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TMZB jest stowarzyszeniem apolitycznym.
Skład Zarządu:
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Lp.

Imię nazwisko

Funkcja w Stowarzyszeniu

Adres zamieszkania

1.
2.
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Dorota Wilczyńska
Marzena Szkudlarek
Jadwiga Niczyporuk
Genowefa Kozakowska
Daniel Gorczyca

Prezes
Wice prezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek zarządu

Bogatynia
Bogatynia
Bogatynia
Bogatynia
Bogatynia

Cele statutowe:
Integracja społeczności miasta i gminy poprzez działalność kulturalną, sportową,
rekreacyjną
Współdziałanie z innymi organizacjami środowiskowymi w celu aktywizacji
społeczności lokalnej
Propagowanie i promowanie walorów ziemi Bogatyńskiej i okolic
Inspirowanie i wspieranie inicjatyw i akcji obywatelskich
Upowszechnianie wiedzy historycznej o Bogatyni i okolicach
Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z historią i dniem dzisiejszym
regionu
Umacnianie więzi między mieszkańcami Bogatyni oraz miejscowości
przygranicznych, rozbudzanie zainteresowania Ŝyciem i rozwojem regionu
Wspieranie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej, sportu i turystyki naszych
mieszkańców.
Zakres działalności statutowej.

W roku 2012 głównym zakresem działań statutowych było:
• Prowadzone starania i rozmowy z władzami UMiG w temacie ochrony domów
przysłupowych w Bogatyni
- VIII Dzień Otwartych Domów Przysłupowych 27 maj 2012r – współorganizatorzy
• Organizacja rajdów rowerowych w okolicy i jeden 14 dniowy „zakończenie”
- wytyczenie trasy i prowadzenie Rajdu Elektrowni „Turów”
- cykl wypraw pieszych i rowerowych w celu poszukiwań Nepomucena
- organizacja i prowadzenie wycieczek pieszych w tym 3 dniowy „Karkonosze 2012r.”

- prowadzenie i wzbogacanie własnej strony internetowej
- kontynuacja współpracy z innymi stowarzyszeniami: LZS Jelenia Góra,
- promocja Bogatyni w czasie wypraw rowerowych i pieszych, spotkania z ciekawymi
ludźmi,
- pomoc świąteczna rodzinie (samotna matka z trojgiem dzieci)
3.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4.

Odpisy uchwał zarządu Stowarzyszenia:
W roku 2012 Zarząd TMZB podejmował uchwały potrzebne do realizacji bieŜącej
działalności, zgodnie ze statutem:
Uchwały zgodne z załącznikiem.

5.

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich. W roku 2012 Stowarzyszenie
otrzymało wsparcie finansowe od:
• związki PGE Elektrownia Turów – 500,00 zł.
• dofinansowanie do działalności przez PGE KWB i Elektrownię Turów –
7.000,00 zł.
• dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – 500,00 zł.
• darowizna – osoba fizyczna – 775,00 zł

6.

Informację o poniesionych kosztach na:
• realizację celów statutowych,
• administrację (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych itp.),
• działalność gospodarczą, - nie prowadzimy,
• pozostałe koszty statutowe (opłaty internetowe, opłaty bankowe, zakończenie
sezonu itp.).
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Towarzystwo Miłośników Ziemi Bogatyńskiej, działa społecznie. Wszyscy
członkowie i Zarząd nie pobierają Ŝadnego wynagrodzenia za swoją pracę. Nie
zatrudniamy pracowników.
Nie udzielamy poŜyczek pienięŜnych, nie posiadamy takiej moŜliwości
statutowej
Posiadamy rachunek bankowy w WBK S.A. oddz. w Bogatyni. Wartość
rachunku na koniec roku 2012 to kwota: 6.190,46 zł.
Nie posiadamy obligacji oraz Ŝadnych akcji.
TMZB nie posiada nieruchomości oraz brak środków trwałych.

8.

W roku 2012 nie prowadziliśmy działalności zleconej.

9.

Na koniec roku 2012 nie posiadamy Ŝadnych zobowiązań finansowych.
W roku 2012 nie przeprowadzono w TMZB Ŝadnej kontroli zewnętrznej, przez
jakąkolwiek instytucję nadzorującą.

