WAŁBRZYSKI KLUB
GÓRSKI I JASKINIOWY
KRS: 0000259887 NIP: 886-28-40-564 REGON: 005828070

Ul. Emilii Plater 1 58-300 Wałbrzych

www.nietoperek.boo.pl

Sprawozdanie z działalności
Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego w roku
2009
Sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
(Dz.U. z 2001 r. nr 50 poz. 529)

1. Podstawowe dane stowarzyszenia:
1.1. Nazwa: Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy (WKGiJ)
1.2. Siedziba i adres:
Województwo Dolnośląskie, Powiat Wałbrzyski, Gmina Wałbrzych
ul. Emilii Plater 1; 58-305 Wałbrzych
1.3. Data wpisu do KRS i numer KRS:
30.06.2006 – data powtórnej rejestracji w KRS, numer: 0000259887
1.4. Numer REGON:
005828070
1.5. Numer NIP:
886-28-40-564
1.6. Dane dotyczące członków Zarządu:
•
Karolina Wróblewska, Prezes Zarządu
Ul. Wańkowicza 10/15, 58-304 Wałbrzych
•
Krzysztof Lachniuk, Wiceprezes Zarządu
Ul. Niepodległości 212/1, 58-303 Wałbrzych
•
Karolina Szaflarska, Skarbnik
Borówno 37B, 58-379 Czarny Bór
•
Marcin Bugała, Sekretarz
Ul. Krynicka 2/2, 58-301 Wałbrzych
•
Władysław Bączek, Członek Zarządu
Unisław Śląski 178, 58-350 Mieroszów
1.7. Cele statutowe:
Celami działalności WKGiJ są:
a.
ułatwianie członkom prowadzenia działalności alpinistycznej (powierzchniowej,
jaskiniowej, wspinaczki sportowej) oraz organizowanie tejŜe działalności na
terenie Polski oraz poza jej granicami
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

szkolenie członków klubu i podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie koniecznym
do uprawiania przez nich ww. dyscyplin
uczestnictwo w imprezach sportowych
popularyzacja
aktywności
fizycznej
poprzez
uprawianie
wspinaczki
i turystyki górskiej
organizowanie zajęć wspinaczkowych dla uczniów szkół w celu
wszechstronnego rozwoju fizycznego i osobowościowego,
przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych w środowisku
dzieci i młodzieŜy poprzez zajęcia sportowe i ruchowe
prowadzenie wspinaczkowych zajęć ruchowych w środowisku osób
niepełnosprawnych
kształtowanie
pozytywnych
cech
charakteru,
kultury
współŜycia
i integracji środowiskowej poprzez uczestnictwo w realizacji zadań klubu
kształtowanie postaw proekologicznych na obszarach będących terenem
działalności alpinistycznej powierzchniowej i podziemnej.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych, a takŜe opis głównych zdarzeń prawnych w jej
działalności o skutkach finansowych
2.1. Zasady i formy działalności statutowej:
Do zadań WKGiJ naleŜy:
a.
organizowanie wyjazdów i wypraw klubowych w celu prowadzenia działalności
alpinistycznej powierzchniowej i podziemnej oraz obozów sportowych i
szkoleniowych a takŜe zawodów sportowych z uwzględnieniem obowiązujących
uregulowań prawnych
b.
informowanie o prowadzonej działalności klubowej, jego osiągnięciach,
zamierzeniach w zakresie działalności sportowej i szkoleniowej
c.
stworzenia forum do wymiany doświadczeń, poglądów i zachęcania do
uprawiania alpinizmu (powierzchniowego, jaskiniowego, wspinaczki sportowej),
popularyzacji wiedzy o górach i jaskiniach
d.
prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji członków
klubu
e.
współpraca z Polskim Związkiem Alpinizmu
f.
współpraca z krajowymi i zagranicznymi klubami o podobnym charakterze
działalności
g.
współpraca z administracją państwową, samorządową, osobami prawnymi i
fizycznymi dla realizacji celów statutowych, w szczególności poprzez realizację
zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa.
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Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a uzyskane przychody są
przeznaczane wyłącznie na jego statutową działalność.
WKGiJ opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich
członków i działaczy.
2.2. Realizacja celów statutowych:
W okresie 1.01 – 31.12.2009 Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy realizował swoje
działania statutowe poprzez:
•
Zajęcia szkoleniowe i rekreacyjne w Wąwozie Szczawnika i górach Polski – ok. 15
osób, cały rok;
•
treningi wspinaczki skałkowej na obiekcie klubowym (sztuczna ściana
wspinaczkowa) – 4 dni w tygodniu, 01.01.2009-15.05.2009;
•
eksploracja i dokumentowanie obiektów podziemnych na terenie Miasta
Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego oraz województwa dolnośląskiego – 10 osób,
cały rok;
•
dalsze prace przy wymianie asekuracji w Wąwozie Szczawnika
•
realizację projektów ekiperskich w roku 2009 - ringi na: Sokoliki - Krzywa Turnia i
Sokolik Mały; Rudawy Janowickie - Poziomkowa, Bukowe Skały, Ścianki; Wąwóz
Szczawnika - Kiełek, Skała ze Szlakiem, Zwierzyniec.
•
wspólne działania szkoleniowe z PSP Wałbrzych oraz GOPR;
•
współorganizację wraz ze Speleoklubem „Bobry” z śagania XV Speleomistrzostw
Polski w Technikach Jaskiniowych;
•
uzyskanie 10 i 11 miejsca w klasyfikacji generalnej XV Speleomistrzostw Polski
przez członków WKGiJ;
•
organizację międzynarodowej wyprawy do Chin-zdobycie piątej co do głębokości
studni jaskiniowej świata Miao Keng;
•
organizację na skale Zwierzyniec imprezy dla dzieci w ramach realizacji projektu
„Dzień Dziecka na linach” – „Początek roku szkolnego na linach”, gdzie
zapewniono 5 stanowisk wspinaczkowych oraz most linowy dla młodzieŜy z
wałbrzyskich szkół, a takŜe konkurs we wspinaniu;
•
przyjęcie na rzecz Klubu darowizny w postaci sprzętu;
•
organizację i dofinansowanie wyprawy klubowej do Syrii i Jordanii;
•
organizację międzynarodowej wyprawy do Turcji -eksploracja jaskiń masywu
Bolkar
•
uczestnictwo w imprezie „Aktywne lato w Dworzysku” – prezentacja osiągnięć
Klubu
•
pozyskanie dofinansowania i organizację wyprawy do Włoch, gdzie osiągnięto
dno jednej z najgłębszych studni jaskiniowych świata –Abisso di Monte Novegno
•
uzyskanie I nagrody publiczności oraz II nagrody Jury za film „Idę tam gdzie idę
– Chiny 2009” na Speleokonfrontacjach w Podlesicach
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•
•
•

