m stylem 

dowolnym. Uzyskany wynik i miejsce było bardzo cenne, również na międzynarodowych 

zawodach Sheraton Cup w Poznaniu oraz letnich mistrzostwach Wielkopolski zdobyła 

brązowe medale na tym samym dystansie. W okresie letnim  Zuzanna brała udział w cyklu 

startów na wodach otwartych pod nazwą długodystansowe Grand Prix Wielkopolski. W 

łącznej klasyfikacji zajęła  trzecie miejsce. W miesiącach jesiennych startowała  na zawodach 

o puchar prezydenta Inowrocławia gdzie zdobyła 2 złote medale na dystansie 100 i 400 m 

stylem dowolnym ustanawiając swój nowy rekord życiowy na drugim z tych dystansów. Na 

tych samych zawodach młodsi zawodnicy sekcji pływackiej wywalczyli również miejsca 

medalowe Aleksandra Syk brązowy na 50 m stylem dowolnym i Jacek Suszka dwa brązowe 

na 50 i 100 dowolnym uzyskując swoje najlepsze rezultaty. Ostatnim startem Zuzanny Rotter  

był  udział w miesiącu grudniu w otwartych zimowych mistrzostwach okręgu 

zachodniopomorskiego na których zdobyła brązowy medal na dystansie 200m stylem 

dowolnym z nowym bardzo dobrym rekordem życiowym.  
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7.13  Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów- zadania dofinansowane  przez Miasto i Gmi-
nę Kórnik 
w okresie od 20 lutego 2015r. do 20 grudnia 2015r 
 
Uczestnicy zadania: XIV KLSA  -  4 drużyny , około 50 uczestników, 24 mecze, 

-XV Turniej Wyzwolenia Kórnika – 4 drużyny, ok. 40 uczestników , 6 meczy, 

-XII edycja Turniejów Siatkówki Plażowej ( 3 turnieje) – 21 par, 50 meczy, 

-IX Memoriał Piotra Dobrzyńskiego – 3 drużyny, ok. 30 uczestników, 3 meczy, 

-XIV Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siatkówce Amatorów, VIII 

Memoriał Druha Sławka Smolińskiego. Biała Dama 2015 – 6 drużyn, ok. 60 uczestników, 15 

meczów, 

Rezultaty  zadania: Zadanie polegało na zorganizowaniu  XIV Edycji  Kórnickiej Ligi 

Siatkówki Amatorów oraz towarzyszącym temu imprezom sportowym XV  Turniej Piłki 

Siatkowej Amatorów o Puchar Burmistrza w Rocznicę Wyzwolenia Kórnika, XIV Turniej o 

Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siatkówce Amatorów, VII Memoriałowi Druha 

Sławka Smolińskiego, Biała Dama 2015 oraz XII Edycji Turniejowi Siatkówki Plażowej i 

VIII Memoriałowi Piotra Dobrzyńskiego w Piłce Siatkowej Amatorów. Wszystkie 

zaplanowane działania zostały wykonane. Tym samym  został spełniony cel w postaci 

promowania kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych – uczniów, mieszkańców, 

pracowników Miasta i Gminy Kórnik. Uczestnicy tych działań  sportowych walczyli  zgodnie 

z zasadą fair play o miano najlepszej drużyny siatkarskiej w Gminie. Nastąpiła integracja 

środowiska poprzez sport, wysiłek fizyczny, współzawodnictwo. Popularyzowanie piłki 

siatkowej wśród coraz młodszych uczestników. Promocja zdrowia poprzez oderwanie od 

siedzącego trybu życia gdyż  rozegrano 98 meczów. Poprzez  popularyzację i wysyłane   

informacje  promocja  Miasta i Gminy Kórnik. 
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7.14 „Kórnicka  Amatorska  Liga  Piłki  Nożnej” - zadania dofinansowane  przez Miasto 
i Gminę Kórnik 
 
w okresie od 01-03-2015r do 30-11-2015r. 

Uczestnicy zadania: W roku 2015 w rozgrywkach udział wzięło 15 drużyn. W trakcie sezonu 

rozegrano 154 meczów. W rozgrywkach wzięło udział ponad 350 piłkarzy amatorów. Mecze 

rozgrywano w sumie na 14 boiskach w : Czmoniu, Konarskim, Daszewicach, Szczytnikach, 

Kalejach, Szczodrzykowie, Śremie, Runowie, Robakowie, Rogalinku, OSiR w Kórniku, 

Rogalinie, Radzewie i Zaniemyślu. 

