
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 

z działalności stowarzyszenia: „Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej”, jako organizacji 

pożytku publicznego,  za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. 

1. Nazwa stowarzyszenia: „Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej”, zwany dalej ZTRP. 

2. Siedziba i adres: Dom Pielgrzyma w Bohonikach, Bohoniki 24, 16-100 Sokółka. 

3. Adres do korespondencji: Rada Centralna Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej ul.   Polna 

24, 16 – 310 Sztabin, 

4. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.04.2004r., 

5. Nr KRS: 0000204972, 

6. Nr Regon: 050366854, 

7. Data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 28.07.2005r. 

8. Dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia: 

1) Stefan Korycki, zam, ul. Polna 24, 16-310 Sztabin – Prezes, 

2) Stefan Aleksandrowicz, zam. ul. B. Chrobrego 5D m.31, 15-057 Białystok - Sekretarz, 

3) Janusz Aleksandrowicz, zam. ul. Mieszka I 11 m. 64, 15-054 Białystok – Wiceprezes, 

9. Cele statutowe stowarzyszenia: prowadzenie działalności na rzecz mniejszości  etnicznej tatarskiej, 

ochrona i piecza nad zachowaniem świadomości etnicznej polskich Tatarów, integracja ludności 

pochodzenia tatarskiego, pogłębianie wiedzy o własnej tradycji  i historii, obrona i popieranie interesów 

społecznych, ekonomicznych i zawodowych swoich członków. 

10. Formy realizacji celów statutowych: 

1) Udział w organizacji spotkań integracyjnych społeczności tatarskiej , takich jak: „Letnia Akademia 

Wiedzy o Tatarach Polskich” w Sokółce, połączona z prezentacją elementów  folkloru tatarskiego oraz 

folkloru innych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. 

2) Współuczestnictwo w organizacji obchodów 330 rocznicy osadnictwa Tatarów na Podlasiu i na 

terenach obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) Współuczestnictwo w organizacji festynu „I Tatarski Dzień Dziecka w Bohonikach” 

Powyższe projekty były głównie finansowane przez Lokalną Grupę Działania „Szlak Tatarski” w 

Sokółce,  Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego albo przez poszczególne gminy 

wyznaniowe Muzułmańskiego Związku Religijnego. 



4) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej. 

Działalność statutowa Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej była w roku   2009 znacznie 

ograniczona, z uwagi na brak możliwości pozyskania dotacji z budżetu Państwa. 

11. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: stowarzyszenie nie prowadzi działalności 

gospodarczej, 

12. Kserokopie uchwał zarządu stowarzyszenia: 

1) Uchwała Nr 19/2009 Rady Centralnej ZTRP z dnia 18 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania finansowego z działalności ZTRP za okres od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 

2007r. 

2) Uchwała Nr 20/2009 Rady Centralnej ZTRP z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działalności ZTRP za okres od dnia 01 

stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. 

3) Uchwała Nr 21/2009 Rady Centralnej ZTRP z dnia 27 marca 2009r. w sprawie opłacenia przez 

ZTRP równowartości faktur i rachunków przesłanych przez Pana Jerzego Kuczyńskiego – 

Szahuniewicza, a rzekomo sfinansowanych przez Niego w r. 2006 i w r. 2007 ze środków prywatnych. 

4) Uchwała Nr 22/2009 Rady Centralnej ZTRP z dnia 11 października 2009r. w sprawie prowadzenia 

dalszego postępowania sądowego przeciwko Panu Selimowi Chazbijewicz i Panu Jerzemu 

Kuczyńskiemu – Szahuniewicz o zapłatę. 

5) Uchwała Nr 23/2009 Rady Centralnej ZTRP z dnia 11 października 2009r. w sprawie odwołania 

Pana Macieja Szczęsnowicza ze stanowiska Skarbnika Rady Centralnej ZTRP. 

13. Uzyskane przychody w roku 2009: 

- składki członkowskie                                                                                           880,00 zł, 

- darowizny gotówkowe na rzecz Związku                                                         70,00 zł, 

- 1% odpis podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego              9559,76 zł, 

- dystrybucja literatury                                                                                        2000,00 zł, 

- przychody finansowe (odsetki bankowe)                                                         3,05 zł, 

- odsetki umorzone                                                                                                 923,83 zł, 

- zwrot zajęcia komorniczego – dotyczy dotacji z MSWiA                      8576,90 zł 

Przychody razem                                                                                                 22013,54 zł 

14. Poniesione koszty w zł, w roku 2009: 



  uczestnictwo w spotkaniach religijno-etnicznych      170,00 

  materiały biurowe                                                                   15,57 

  drobne wyposażenie                                                             59,96 

  usługi telekomunikacyjne                                                  158,85 

  usługi pocztowe                                                                    461,00 

  usługi obsługi prawnej i księgowej                                 628,10 

  usługi poligraficzno-biurowe                                            649,04 

  koszty eksploatacji siedziby Związku                             300,00 

  opłaty bankowe                                                                   475,50 

  opłaty sądowe i administracyjne                                    186,80 

  podróże służbowe                                                             1890,99 

Koszty razem                                                                                           4995,81 

15. Pozostałe informacje: 

 Stowarzyszenie w roku 2009 nie zatrudniało osób na umowę o pracę. 

 Członkom zarządu stowarzyszenia i innych organów stowarzyszenia nie wypłacano jakichkolwiek 

wynagrodzeń, 

 Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek w r. 2009, 

 Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, według stanu na dzień 

31.12.2009r:  7666,08zł, 

 Stowarzyszenie w r. 2009 nie nabyło żadnych obligacji, udziałów albo akcji w spółkach prawa 

handlowego, 

 Stowarzyszenie w r. 2009 nie nabyło nieruchomości i pozostałych środków trwałych, 

 Wartość aktywów: 9292,35zł oraz wartość zobowiązań: 38942,85 zł, 

 Stowarzyszenie w r. 2009 nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i 

samorządowe, 

 Stowarzyszenie w roku 2009 prowadziło rachunkowość i rozliczało się ze swojej działalności z 

Urzędem  Skarbowym w sposób przewidziany prawem. 

16. W okresie sprawozdawczym, z konta bankowego  Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, 

Urząd Skarbowy w Sokółce w trybie egzekucyjnym pobierał należności na rzecz Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z wystawionymi tytułami wykonawczymi przez MSWiA. Łącznie 

w roku 2009 z konta Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wyegzekwowano kwotę 8576,90 zł. 

Kwota ta została zwrócona na konto ZTRP, w wyniku umorzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji Decyzją Nr 52/DB/2009 z dnia 14.08.2009r. kwoty 7279,32 zł wraz z należnymi 

odsetkami, których kwota na dzień 14.08.2009r. wyniosła 2836,33 zł. 

Podpisy członków Rady Centralnej: 



1. Stefan Korycki 

2. Stefan Aleksandrowicz 

3. Janusz Aleksandrowicz 

Bohoniki, 2010-03-28 

 


