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W dniu 24 lutego 2011 r. w II LO  odbyło się zebranie sprawozdawcze  stowarzyszenia na
którym podsumowano działalność Relaksu za 2010 rok.  Miniony rok zapisał się w pamięci
relaksiaków jako rok bogaty w wiele  wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. 
Wykonane zostały wszystkie zaplanowane zadania, zrealizowano nawet kilka  spontanicznych
rajdów poza planem. Koło otrzymało nagrodę Burmistrza  Miasta Lubartowa  za działalność
sportową na rzecz dzieci i młodzieży. W  2010 roku obchodziliśmy również jubileusz 15-lecia 
działalności. Po  przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego, odbyło się  głosowanie
nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu. Członkowie Relaksu  wysoko ocenili pracę Zarządu.
Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie.  Na zakończenie prezes stowarzyszenia Tadeusz
Matwiejczyk  przestawił zamierzenia koła na sezon rowerowy 2011.Poniżej  przekładamy w 
całości sprawozdania z działalności  stowarzyszenia za 2010 rok.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności MKTR "Relaks" za 2010 rok

 W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 11.02.2010 roku do dnia 31.12.2010  roku, Zarząd
Stowarzyszenia spotykał się pięciokrotnie, w tym dwa razy  wspólnie z Komisją Rewizyjną. Na
zebraniach Zarządu dokonywano okresowej  oceny działalności koła, omawiano stan
przygotowań do ważniejszych  imprez sportowych, rekreacyjnych, rozwiązywano bieżące
problemy i  potrzeby członków stowarzyszenia. Zarząd opracował również regulamin  pracy
zarządu.
 W okresie sprawozdawczym zorganizowano:
 - kulig 
 - zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
 - zimowisko w Hańczowej 
 - spacer integracyjny Relaksu 
 - rozpoczęcie sezonu rowerowego 
 - XV Rajd Wiosenny "Powitanie Wiosny" 
 - rajd do Czemiernik 
 - rajd "Trójprzymierza" pod hasłem "Warszawa da się lubić" 
 - rajd do Serpelic 
 - VI Rajd Rowerowy na Orientację 
 - rajd z okazji dnia dziecka - dla dzieci i młodzieży szkół  lubartowskich połączony z III
Trzeźwościowym rajdem dla klubu "Nadzieja"  
 -rajd do Jeziorzan 
 - IX Międzynarodowy Turniej w Piłkę Siatkową 
 - współorganizacja XVII Święto Roweru 
 - XII Międzynarodowy rajd rowerowy - Pomorze Polskie i wyspa Bornholm 
 - Udział w "Biegu Jezior" 
 - XIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy - II Pielgrzymka do Rzymu 
 - VI Wakacyjne Strzelanie z Łuku 
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 - rajd do Firleja 
 - VI Pielgrzymka do Wąwolnicy 
 - rajd na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie do Poleskiego Parku Narodowego 
 - XI Rowerowy Tor Przeszkód dla reprezentacji uczniów lubartowskich szkół 
 - Rajd "Z Relaksem na grzyby" 
 - Rajd rowerowy do Firleja 
 - zakończenie sezonu rowerowego 
 - wystawa "Relaks w fotografii" połączona z jubileuszem XV-lecia Relaksu 

