SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
ZARZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„ŚREM”
ZA ROK 2013

W okresie 1 styczeń 2013 – 31 grudzień 2013 Zarząd UKS Śrem, pracował w składzie
wybranym podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Klubu, w dniu 26 marca 2013
roku, na podstawie „Ramowego Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego” Zarząd Klubu i Komisja
Rewizyjna:
Krzysztof Gapys – prezes
Wiesław Hyżyk – wiceprezes
Ewa Osiewicz – sekretarz
Michał Barański – członek Zarządu
Marlena Dorsz - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Anna Jakubczak – członek
Maciej Kołtański – członek
Aneta Wilkowska - członek

W okresie od styczeń-grudzień 2013 końca najważniejsze działania klubu to :
- przystąpienie do zadań publicznych organizowanych przez Gminę Śrem, oraz Starostwo Powiatowe
w Śremie zgodnie z warunkami przyznania dotacji gminnych i powiatowych
- prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców, w siedmiu kategoriach wiekowych
- organizacja turniejów piłkarskich podczas okresu zimowego
- przygotowanie do udziału w rozgrywkach ligowych, w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki

Nożnej oraz innych rozgrywkach (Koziołek, Oranje), w sezonie 2012/2013 w których brało udział 8
drużyn
- utrzymanie zwiększonej w poprzednim roku liczby treningów na drużynę do 3 na drużynę bez
zwiększenia wysokości składki
- pozyskanie najwyższej w historii klubu wartości wpłat sponsorskich 75 053PLN
- udział w ogólnopolskich turniejach w Gdyni, Łodzi oraz międzynarodowych w Barcelonie i Rimini
- rozpoczęcie zajęć piłkarskich w śremskich przedszkolach
- podpisanie umowy na zakup odzieży klubowej z firmami Vigo i Jako
- organizacja obozów sportowych dla 6 drużyn na obiektach w Śremie i Dolsku
- organizacja uroczystego zakończenia sezonu 2012/2013, które odbyło się w Serdecznej Osadzie
- utworzenie pierwszej klasy piłkarskiej pod patronatem Lecha Poznań w roczniku 2003
- wysłanie 8 zawodników powołanych do kadry Wielkopolski rocznika 2001
- organizacja zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych (basen, łyżwy, bowling)
- opracowanie cotygodniowych artykułów prasowych o bieżącej działalności Klubu
- zarządzanie majątkiem i funduszami klubu, zgodnie z podjętymi uchwałami;
- organizacja andrzejkowego i karnawałowego balu UKS w celu pozyskania środków na
funkcjonowanie
W roku 2013 w klubie, na „umowę/zlecenie” i „umowę o dzieło”pracowali:
Arkadiusz Adach – trener II klasy
Sebastian Białobrzeski – instruktor piłki nożnej
Filip Raczkowski – instruktor piłki nożnej
Tomasz Niedziela – trener klasy II
Rafał Mielcarek – instruktor piłki nożnej;
Marcin Szwabig – trener II klasy
Krzysztof Szymandera – instruktor piłki nożnej
Adam Galas – trener II klasy
Dariusz Oszmałek – trener II klasy
Ewa Jarczyńska -Mucha – księgowa; Ewa Drożdzyńska księgowa, Izabela Nowicka - Administrator

W zajęciach piłkarskich, w roku 2013, uczestniczyło w sumie ponad 160 chłopców w wieku od 6, do
14 roku życia.
Klub działał w oparciu o bazę sportową Szkoły Podstawowej nr 6, im Braci Barskich, Liceum
Ekonomicznego oraz obiekty sportowe Śremskiego Sportu.
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