organizację i dofinansowanie imprezy klubowej dla członków Klubu oraz
zaproszonych gości w Szklarskiej Porębie
podpisanie umowy z Gminą Wałbrzych na uŜytkowanie lokalu przy ul. Emilii
Plater 1 w Wałbrzychu
promocję Klubu poprzez informacje w prasie, Internecie i TV o wyprawach
klubowych (Chiny, Turcja, Włochy)

2.3. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych, realizowane przez Wałbrzyski
Klub Górski i Jaskiniowy to:
• podpisanie umowy z Gminą Wałbrzych na realizację projektu „Dzień
Dziecka na linach”
• podpisanie przez WKGiJ z firmą Baumit umowy sponsoringu, której
celem było przekazanie środków pienięŜnych na dofinansowanie
wyprawy klubowej Włochy 2009
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy nie prowadził działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał Zarządu stowarzyszenia
•
Uchwała nr 1/2009/Z z dnia 08.01.2009 w sprawie Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego
•
Uchwała nr 2/2009/Z z dnia 22.01.2009 w sprawie wyboru Prezesa, Wiceprezesa,
Skarbnika i Sekretarza spośród członków Zarządu Wałbrzyskiego Klubu Górskiego
i Jaskiniowego
•
Uchwała nr 3/2009/Z z dnia 22.01.2009 w sprawie powierzenia funkcji
Sprzętowego
•
Uchwała nr 4/2009/Z z dnia 12.02.2009 w sprawie zatwierdzenia wyprawy
klubowej do Chin
•
Uchwała nr 5/2009/Z z dnia 26.03.2009 w sprawie zatwierdzenia wyprawy
klubowej do Turcji
•
Uchwała nr 6/2009/Z z dnia 09.04.2009 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania WKGiJ
•
Uchwała nr 7/2009/Z z dnia 23.04.2009 w sprawie podpisania umowy z Gminą
Wałbrzych na realizację projektu „Dzień Dziecka na linach”
•
Uchwała nr 8/2009/Z z dnia 06.05.2009 w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji i zabezpieczenia majątku Klubu
•
Uchwała nr 9/2009/Z z dnia 16.06.2009 w sprawie zatwierdzenia wyprawy
klubowej do Syrii i Jordanii
•
Uchwała nr 10/2009/Z z dnia 30.06.2009 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz
Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Uchwała nr 11/2009/Z z dnia 07.07.2009 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz
Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego
Uchwała nr 12/2009/Z z dnia 28.07.2009 w sprawie pozbawienia członkostwa w
Wałbrzyskim Klubie Górskim i Jaskiniowym
Uchwała nr 13/2009/Z z dnia 13.08.2009 w sprawie pozbawienia członkostwa w
Wałbrzyskim Klubie Górskim i Jaskiniowym
Uchwała nr 13a/2009/Z z dnia 13.08.2009 w sprawie przyjęcia do Wałbrzyskiego
Klubu Górskiego i Jaskiniowego
Uchwała nr 14/2009/Z z dnia 24.09.2009 w sprawie zatwierdzenia wyprawy
klubowej do Włoch
Uchwała nr 15/2009/Z z dnia 24.09.2009 w sprawie podpisania umowy
sponsorskiej z firmą Baumit
Uchwała nr 16/2009/Z z dnia 24.09.2009 w sprawie przyjęcia do Wałbrzyskiego
Klubu Górskiego i Jaskiniowego
Uchwała nr 17/2009/Z z dnia 28.10.2009 w sprawie organizacji imprezy klubowej
WKGiJ oraz powołania do tego celu komisji problemowej
Uchwała nr 18/2009/Z z dnia 24.11.2009 w sprawie dofinansowania imprezy
klubowej Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego
Uchwała nr 19/2009/Z z dnia 08.12.2009 w sprawie podpisania umowy uŜyczenia
lokalu uŜytkowego przy ul. Emilii Plater 1 oraz zmiany siedziby WKGiJ
Uchwała nr 20/2009/Z z dnia 28.12.2009 w sprawie podpisania umowy z LUKAS
Bankiem na otwarcie i prowadzenie nowego klubowego rachunku bankowego