 Dodatkowo członkowie koła uczestniczyli w kilku rajdach organizowanych  przez Radio Lublin
po Roztoczu Lubelskim, uczestniczyli w III  Ogólnopolskim Rajdzie - Jastrzębia Zdebrz, w
rajdzie szlakiem 27 Dywizji  Piechoty AK oraz w rajdzie do Krup.
 W miesiącu maju z okazji obchodów Dni Lubartowa stowarzyszenie otrzymało  nagrodę
Burmistrza Miasta  za działalność na rzecz dzieci i młodzieży w  wysokości 1500 zł.
 W rajdach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie Relaks wzięło  udział ponad  600
osób, nie licząc imprezy pod  nazwą Lubartowskie Święto Roweru w  której uczestniczyło ponad
7 tysięcy miłośników jazdy na rowerze. W  okresie sprawozdawczym stowarzyszenie
współpracowało ze szkołami  lubartowskimi, z Domami Kultury, z Urzędem Miasta, z Gminą
Lubartów i  Gminą Firlej ,z Policją, z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w  Lublinie,
ze Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi  Lubartowskiej, z Sejmikiem
Dzieci i Młodzieży miasta Lubartowa, z klubem  sportowym Lewart, z Klubem "Nadzieja" z
prasą lokalną.  Współpracowaliśmy  ze Sportowym Centrum z Raseiniai, klubem sportowym 
SPARTUOLIAI z Paliepiai, z Kolesem Witrow ze Lwowa, z Bankowym  Towarzystwem
Rowerowym z Nałęczowa, z klubem rowerowym "Welocyped" z  Lublina. W ramach współpracy
z miastem stowarzyszenie "Relaks" było  współtwórcą projektu pod nazwą "Rowerem przez
Krainę Lewarta" - projekt  ten będzie realizowany w naszym mieście w 2011 roku.  Na bieżąco 
prowadzona jest kronika koła, strona internetowa, wykonana została  kronika z wyprawy
Relaksu do Rzymu.  Na  portalu Nasza Klasa funkcjonuje   portal Relaksu, gdzie mamy już
wpisanych ponad 1300 miłośników jazdy  na rowerze z całej Polski. Dzięki temu portalowi
nawiązujemy nowe  znajomości- pozyskujemy nowych członków koła .Wielu naszych nowych 
znajomych deklaruje udział w  Lubartowskim Święcie Roweru  co zapewne  przełoży się na
nowy rekord uczestników naszego święta.
 Miniony rok w działalności koła należy zaliczyć do bardzo udanego i  obfitującego w różne
wydarzenia sportowe, rekreacyjne, kulturalne.  Zarząd MKTR "RELAKS", pragnie podziękować
wszystkim członkom koła którzy  uczestniczyli w tych zadaniach a szczególnie tym ,którzy
angażowali się  w przygotowania i prowadzenie naszych rajdów czy też imprez. Zarząd  składa
również  gorące podziękowania dla instytucji współpracujących z  kołem za pomoc
merytoryczną, finansową, za wsparcie. Składamy również  podziękowania dla tych wszystkich,
którzy wsparli koło przekazując 1%  podatku na rzecz naszego stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe z działalności MKTR "Relaks" za 2010 rok

 1. Nazwa stowarzyszenia - Miejskie Koło Turystyki Rowerowej "Relaks",  siedziba -    
Lubartowski Ośrodek Kultury,21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68. Wpis do  rejestru sądowego w
dn.26.02.2004 roku, nr KRS - 0000192306, regon -  432700473. Status organizacji pożytku
publicznego stowarzyszenie  otrzymało w dn. 23.04.2004 roku.
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 2. Członkowie Zarządu:
 - Tadeusz Matwiejczyk 
 - Edyta Lewtak 
 - Hanna Sienkiewicz
 - Lucyna Kowalczyk 
 - Aneta Mitura 
 - Wiesława Domańska 
 - Waldemar Kanar
 3. Cele statutowe stowarzyszenia:
 - dokumentowanie, popularyzacja i promocja osiągnięć miłośników turystyki rowerowej      
województwa lubelskiego,
 - zintegrowanie środowiska turystów rowerowych, pasjonatów aktywnego i zdrowego       stylu
życia,
 - popularyzowanie i umacnianie w świadomości społecznej znaczenie form zdrowego i      
aktywnego wypoczynku, regularnej aktywności oraz kultury fizycznej,
 - umożliwienie wymiany doświadczeń sportowych i turystycznych,

 4. Przychody stowarzyszenia:

         Statutowe
 W tym:
 1. Składki członkowskie
 1.1. Darowizny
 w tym 1% z US
 sponsorzy  na  Rzym
 PBS na tor przeszkód
 1.2. Dotacje - Urząd  Miasta
 1.3. Wpłaty uczestników:
 a/ zimowiska
 b/ pielgrzymki do Rzymu
 c/ ubezpieczenie - Bornholm
 1.4. Nagroda Burmistrza Miasta Lubartowa
 1.5. Pozostałe przychody
   - 43 551,43

 - 1 315,96
 - 14 606,30
 - 5 756,30
 - 8 600,00
 - 250,00
 - 4 400,00

 - 11 520,00
 - 10 100,00
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 - 104,00
 - 1 500,00
 - 5,17
  
      

 5. Koszty stowarzyszenia:

        1. Statutowe 
 W tym:
 1.1. Zimowisko
 1.2. Wyprawa na Bornholm
 1.3. Pielgrzymka rowerowa do Rzymu
 1.4. Lokalne rajdy 
 1.5. Koszulki kolarskie
 1.6. Imprezy lokalne
 1.7. XV lecie Relaksu 
 1.8. Zakup projektora 
 1.9. Ujemny wynik finansowy 2009 
 2. Koszty administracyjne:
 2.1. Materiały biurowe 
 2.2. Usługi obce: przesyłki pocztowe, r-ki telefoniczne, utrzymanie domeny, obsługa księgowa 
 2.3. Drobne wyposażenie (czajnik, urządzenie wielofunkcyjne) 
  - 47 382,23

 - 10 983,00
 - 3 026,12
 - 20 206,06
 - 354,19
 - 1 910,52
 - 899,95
 - 1 816,35
 - 1 696,00
 - 4 718,56

 - 424,13

 - 814,36

 - 532,99
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Zarząd Stowarzyszenia
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