SPRAWOZDANIE
z działalności merytorycznej

Stowarzyszenia Sportowego SOKÓŁ TARNÓW
za 2019 rok
Sprawozdanie sporządzono w oparciu o wytyczne wynikające z Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji (Dz. U.2001, Nr 50, poz. 529).

I. Dane ogólne
1. Dane identyfikacyjne
Nazwa: Stowarzyszenie Sportowe SOKÓŁ TARNÓW
Adres: 33-100 Tarnów, ul. Przybyłkiewicza 61,
KRS: 0000354302,
REGON: 121203643,
NIP: 8733217449
Konto Bankowe: PKO BP SA nr 80102049550000740201369941
2. Cele statutowe:
1) Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, jak również na rzecz swoich
Członków w sferze zadań publicznych w zakresie popularyzacji i rozwoju sportu masowego i
kwalifikowanego oraz turystyki i rekreacji.
2) Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i rozwijanie różnych dziedzin sportu kwalifikowanego i
masowego, jako sportu dobrowolnego, uprawianego przez zawodników posiadających statut
zawodników profesjonalnych albo amatorów.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
2) utrzymanie obiektów sportowych,
3) prowadzenie działalności wydawniczej oraz informacyjnej (foldery, reklamy itp.)
4) wspieranie rozwoju sportów masowych,
5) organizowanie, propagowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacji kwalifikowanej - letniej i
zimowej we wszystkich jej formach,
6) działalność na rzecz uczniów szkół, studentów, osób niepełnosprawnych oraz seniorów,
7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
8) prowadzenia działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami Unii Europejskiej,
9) podejmowanie innych działań dla realizacji zadań statutowych.
3. Dane dotyczące członków zarządu i komisji rewizyjnej (imię, nazwisko oraz funkcja)
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Skarbnik Zarządu
Sekretarz Zarządu

