
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina CHOJNICE

Powiat CHOJNICKI

Ulica RYBACKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość CHARZYKOWY Kod pocztowy 89-606 Poczta CHARZYKOWY Nr telefonu 52-398-81-20

Nr faksu 52-398-81-20 E-mail biuro@chkz.pl Strona www www.chkz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22084233200000 6. Numer KRS 0000228038

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

Krzysztof Pestka Komandor TAK

Krzysztof Statkiewicz v-ce Komandor TAK

Aleksander Klajna v-ce Komandor TAK

Stanisław Jączkowski Skarbnik TAK

Tomasz Biesek Sekretarz TAK

Sławomir Baranowski członek TAK

Dariusz Jasnowski członek TAK

Andrzej Krzywdziński członek TAK

Piotr Lahn członek TAK

Jarosław Aubrecht 
Prądzyński

członek TAK

Dariusz Schmidt członek TAK

CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
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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)

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja sportu, rehabilitacji, 
rekreacji, turystyki i innych form mających na celu doskonalenie 
sprawności psychofizycznych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
2) Reprezentowanie sportu lokalnego na zawodach i rozgrywkach różnego 
szczebla.
3) Wszechstronna rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia 
sportowo-rehabilitacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
4) Czynny udział w życiu sportowym, kulturalnym i społecznym regionu 
Chojnic.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) Organizowanie działalności sportowej, rehabilitacyjnej, rekreacyjnej i 
turystycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2) Organizowanie, uczestniczenie oraz koordynowanie systemu 
współzawodnictwa na różnym szczeblu.
3) Organizowanie szkoleń, seminariów, obozów i turnusów 
rehabilitacyjnych dla zawodników, działaczy i instruktorów.
4) Współdziałanie w zakresie rozwoju sportu, rehabilitacji, rekreacji i 
turystyki z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi i 
pozarządowymi oraz podmiotami samorządowymi.
5) Zarządzanie posiadanymi obiektami, urządzeniami sportowymi, dbając 
o ich należyty stan techniczny.
6) Wykonywanie remontów, modernizacji i rozbudowy obiektów 
Klubowych.
7) Prowadzenie odpłatnej działalności statutowej w oparciu o 
obowiązujące przepisy, w celu pozyskania środków finansowych na 
działalność statutową i rozwój bazy sportowej.
8) Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności 
statutowej.

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

Brunon Lampka Przewodniczący TAK

Edward Abendrot Z-ca Przewodniczącego TAK

Jerzy Neja członek TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1) Organizowanie działalności sportowej (finansowanie kosztów wyjazdów zawodników na regaty tj. 
zakwaterowanie, wyżywienie, opieka trenerska, przejazdy).
2) Organizacja szkoleń i obozów zawodników.
3) Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
4) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez sport (kajakarstwo).
5) Utrzymanie obiektów sportowych (dokonywanie bieżących remontów).
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizowanie szkoleń 
i kursów na patent 
żeglarza jachtowego dla 
dzieci i młodzieży

80.41.Z

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizowanie imprez 
turystycznych

92.61.Z

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Zarządzanie portem 
jachtowym

63.30.A

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizowanie 
wyjazdów zawodników 
na regaty

92.62.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Szkolenie osób 
niepełnosprawnych w 
zakresie kajakarstwa

85.14.A

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizowanie 
przejażdżek dla 
uczniów szkół

92.72.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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 wyników/zysków i strat) 1,116,861.72 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 279,547.20 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 480,912.49 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 333,232.03 zł

e) Pozostałe przychody 23,170.00 zł

249,932.02 zł

82,664.93 zł

143,860.30 zł

10,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 73,988.00 zł

23,170.00 zł

50,218.00 zł

0.00 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 27,038.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 486,457.25 zł
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0.00 zł

600.00 zł

2.4. Z innych źródeł 529,377.57 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -10,409.15 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 301,031.74 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 27,038.90 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,124,557.65 zł 27,038.90 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

289,956.35 zł 27,038.90 zł

179,880.75 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

654,720.55 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz osób niepełnosprawnych 27,038.90 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

8.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

5.8 etatów

18.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

167.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

13.00 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

6.00 osób

7.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 178,516.33 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

136,537.33 zł

124,031.33 zł

- nagrody

- premie

12,506.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 41,979.00 zł

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

178,516.33 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 90,224.80 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 88,291.53 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

11.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

11.00 osób
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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)

3,733.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

8,724.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

6,484.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

14,786.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Organizacja szkolenia dzieci i 
młodzieży uzdolniopnej 
sportowo wraz z udziałem w 
regatach krajowych i 
zagranicznych

Szkolenie zawodników w 
różnych klasach regatowych i w 
różnych katogoriach wiekowych 
oraz umożliwienie im start w 
regatach krajowych jak również 
zagranicznych.