Rezultaty zadania: Do osiągniętych rezultatów można zaliczyć sprawne przeprowadzenie 

meczów w sezonie 2015  18- tej  edycji  tej imprezy. Zespoły grały systemem - runda 

eliminacyjna (wiosna i lato) i runda finałowa (jesień). Oprócz drużyn z gminy Kórnik 

(rozumiemy przez to drużyny, w których składzie gra maksymalnie 8 zawodników spoza 

terenu naszej gminy), w lidze grały drużyny z zawodników gmin sąsiednich: Śremu, Mosiny i 

Zaniemyśla. Rozgrywki rozpoczęły się w kwietniu, a przystąpiło od nich 15 drużyn. Rundę  

jesienną  rozpoczęto w sierpniu a ostatnie  mecze  rozegrano w październiku. Mistrzem I ligi 

został po raz kolejny zespół JAMAJKA BARTKOWIAK ŚREM, drugie miejsce zdobył 

zespół OLD -BOYS KŁOS ZANIEMYŚL.  Na trzecim miejscu, po zwycięskim meczu w 

ostatniej kolejce,  uplasował się zespół JAGROL SZCZODRZYKOWO. 
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8.  Informację o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także in-

formację   w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 Klub  korzysta ze zwolnienia przedmiotowego zgodnie z art.17 pkt.1 pdkt.4, oraz pdkt. 47   

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od 2015r  prowadzi działalność gospo-

darczą w zakresie PKD  93.19. Z pozostała działalność związana ze sportem oraz PKD 73.11 

działalność agencji reklamowych. W ramach tej działalności gospodarczej Zarząd  podpisał 

kilka umów na usługi promocyjne oraz marketingowe.  Usługi te przyniosły Klubowi 

73 000,00zł. dochodu, który już w dużej części  został przeznaczony na działalność Klubu 

głównie na działalność sekcji kolarskiej. Pozostała cześć  stanowi  nadwyżkę  przychodów 

nad wydatkami i zostanie  przeznaczona na działalność statutową w roku 2016r.  

Do realizacji zadań Klub zatrudnił  pracowników na podstawie umów cywilno-  prawnych. W 

związku z tym był  płatnikiem podatku dochodowego do osób fizycznych. Zobowiązany  do obli-

czenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku wywiązał się z tego obowiązku, do końca 

grudnia.  W 2015 roku Klub zatrudnił 12 osób na umowę zlecenie i 10 osób na umowę o dzieło. 

Fakt bycia płatnikiem wiązał się również z obowiązkiem wystawienia informacji o dochodach 

oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT 11 i deklaracji rocznej PIT-4R oraz 

PIT8AR. Zgodnie z przepisami od umów zlecenie Klub pobierał również składkę na ubezpiecze-

nie zdrowotne. Klub jest zgłoszony  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek 

oraz sporządzał miesięczne deklaracje rozliczeniowe  DRA z odpowiednimi załącznikami.  Zo-

bowiązania wobec ZUS  również zostały uregulowane do końca roku. Wiele osób współpracowa-

ło z Klubem na zasadach wolontariatu, są to gównie sympatycy klubu, rodzice, młodzież. Poro-

zumienia o współpracy na zasadach wolontariatu podlegają zgodnie z przepisami zwolnieniu i nie 

rodzą obowiązków podatkowych. 

W związku z  dotacjami z Miasta i  Gminy Kórnik oraz Powiatu Poznańskiego, których przy-

chody są zwolnione w podatku dochodowego od osób prawnych, jednocześnie wydatki sfi-

nansowane z przedmiotowych dotacji nie są kosztem uzyskania przychodu powstają różnice 

w wyniku bilansowym a podatkowym.  Dodatkowo w  związku z  powstaniem  kosztów nie-

podatkowych w wysokości  415,44zł powstało zobowiązanie podatkowe  w wysokości 

79,00zł. Uregulowane w miesiącu marcu 2016r.  
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9.  Informacja o działalności Zarządu  Klubu 

Zarząd UKS  Jedynka- Kórnik spotykał się na posiedzeniach  w 2015 roku  5 razy. Omawiano 

na nich  plany finansowe i sportowe  poszczególnych sekcji, uzgadniano terminy spotkań oraz 

dokonywano podziału środków finansowych otrzymanych od różnych instytucji. 

Podejmowano uchwały o przyjęciu nowych członków. Dnia 26 marca 2015r odbyło się  

Walne Zebranie Członków na którym przedstawiono sprawozdanie finansowe i merytoryczne  

za 2014 rok.  Po przedstawieniu protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej Walne Zebranie 

Członków UKS-u zatwierdziło sprawozdanie finansowe i merytoryczne Klubu oraz  udzieliło 

absolutorium zarządowi. Dnia 09 czerwca 2015 roku w Kórnickim Centrum Sportu i 

Rekreacji OAZA odbyło się  Nadzwyczajne Walne   Zebranie Członków na którym został  

zatwierdzony nowy statut Klubu oraz nowa nazwa, zadecydowano również o rozpoczęciu 

działalności gospodarczej. Zarząd dopełnił wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem 

Stowarzyszenia  do Krajowego Rejestru Sądowego i dnia 0-08-2015 roku Klub został 

wpisany do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorstw.  

 

                                            Zatwierdził Zarząd Klubu 

                                                                                                 ( Uchwała 1/2016 z 12-04-2016r) 

 
                               
 

 

 

 

 

 

 

 

          


