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1. Cele statutowe:
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez
• Integrację społeczności miasta i gminy poprzez działalność kulturalną, sportową,
rekreacyjną
• Współdziałanie z innymi organizacjami środowiskowymi w celu aktywizacji
społeczności lokalnej, integracja międzypokoleniowa
• 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.
2.

Zakres działalności statutowej.

W roku 2013 głównym zakresem działań statutowych było:
• Ochrona domów przysłupowych Bogatyni (Dzień Otwartych Domów Przysłupowych
26 maj 2013r.)
• Organizacja rajdów rowerowych w okolicy i jeden 10 dniowy „Jura Krakowsko
Częstochowska”
• wytyczenie trasy i prowadzenie Rajdu Elektrowni „Turów”
• cykl wypraw pieszych (organizacja i prowadzenie)
• prowadzenie i wzbogacanie własnej strony internetowej www.tmzb.eu
• kontynuacja współpracy z innymi stowarzyszeniami: LZS Jelenia Góra, rowerzyści z
Bautzen, i Jablonca nad Nisu;

•
•
•

promocja Bogatyni w czasie wszystkich wypraw rowerowych i pieszych, spotkania z
ciekawymi ludźmi,
Nawiązanie współpracy z niemieckim stowarzyszeniem Fördervereins der
Grenzregion "Obere Mandau/Spreequellene.V, które realizuje projekt turystyczny w
rejonie Górnych ŁuŜyc
Wspólne pisanie wniosków o pozyskanie funduszy unijnych – uczestniczenie w
szkoleniu

3.

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

4.

Odpisy uchwał zarządu Stowarzyszenia:
W roku 2013 Zarząd TMZB podejmował uchwały potrzebne do realizacji bieŜącej
działalności, zgodnie ze statutem:
Uchwały zgodne z załącznikiem.
Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich. W roku 2013 Stowarzyszenie
otrzymało wsparcie finansowe od:
• NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Elektrownia
Turów – 500,00 zł.
• PGiEK S.A. oddział Elektrownia Turów – 3.000,00zł
• NZZG KWB Turów – 300 zł.
• Składki członkowskie – 2.355,00 zł.
Informację o poniesionych kosztach na:
• realizację celów statutowych
• administracja (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych itp.)
• działalność gospodarczą, - nie prowadzimy,
• pozostałe koszty statutowe (opłaty internetowe, opłaty bankowe, utrzymanie
siedziby, zakończenie sezonu)

5.

6.

a) Towarzystwo Miłośników Ziemi Bogatyńskiej, działa społecznie. Wszyscy
członkowie i Zarząd nie pobierają Ŝadnego wynagrodzenia za swoją pracę. Nie
zatrudniamy pracowników.
b) Nie udzielamy poŜyczek pienięŜnych, nie posiadamy takiej moŜliwości statutowej.
c) Posiadamy rachunek bankowy w WBK S.A. oddz. w Bogatyni. Wartość rachunku
na koniec roku 2013 to kwota: 7.844,40 zł.
d) Nie posiadamy obligacji oraz Ŝadnych akcji.
e) TMZB nie posiada nieruchomości oraz brak środków trwałych.
7.

W roku 2013 nie prowadziliśmy działalności zleconej.

8.

Na koniec roku 2013 nie posiadamy Ŝadnych zobowiązań finansowych.
W roku 2013 nie przeprowadzono w TMZB Ŝadnej kontroli zewnętrznej, przez
jakąkolwiek instytucję nadzorującą.
Prezes TMZB
Dorota Wilczyńska

