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Sprawozdanie finansowe za rok 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Przychody i ich wykorzystanie w roku 2018 

 

 
 

1. Dotacja Gminy OP.526.75.2018 = 5.000,00 zł 

 Zajęcia sensoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 30 spotkań 

dwugodzinnych,  

koszt prowadzącego          4.500,00 zł 

zakup pomocy i materiałów treningowych             500,00 zł 

 

 

2. Dotacja Gminy OP.526.60.2018 = 30.000,00 zł 

 Treningi lekkiej atletyki, 40 treningów dwugodzinnych,  

koszt animatora sportu trenera LA       6.900,00 zł 

 koszt wynajęcia siłowni w Wuef Clubie w Tarnowie Podgórnym   4.000,00 zł 

 

 Treningi pływackie, 40 treningów jednogodzinnych,  

koszt animatora sportu trenera pływania      4.000,00 zł 

 koszt wynajęcia toru pływackiego na Termach Tarnowskich     4.000,00 zł 

 

 „Fitness na siedząco” zajęcia rehabilitacyjne / rekreacyjne dla wózkowiczów i osób z 

wadami postawy , 22 zajęcia jednogodzinne 

koszt instruktora fitness        3.300,00 zł  

 koszt wynajęcia Sali fitness w Piwnicy pod Termami      1.020,00 zł 

 

 Półkolonie – Letnie Warsztaty z Tarsonem, 5 dni zajęć.  

 Koszt animatorów zajęć         1.250,00 zł  

 dopłata do najmu toru kręglarskiego                100,00 zł 

 Wsparcie psychologiczne opiekunów, konsultacje indywidualne, 10 spotkań   

Koszt psychologa         3.000,00 zł 

 0bsługa księgowa (roczna)        2.385,40 zł 

 Opłaty bankowe                44,60 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Środki własne = 10.005,10 zł 

3a. Składki członkowskie wpłacone w roku 2018 = 3.150,00 zł 

3b. Darowizny na rzecz Stowarzyszenia = 6.336,10 zł 

3c. Saldo z roku 2017 = 519,00 zł 

 

Wykorzystano środki własne: 

Badania lekarskie sportowców Klubu Olimpiad Specjalnych    400,00 zł 

Zakup koszulek sportowych 209,86 zł 

Nadruk logo Tarson na koszulkach       172,20 zł 

Zakup spodenek sportowych       129,93 zł 

Najem toru kręglarskiego na Półkolonie (dopłata)     200,00 zł 

Obiady/catering na Półkolonie       950,00 zł 

Polisa OC na Półkolonie           62,00 zł 

Transport osób, wynajem autokaru na wycieczkę do Dziewiczej Góry  864,00 zł 

Wycieczka do Dziewiczej Góry zakup artykułów spożywczych „grill”  133,87 zł 

Catering, zupa pomidorowa, Memoriał       400,00 zł 

Wykonanie przypinek na Memoriał          60,00 zł 

Nadruk Logo Tarson na białych koszulkach na Bieg Nie podległości  184,50 zł 

Zakup artykułów spożywczych na „wspólne pieczenie pierników”  117,27 zł 

Zakup artykułów spożywczych na „wspólne pieczenie pierników”     40,96 zł 

Zakup bukietu kwiatów        100,00 zł 

Zakup materiałów i pomocy treningowych na zajęcia sensoryczne  500,00 zł 

Wynajem Sali Fitness (dopłata w grudniu)         80,00 zł 

Wykupienie domeny Tarson       123,00 zł 

Zakup artykułów spożywczych            43,66 zł 

Wydatki inne (I.2018, nadpłata dla trenera, poza dotacją, wyższa składka ZUS)     98,22 zł 

Razem                    4.869,47 zł 

            

 

 

4. Stan konta i kasy Stowarzyszenia na dzień 31.12.2018 = 5.135,55 zł 

Stan konta bankowego = 4.119,20 zł 

Stan kasy = 1.016,35 zł 

 

 

Podpisy członków Zarządu 

 

 

 

Zatwierdzone uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia TARSON dnia 5.04.2019 

Podpis przewodniczącego Zebrania   

 

 


