
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia  
za okres 01.01.2008-31.12.2008 

 
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 Utko; ul. Moniuszki 19; 05-120 Legionowo 
Wiceprezes Paweł Chmielewski; ul. Sobieskiego 15/21; 05-120 Legionowo 
Skarbnik Damian Martin; ul. Poznańska 39; 05-120 Legionowo 
Sekretarz Tomasz Bieliński; ul. Sobieskiego 37/25; 05-120 Legionowo 
Członek Krzysztof Jóźwik; ul. Helenowska 6/36; 05-800 Pruszków 
Członek  Szymon Baczyński; ul. Norwida 7/89; 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: 
a. dobrowolne zrzeszanie członków pragnących poświęcać 

swój czas na rzecz krzewienia sportu i rekreacji na terenie 
powiatu legionowskiego 

b. inicjowanie i organizowanie imprez oraz turniejów 
sportowych 

c. współpracę z terenowymi organami samorządowymi oraz 
instytucjami i organizacjami kultury na terenie kraju 

 
W okresie 17.03.2008 – 31.07.2008 Stowarzyszenie 
zorganizowało rozgrywki piłkarskie amatorskich drużyn 
sześcioosobowych w piłkę nożną. W okresie tym rozegrano 
176 spotkań w ramach ligi szóstek oraz 60 spotkań 
sparingowych. W rozgrywkach wzięło udział ponad 600 osób z 
terenu Legionowa oraz powiatu legionowskiego. 
W okresie 01.08.2008 – 31.12.2009 Stowarzyszenie 
zorganizowało rozgrywki piłkarskich amatorskich drużyn 
sześcioosobowych w piłkę nożną. W okresie tym rozegrano 
206 spotkań w ramach ligi szóstek oraz 97 spotkań 



sparingowych. W rozgrywkach wzięło udział ponad 600 osób z 
terenu Legionowa oraz powiatu legionowskiego. 

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: 
• kopia protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 

31.08.2008 r.                         

6 Informacja o 
wysokości 
uzyskanych 
przychodów z 
wyodrębnieniem ich 
źródeł 

W roku sprawozdawczym przychody składały się z: 
• przychody statutowe – 43.622,00 zł, w tym :  
- z tytułu organizacji rozgrywek składki drużyn wyniosły 
35.200,00 zł 
- z tytułu wynajmu boiska ze sztuczną nawierzchnią przychody 
wyniosły 8.422,00 zł 
• pozostałe przychody operacyjne – 7.500,00 zł.  
• zysk z działalności operacyjnej – 15.635,46 zł 
• odsetki bankowe – 263,07 zł 

7 Informacje o 
poniesionych kosztach 

W roku sprawozdawczym koszty składały się z: 
• najem boisk – 27.926,90 zł, w tym : 
- z tytułu organizacji rozgrywek 20.062,30 zł 
- z tytułu wynajmu boiska ze sztuczną nawierzchnią koszty 
wyniosły 7.864,60 zł  
• nagrody  (dotyczy organizowanych rozgrywek) oraz 
składniki majątkowe na potrzeby własne (piłki, torby, gwizdki, 
koszulki sportowe) – 7.096,64 zł, 
• opłaty bankowe – 63,00 zł 
• koszty finansowe – 0,02 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 
2008 roku Stowarzyszenie posiadało na rachunku bieżącym 
kwotę 444,98 zł oraz lokatę w wysokości 16.300,00 zł z 
terminem zapadalności w dniu 5 stycznia 2009 roku 
 

 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 -              16.937,41 zł (31.12.2008) 
W tym aktywa trwałe – 0,00 zł  
            aktywa obrotowe – 16.937,41 zł 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania –    1.038,90 zł 
(31.12.2008) 

9 Dane o działalności 
zleconej przez 
podmioty państwowe i 
samorządowe 

Stowarzyszenie przyjmowało działalność zleconą przez 
podmioty samorządowe: 
1. umowa z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w 

Legionowie z dnia 08.05.2008 r. dotycząca współpracy 
przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla 
mieszkańców Legionowa 

2. umowa z Urzędem Miasta Legionowo z dnia 07.10.2008 r. 
dotycząca realizacji zadania publicznego „Rozwój sportu i 
rekreacji dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka 
nożna poprzez organizację amatorskich rozgrywek 
piłkarskich  w terminie od 3 października 2008 r. do 31 
grudnia 2008 r. 

3. umowa ze Starostwem Powiatowym w Legionowie z dnia 
07.10.2008 r. 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 Ligi Szóstek 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. 


