UCHWAŁA Nr V/06/2Ô11
Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2010r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania metytorycznego z działalności Związku Tatarów
Rzeczypospolitej Polskiej, jako Organizacji Pożytku Publicznego, za okres od dnia 01
stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

Na podstawie §17 ust.l w związku z § 25 ust. 7 Statutu Związku Tatarów
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej ZTRP, przyjętego przez V Nadzwyczajny Zjazd
Delegatów ZTRP, w dniu 24 kwietnia2010r., oraz w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia
29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:
§1. Zatwierdza się sprawozdanie merytoryczne Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r., w brzmieniu podanym w
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Rady Centralnej ZTRP.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Sekretarz
Rady Centralnej^ TRP

Maria Aleigmidrowicz-Bukin

Skarbnik
Rady Centralnej ZTRP

Prezes
Rady Centralnej ZTRP

Lilia Świerblewska

Stefan Korycki

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności stowarzyszenia: „Związek Tatarów Rzeczypospolitej
Polskiej", jako organizacji pożytku publicznego, za okres od dnia
01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.
1. Nazwa stowarzyszenia: „Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej", zwany dalej ZTRP.
2. Siedziba i adres: Dom Pielgrzyma w Bohonikach, Bohoniki 23, 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.
7.
8.

9.

Nr Regon: 050366854,
Data przyznania statusu organizacji pożytku publicznego: 28.07.2005r.
Dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia:
1) Stefan Korycki, zam, ul. Polna 24, 16-310 Sztabin - Prezes,
2) Aleksander Skibniewski, zam. ul. Pieniężnego 1, 14-500 Braniewo - Wiceprezes,
3) Lilia Świerblewska, zam. ul. Janosika 13, 15-157 Białystok - Skarbnik,
4) Maria Aleksandrowicz - Bukin, zam. ul. Wyszyńskiego 4/74, 15 - 888 Białystok
- Sekretarz,
5) Dżemila Smajkiewicz-Murman, zam. ul. Klonowicza 13, 80-405 Gdańsk Członek.
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. Projekt finansowany głównie przez Lokalną Grup Działania „Szlak Tatarski" w
Sokółce.
2)
Współuczestnictwo w organizacji festynu integracyjnego pn.: „II Tatarski Dzień
Dziecka w Bohonikach"
Zadanie to zostało zrealizowane wspólnie z gminą muzułmańską Bohoniki, dzięki dotacjom
MSWiA, Starosty Sokolskiego i RC ZTRP.
3)
Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej. Oddział Podlaski ZTRP
wydawał w r. 2010 kwartalnik pn.: „Życie Tatarskie". Projekt ten był dofinansowany w r.
2010 przez MSWiA.
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4)
Współudział w realizacji obozu wędrownego dla dzieci i młodzieży tatarskiej pod
hasłem: „Śladami starej i nowej kultury tatarsko-muzułmańskiej w Rzeczypospolitej
Polskiej".
5)
Współudział w organizacji różnych imprez integracyjnych z okazji „Dni Kultury
Tatarskiej" w Białymstoku i w innych miejscowościach na terenie kraju.
6)
Współudział w organizacji święta tatarskiego „Sabantuj" w Kruszynianach i w
Gdańsku.
Działalność statutowa Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej była w roku 2010
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 24 /2010 Rady Centralnej ZTRP z dnia 16 stycznia 2010r. w sprawie
odwołania Pana Michała Talkowskiego z funkcji Członka Rady Centralnej ZTRP.
2) Uchwała Nr 25/2010 Rady Centralnej ZTRP z dnia 16 stycznia 2010r. w sprawie
zwołania V Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZTRP.
3) Uchwała Nr 26/2010 Rady Centralnej ZTRP z dnia 14 marca 201 Or. w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego z działalności ZTRP za okres od dnia 01 stycznia 2009r. do
dnia 31 grudnia 2009r.
4) Uchwała Nr 27/2010 Rady Centralnej ZTRP z dnia 14 marca 2010r. w sprawie ustalenia
listy uczestników V Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZTRP w Bohonikach, w dniu 24
kwietnia 2010r.
5) Uchwała Nr 28/2010 Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
28 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, jako Organizacji Pożytku Publicznego, za
okres od dnia 01 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.
6) Uchwała Nr 29/2010 Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
28 marca 2010r. w sprawie dofinansowania w roku 2010 zadań z dziedziny kultury,
realizowanych przez Muzułmańską Gminę Wyznaniową Bohoniki we współpracy z
Oddziałem Bohonickim ZTRP, na rzecz całego środowiska tatarskiego w Polsce.
7) Uchwała Nr V/01/01/2010 RC ZTRP z dnia 24 kwietnia 2010r. w sprawie podziału
funkcji w Radzie Centralnej.
8) Uchwała Nr V/02/2010 z dnia 14 sierpnia 2010r. RC ZTRP w sprawie ramowego planu
pracy ZTRP na lata (2010-2012).
9) Uchwała Nr V/03//2010 z dnia 14 sierpnia 2010r. RC ZTRP w sprawie wytypowania
projektów do dofinansowania w r. 2011 ze środków MSWiA.
13. Uzyskane przychody jednostki (45.032,77zł) kształtowały się następująco:
- składki członkowskie 1.160,00
- darowizny gotówkowe na rzecz Związku 130,00
- 1 % odpis podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 7.480,21
* dystrybucja literatury 945,00
- przychody finansowe ( odsetki bankowe ) 4,71
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- spisanie zobowiązań - 35312,85
14. Poniesione koszty w zł jednostki kształtowały się następująco:
•

- uczestnictwo w spotkaniach religijno-etnicznych : 4.368,94

•

- refundacja kosztów wydawnictwa : 50,00

•

- materiały biurowe : 784,95

•

- artykuły spożywcze : 105,00

•

' koszty eksploatacji siedziby Związku w Gdańsku : 500,00

•

- drobne wyposażenie : 124,50

•

- usługi telekomunikacyjne : 234,00

•

- usługi pocztowe : 818,16

•

- obsługa prawna i księgowa : 2102,00

•

- usługi poligraficzno-biurowe : 541,64

•

- opłaty bankowe : 550,25

•

' opłaty sądowe i administracyjne : 257,36

•

- wynagrodzenia : 584,00

•

- podróże służbowe : 1353,25

•

- przekazane darowizny pieniężne : 762,77

•

- spisane środki: 424,87

•

- spisane należności: 89,56

•

- odsetki od zobowiązań : 1127,87

•

- koszty zastępstwa procesowego : - 737,21
Koszty razem -14.041,91
15. Pozostałe informacje:
• Stowarzyszenie w roku 2010 nie zatrudniało osób na umowę o pracę.
• Członkom zarządu stowarzyszenia i innych organów stowarzyszenia nie wypłacano
jakichkolwiek wynagrodzeń,
• Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek w r. 2010,
• Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, według stanu na dzień
31.12.2010r: 4384,OOzł,
• Stowarzyszenie w r. 2010 nie nabyło żadnych obligacji, udziałów albo akcji w spółkach
prawa handlowego,
;
• Stowarzyszenie w r. 2010 nie nabyło nieruchomości i pozostałych środków trwałych, Lc
• Wartość aktywów:
' zł oraz wartość z o b o w i ą z a ń : z \
• Stowarzyszenie w r. 2010 nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe,
• Stowarzyszenie w roku 2010 prowadziło rachunkowość i rozliczało się ze swojej
działalności z Urzędem Skarbowym w sposób przewidziany prawem.
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