oraz udzielenia pełnomocnictwa Skarbnikowi Klubu
Uchwała nr 21/2009/Z z dnia 28.12.2009 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zebranie Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem
ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł
publicznych, w tym z budŜetu państwa i budŜetu gminy), odpłatnych
świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeŜeli
prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności
oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
a. Przychody z działalności statutowej w 2009 roku: 17.168,38 zł
W tym:
•
Składki członkowskie - 4.916,00 zł
•
Dotacja Gminy Wałbrzych - 2.050,00 zł
•
Umowa sponsorska z firmą BAUMIT - 8.000,00 zł
•
Pozostałe przychody - 1.410,00 zł
•
NadwyŜka przychodów nad kosztami z roku 2008, zwiększająca przychody roku
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2009 - 792,38 zł
b. Przychody finansowe w 2009 roku - 0,12 zł
Razem przychody: 17.168,50 zł
Brak odpłatnych świadczeń.
Nie prowadzono działalności gospodarczej.
6. Informacja o poniesionych kosztach
a. Na realizację celów statutowych - 12.006,00 zł
b. Administrację – 2.806,30 zł
c. Działalność gospodarczą – nie dotyczy
d. Pozostałe koszty – 451,30 zł
Razem koszty: 15.263,60 zł
7. Pozostałe dane:
7.1. Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu: Wałbrzyski Klub Górski i
Jaskiniowy w 2009 roku nie zatrudniał pracowników.
7.2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie: nie
dotyczy
7.3. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów: nie dotyczy
7.4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: nie dotyczy
7.5. Informacja o udzielonych przez stowarzyszenie poŜyczkach
pienięŜnych: Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy nie udzielał poŜyczek.
7.6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
na dzień 31.12.2009 Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy posiadał środki pienięŜne w
Banku Millenium, w wysokości 1.523,09 zł.
7.7. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy nie nabył oraz nie posiada Ŝadnych obligacji,
udziałów ani akcji.
7.8. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot
wydatkowanych na to nabycie: brak
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7.9. Nabyte pozostałe środki trwałe: brak
7.10. Wartość aktywów i zobowiązań:
Aktywa (trwałe i obrotowe) - 3467,22 zł
Zobowiązania - 31,96 zł
8. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
W 2009 roku Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy otrzymał dotację od Gminy
Wałbrzych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w
wysokości 2.050,00 zł.
9. Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciąŜących
zobowiązań podatkowych oraz składanych deklaracjach podatkowych
Na stowarzyszeniu nie ciąŜą Ŝadne zobowiązania podatkowe.
10.
Informacja o przeprowadzonych kontrolach i jej wynikach: w 2009
roku w Wałbrzyskim Klubie Górskim i Jaskiniowym nie była prowadzona kontrola.

Sporządzono:
Wałbrzych 19 marca 2010
Zatwierdził Zarząd:
Prezes Klubu

-

Karolina Wróblewska ………..………………………………

Wiceprezes

-

Krzysztof Lachniuk ………………….………………………..

Skarbnik

-

Karolina Szaflarska ……………………………………………

Sekretarz

-

Marcin Bugała ……………….………………………………….

Członek Zarządu

-

Władysław Bączek …………………………………………….