Adam Winczura
Leszek Kokoszka
Franciszek Florek
Marcin Olesik
Tomasz Wójcik

Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej

Michał Trojanowski
Marcin Bialik
Włodzimierz Szymura

4. Zasady, formy, zakres działalności statutowej
Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Miasta Tarnowa. Stowarzyszenie samodzielnie
określa swoje cele i programy, a działalność opiera na pracy społecznej swoich członków.
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w dniu założenia tj. 16 grudnia 2009 roku, a wpis do KRS
uzyskano 19.04.2010r.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku podjęte były następujące przedsięwzięcia:
1. 13 stycznia wspólnie z MLUKS Tarnów i JR Ostrowski -pomiar czasu organizowaliśmy
Tarnowski Bieg z Pochodniami w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. 20 stycznia Zimowy trening biegowy. Pierwsze biegowe spotkanie z "Sokołem Tarnów" w
2019 roku na "Marcince" 20 uczestników.
3. W marcu zorganizowaliśmy wyjazd na 43 Bieg Piastów 21 uczestników koszty ponieśli
uczestnicy wyjazdu.
4. 10 marca V edycja biegów przeszkodowych Marcinka Cross Challenge. W Parku
biegowym rywalizowało ponad 170 biegaczek i biegaczy. Wspaniała i owocna współpraca w
organizacji zawodów z tarnowską grupą husaria raceteam i młodzieżą z tarnowskiego
Strzelca.
5. 24 marca Rowerowy Rajd Sokołów - Topienie Marzanny uczestniczyło 75 rowerzystów.
Tradycyjnie trasą z Tarnowa do Mościc na Velo Dunajec po drodze topienie „Marzanny” w
Dunajcu, spotkanie przy ognisku na Dwudniakach.
6. Zorganizowano trzy wyścigi rowerowe w ramach 25 edycji Pucharu Tarnowa MTB xc - 1
wyścig 28 kwietnia w Lasku Lipie 161 zawodników oraz 35 dzieci do lat 10. 2 wyścig - 30
czerwca – Góra św. Marcina – Park biegowy „Marcinka” 140 zawodników oraz 25 dzieci do
lat 10. 3 wyścig - finał - 18 sierpnia – Góra św. Marcina – Park biegowy „Marcinka” 139
zawodników oraz 20 dzieci do lat 10
7. Karpacki Wyścig Kurierów –Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów jest w tym roku
współorganizatorem (na terenie Polski) Karpackiego Wyścigu Kurierów. Stowarzyszenie
zajęło się pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy samorządowych na ten wyścig.
8. 19 maja VI Bieg na Zamek po Miecz Spycimira – 134 biegaczy . Bieg na dystansie 7,5 km
na trasie Park biegowy -ruiny zamku Tarnowskich. Przed dekoracją zwycięzców odbyło się
otwarcie Centrum Aktywnego Wypoczynku.
9. Stowarzyszenie wspólnie z Wydziałem Duszpasterstwa Trzeźwości i Uzależnień Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie, Radą nr 16100 Rycerzy Kolumba już po raz piąty zorganizowało
imprezę sportową V Bieg Trzeźwości propagując zdrowy stylu życia oraz postawy
abstynenckie wobec alkoholu i narkotyków. W Imprezie wzięło udział 235 biegaczy, kijkarzy
i rowerzystów.
10. 11 listopada 24 Bieg Sokołów z okazji Święta Niepodległości 178 biegaczy w biegu
głównym oraz 200 zawodników w biegach dla dzieci i młodzieży szkolnej.
11. 1 grudnia impreza 5 lecie- Parku Biegowym „Marcinka „w ramach której
zorganizowaliśmy Bieg treningowy oraz marsz Nordic Walking ścieżkami Parku biegowego
„Marcinka” na dystansie 6 km oraz sadziliśmy drzewa i krzewy w ramach akcji: „W zielone
gramy - posadź drzewa z tarnowskimi sportowcami” - akcja sadzenia drzew i krzewów.
Inicjatorem tej akcji są radni miejscy z Klubu Radnych Nasze Miasto Tarnów oraz Decathlon
Tarnów, TOSIR oraz nasze Stowarzyszenie.
Oprócz organizowanych zawodów sportowych, rajdów rowerowych oraz otwartych treningów
Stowarzyszenie prowadzi treningi i szkolenie młodych kolarzy w ramach Szkółki Kolarskiej Sokół
Tarnów. Szkółka prowadzona jest przez naszego kolegę Marcina Bialika.

5. Informacja o przychodach.
W 2019 roku PRZYCHY wyniosły - 181 783,30 złW tym: Dotacje Gminne i miejskie - 92 160,00 zł- (w tym
Dofinansowanie działalności statutowej - 60 592,80 złDarowizny osoby prawne - 9 627,00 złSkładki członkowskie - 950,00 złWpisowe zawody - 18 453,50 zł-

Urzędu Miasta Tarnowa 41 200 zł)

6. Informacja o poniesionych kosztach na:
W 2019 roku KOSZTY wyniosły - 202 090,09 złKoszty działalności statutowej - 196 159,08 złW tym: Treningi, rajdy, 2 356,07 złPuchar Tarnowa MTB 34 599,64 złBieg z pochodniami WOŚP 183,00 złMarcinka Cross Challenge 8 997,42 złWyścig Kurierów 113 545,91 złBieg na Zamek 11 098,83 złBieg Trzeźwości 1 069,05 złOrganizacja zajęć sportowych - 2 940,00 złBieg Leliwitów 15 542,09 złBieg Sokołów 5 827,07 złKoszty ogólnego Zarządu 5 931,01 złW tym: Zużycie mat i en 556,48 złUsługi obce 1 268,43 złWynagrodzenia 4 020,00 złAmortyzacja
Pozostałe 86,10 zł-

7. Informacja o kontrolach.
W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie było kontrolowane przez Urząd Skarbowy.
Tarnów 30 marca 2019 roku