Urząd Miejski w Chojnicach 70,000.00 zł

2 Szkolenie sportowe 
młodzieży i osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Szkolenie z zakresu kajakarstwa 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie połączone z 
innymi formami sportu t.j. 
pływanie, koszykówka 
zunifikowana

Urząd Miejski w Chojnicach 4,000.00 zł

3 Organizacja imprez 
żeglarskich rangi 
ogólnopolskiej

Organizacja regat w rożnych 
klasach regatowych, 
posiadających rangę centralną 
(ogólnopolską), dla zawodników 
z całego kraju.

Urząd Miejski w Chojnicach 4,000.00 zł

4 Obóz sportowo-
rehabilitacyjny dla młodzieży 
i osób niepełnosprawnych 
intelektualnie

Zorganizowanie obozu, który 
ma na celu podniesienie 
sprawności osób 
niepełnosprawnych oraz 
przystosowanie ich do 
codziennego życia.

Urząd Miejski w Chojnicach 4,000.00 zł

5 Regaty pn. Błękitna Wstęga 
Jeziora Charzykowskiego

Zorganizowanie największej 
turystycznej śródlądowej 
imprezy żeglarskiej dla żeglarzy 
z całego kraju oraz z zagranicy.

Urząd Miejski w Chojnicach 2,500.00 zł

6 Regaty pn. Chojnice Team 
Cup - Drużynowy Puchar 
Europy

Zorganizowanie drużynowych 
regat w klasie Optimist. Są to 
jedne z nielicznych takich regat 
w naszym kraju.

Urząd Miejski w Chojnicach 3,400.00 zł

7 Pierwszy krok żeglarski Zajęcia żeglarskie skierowane 
do uczniów szkół chojnickich, 
którzy rozpoczynają swoją 
przygodę z żeglarstwem. 
Uczestnicy żeglowali na 
jachtach oraz uczyli się węzłów 
żeglarskich.

Urząd Miejski w Chojnicach 20,419.50 zł

8 Szkolenie sportowe 
młodzieży i osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Szkolenie z zakresu kajakarstwa 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie połączone z 
innymi formami sportu t.j. 
pływanie, koszykówka 
zunifikowana

Powiat Chojnicki 3,000.00 zł

9 Organizacja imprez 
żeglarskich rangi 
ogólnopolskiej

Organizacja regat w rożnych 
klasach regatowych, 
posiadających rangę centralną 
(ogólnopolską), dla zawodników 
z całego kraju.

Powiat Chojnicki 3,000.00 zł

10 Organizacja szkolenia dzieci i 
młodzieży uzdolniopnej 
sportowo wraz z udziałem w 
regatach krajowych i 
zagranicznych

Szkolenie zawodników w 
różnych klasach regatowych i w 
różnych katogoriach wiekowych 
oraz umożliwienie im start w 
regatach krajowych jak również 
zagranicznych.

Powiat Chojnicki 5,550.00 zł
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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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

11 Organizacja zajęć 
grupowych, które mają na 
celu nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych.

Zajęcia mające na celu 
nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku

5,000.00 zł

12 Obóz sportowo turystyczny 
młodzieży i osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Wszechstronna rehabilitacja 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie poprzez 
rekreację, turystykę kajakową i 
kajakarstwo sportowe 
(klasyczne).

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku

10,000.00 zł

13 Przygotowanie i udział 
sportowców 
niepełnosprawnych 
intelektualnie w regatach 
kajakowych "Trzy mola" 
Gdynia 2013

Poprzez start w regatach 
kajakowych osoby 
niepełnosprawne nauczyły się 
umiejętności technicznych, 
osobowych oraz społecznych.

Urząd Gminy w Chojnicach 2,990.80 zł

14 Organizacja szkolenia dzieci i 
młodzieży uzdolniopnej 
sportowo wraz z udziałem w 
regatach krajowych i 
zagranicznych

Szkolenie zawodników w 
różnych klasach regatowych i w 
różnych katogoriach wiekowych 
oraz umożliwienie im start w 
regatach krajowych jak również 
zagranicznych.

Urząd Gminy w Chojnicach 6,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Obóz kajakowy dla osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Zdobywanie przez osoby 
niepełnosprawne intelektualnie 
umiejętności sportowych i 
psychomotoryki z zakresu 
kajakarstwa, ratownictwa 
wodnego oraz rekreacji.

PFRON 10,000.00 zł
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krzysztof Pestka

Data wypełnienia: 14.07.2014 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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