Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

W dniu 18 lutego 2016 roku w stołówce II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr
3 w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia Relaks.
W pierwszej części zebrania prezes stowarzyszenia Tadeusz Matwiejczyk zapoznał zebranych
ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za 2015 rok a następnie w imieniu Komisji
Rewizyjnej wystąpił jej przewodniczący Tadeusz Mróz, który przedstawił wniosek o udzieleniu
absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek o udzieleniu absolutorium dla Zarządu
Relaksu przeszedł jednogłośnie.

Druga część zebrania dotyczyła wyboru nowych władz stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym
wybrano nowy Zarząd w składzie: Andrzej Zdunek -prezes, Kazimierz Dejko ? vice prezes,
Teresa Kowalczyk- sekretarz, Waldemar Kanar- skarbnik, Mariola Rojek ? członek Zarządu,
Roman Denisiuk-członek Zarządu. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Tadeusz Mróz ?
przewodniczący, Adam Wawryszczuk ? członek, Rafał Pietruszka -członek.

Nowy prezes Relaksu Andrzej Zdunek podziękował zebranym za obdarzenie go zaufaniem i
przejął prowadzenie zebrania. Zapowiedział, że nie będzie robił ? rewolucji? w planie pracy
stowarzyszenia i przedstawił zamierzenia na 2016 rok, przygotowane przez ustępujący Zarząd.

Na zakończenie zebrania prezes Andrzej Zdunek podziękował ustępującemu prezesowi
Tadeuszowi Matwiejczykowi za 20 letnią aktywną pracę na rzecz Relaksu i zaproponował
uhonorować go tytułem ? honorowy członek stowarzyszenia. Zebrani aplauzem i specjalnie
przygotowaną uchwałą Walnego Zebrania zaakceptowali propozycję nowego prezesa MKTR
Relaks.
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Kilka tygodni później , po spełnieniu odpowiednich procedur odbyło się kolejne Walne Zebranie
stowarzyszenia na którym między innymi przyznano Tadeuszowi Matwiejczykowi tytuł
honorowego prezesa Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej Relaks.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej ?Rela
ks? za 2015 r.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano:

- III Rajd Noworoczny do Starego Tartaku

- Rajd w Lasy Kozłowieckie

- Zawody sportowe Brześć-Ruczejok w Lubartowie

- Zebranie sprawozdawcze
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- Spacer integracyjny z ART-FIT

- Prezentację -Pielgrzymka rowerowa do Santiago de Compostela

- Rozpoczęcie sezonu rowerowego XX rajd Wiosenny -"Powitanie Wiosny"

- Rajd do Jeziorzan

- Zawody sportowe Relaks-Ruczejok w Brześciu

- Rajd Trójprzymierza -Lublin

- V Parada Rowerowa Lublin

- V Rowerowa Majówka

- Rajd na Polesie Lubelskie

- XI Rajd na orientację

- Rajd na Polesie
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- Udział w XXII Święcie Roweru

- V Rowerowe Lato po Ziemi Lubartowskiej- piknik w Kamionce

- Udział w rajdzie Szlakiem 27 Dywizji Wołyńskiej

- XIX Międzynarodowy Rajd Rowerowy Lubartów-Brześć -Hajnówka- Lubartów

- Rajd do W-wy-95 rocznica Bitwy Warszawskiej

- XI Wakacyjne strzelanie z łuku

- XI Pielgrzymka do Wąwolnicy

-XV Rowerowy Tor Przeszkód dla uczniów lubartowskich szkół

- Rajd Doliną Ciemięgi

- zakończenie sezonu rowerowego-Firlej

- Jubileusz XX Lecia Relaksu

Dodatkowo został zorganizowany:
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- rajd do Meksyku

- 2 rajdy zlecone przez Lubartowską Grupę Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem

- rajd do Horyńca

Nie zrealizowano do Skansenu Wsi Lubelskiej

Oprócz planowanych wymienionych działań członkowie Relaksu uczestniczyli w licznych
spacerach, wyjazdach spontanicznych, grali w piłkę siatkową promując zdrowy styl życia.

Realizacja tak bogatego w liczne imprezy sezonu rowerowego możliwa była dzięki napisaniu
kilku projektów i otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Miasta Lubartów.

W okresie sprawozdawczym MKTR ?RELAKS? współpracował z dyrekcjami lubartowskich
szkół, z Nadleśnictwem Lubartów ,z Domami Kultury, z Urzędem Miasta, z Komitetem Święta
Roweru,z Bankiem Spółdzielczym ,z Policją, z LGD?Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem', z
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie ,z Sejmikiem Dzieci i Młodzieży miasta
Lubartowa ,z lubartowskimi przedsiębiorcami, z kołami rowerowymi miasta Lubartowa,
Lublina , Kielc i Warszawy, z klubem rowerowym Koleso Witrow ze Lwowa, z stowarzyszeniem
?Ruczejok? z Brześcia. Działania nasze były często relacjonowane w miejscowej prasie,
telewizji i na portalu internetowym Lubartów24, i na Facebooku.

W okresie sprawozdawczym Zarząd stowarzyszenia zbierał się 5-krotnie, dwukrotnie z Komisją
rewizyjną w celu koordynacji pracy stowarzyszenia i rozwiązywania bieżących problemów.
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W 2015 r. udało się wykonać profesjonalną przyczepę do przewozu rowerów. Miniony rok w
działalności koła należy zaliczyć do bardzo pracowitego, szczególnie 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 bezpośrednio w przygotowania i prowadzenie naszych rajdów czy
też imprez. Szczególnie dziękuję Grzegorzowi Guzowi za prowadzenie strony internetowej oraz
Adamowi Wawryszczukowi za dokumentację zdjęciową i filmową. Dziękuję Helenie Wójcik za
uzupełnienie kroniki za 2015 r.. Dziękuję Komisji Rewizyjnej za czuwanie nad prawidłowym
działaniem naszego Stowarzyszenia. Składam, podziękowania dla instytucji współpracujących z
naszym stowarzyszeniem za pomoc merytoryczną, finansową, za wsparcie. Składamy również
podziękowania dla tych wszystkich, którzy wsparli nasze Stowarzyszenie przekazując 1%
podatku na rzecz naszej organizacji.

Zarząd Stowarzyszenia

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej "Relaks"
wykonane w oparciu o bilans , rachunek wyników i informację dodatkową za 2015 r.
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1. Struktura przychodów statutowych - 29.049,62

a/ składki członkowskie

-

700,00

b/ darowizny

-

1200,00

c/ dotacje UM

- 11.000,00

d/ wpłaty uczestników rajdu Bitwa Warszawska

-

550,00

e/ wpływy z 1%

-

1,714,50

f/ organizacja rajdów dla LGD

-

9000

2. Struktura wydatków statutowch
22.806.79

-
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a/ koszty rajdu.95 roczn. Bitwy Warszawskiej

- 3.051,61

b/ koszty rowerowych rajdów

- 7.422,47

c/ koszty wykonania przyczepy rowerowej

-15980,00

3. Saldo na dzień 31.12.2015 r

- 3 858,17

Zarząd Relaksu
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