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Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2010 rok
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010
W 2010 roku NSKO, zgodnie z założeniami formalnymi i zakresem działalności statutowej prowadziło
działalnośd mającą na celu popularyzację żeglarstwa wśród najmłodszych.


Zorganizowano szkolenie dla najwybitniejszych zawodników, osiągnięto to poprzez obozy
reprezentacji, który odbył się w Pucku i Kamieniu Pomorskim, w miesiącu maju i wrześniu.
Uczestniczyło w nich 30 zawodników. Prowadzono także wspólne treningi zawodników
reprezentacji przed regatami na jeziorze Garda we Włoszech.






Wyłoniono reprezentację Polski, która wzięła udział w Mistrzostwach Świata w Malezji
i Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Polsce, w Kamieniu Pomorskim. W regatach
mistrzowskich nie osiągnięto znaczących wyników. Powołano także reprezentantów na
Drużynowe Mistrzostwa Europy, które odbyły się w Ledro, we Włoszech.
Prowadzono rywalizację Pucharową. Puchar Polski zdobył Chojnicki Klub Żeglarski.
Zorganizowano imprezy o randze mistrzowskiej :
- Międzynarodowe Mistrzostwa NSKO,
- Drużynowe Mistrzostwa NSKO,
- Meczowe Mistrzostwa NSKO,
- Mistrzostwa NSKO do lat 13,
-Mistrzostwa NSKO do lat 11,

*

Zorganizowano przy pomocy finansowej PZŻ wyjazdy na Mistrzostwa Świata i Europy,

*

Dzięki współpracy z NIVEA Polska zorganizowano cykl regat NIVEA Błękitne Żagle,

* Stworzono kalendarz imprez, obejmujący cykl regat (80) na terenie całego kraju.
*
*

Wydano informator NSKO, zawierający regulaminy i podsumowujący rok 2009,
Na bieżąco prowadzono stronę internetową Stowarzyszenia,

* w terminie 2-12.07.2010 w Kamieniu Pomorskim przeprowadzono Mistrzostwa Europy. W
bardzo udanej imprezie wystartowało 250 zawodników z 43 krajów.
*
Systematycznie podnoszono wiedzę trenerów i zawodników organizując szkolenia, dotyczące
wiedzy regatowej i przepisów regatowych.
Komisja rewizyjna NSKO
Komisja rewizyjna w składzie :
Przewodniczący – Roman Gryglewski
Sekretarz- Anna Kamioska
Członek – Maciej Kropidłowski,
W roku sprawozdawczym Komisja rewizyjna odbyła 4 spotkania, ułożono plan pracy, w którym
założono wykonanie statutowych zadao KR.
Sprawdzono bilans oraz rachunek Zysków i Strat za 2010 roku. W badaniu wyrywkowym
dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości.
Sprawozdanie finansowe Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010
RAZEM PRZYCHODY – WPŁATY OSÓB FIZYCZNYCH 1 % NA OPP

9.954,80 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z REPREZENTACJĄ NSKO

7.768,96 zł

OPŁATY BANKOWE

463,19 zł

Stao środków na rachunku na dzieo 31.12.2010 roku

1.722,65 zł

Środki pieniężne w wysokości 1.722,65 zł z konta OPP zostaną przeznaczone na finansowanie
kosztów reprezentacji NSKO w roku 2010.
Sprawozdanie finansowe Działalnośd Statutowa NSKO za rok 2010
- Przychody z działalności statutowych w wysokości
- Wartośd sprzedanych Towarów i materiałów
- Koszty realizacji zadao statutowych w wysokości
- Wynik finansowy zamykający się zyskiem w wysokości

205 672,97zł
4 000,00zł
180 284,55zł
29 917,73zł

Komisja proponuje, aby zysk z roku 2010 w wysokości 29.917,73 zł przeznaczyd na działalnośd
statutową.
Środki pieniężne w wysokości 1.722,65 zł z konta OPP zostaną przeznaczone na finansowanie
kosztów reprezentacji NSKO w roku 2010.
Przychodami Stowarzyszenia są:
- składki członkowskie,
- przychody z reklam w informatorze,
- wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Stowarzyszenie NSKO nie zatrudnia pracowników na podstawie Umów o pracę.
Wynagrodzenia bezosobowe są zawierane w ramach potrzeb. Stałe umowy zlecenia dotyczą:
- UZ – prowadzenie księgowości NSKO
- UZ – administrowanie stroną internetową NSKO
Cele statutowe stowarzyszenia
-organizacja szkolenia w klasie Optimist
-przygotowanie zgrupowao reprezentacji kraju
-eliminacje kadry narodowej
-organizacja udziału w Mistrzostwach Świata i Europy
-organizacja rywalizacji krajowej
- przygotowanie kalendarza startów
- współpraca z Polskim Związkiem Żeglarskim
- reprezentowanie klasy Optimist

- eksponowanie podczas szkolenia elementów wydawniczych

Prezydent – Winkowski Piotr

Sekretarz – Arkadiusz Komorowski

