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ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Uchwały Nr W 3/1/4/2012 

III Walnego Zebrania Zwyczajnego 

Towarzystwa Przyjaciół Ząbek z dnia 

z dnia 24.02.2012 r. 
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Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 
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1) Wstęp 

W roku 2011 Towarzystwo Przyjaciół Ząbek zawiązało się na zebraniu założycielskim w 

dniu 11 czerwca 2010 roku.  

Po przejściu pozytywnie procedury rejestracji i operacji związanych z obsługą finansową 

stowarzyszenia, Towarzystwo podjęło szereg działań, które zostaną opisane w dalszej 

części sprawozdania.  

Celami działalności Towarzystwa jest: 

1 Szeroki rozwój działalności społeczno-kulturalnej na terenie Ząbek i regionu w 

różnych jej formach i kierunkach 

2 Kultywowanie pamięci historycznej miasta Ząbki jak i całego kraju, 

3 Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, 

4 Budzenie inicjatyw społecznych na rzecz miasta i gminy; 

5 Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, 

6 Prowadzenie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego 

7 Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego 

 

2) Zarząd  

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ząbek został wybrany na zebraniu założycielskim w dniu 

11 czerwca 2011 roku i w okresie sprawozdawczym nie ulegał zmianie.  

W skład zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ząbek wchodzą: 

Grzegorz Siwek – prezes – zamieszkały w Ząbkach, 

Tomasz Kret – wiceprezes – zamieszkały w Ząbkach, 

Ewa Borkowska – skarbnik – zamieszkała w Ząbkach. 

 

3) Sprawy finansowe 

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo Przyjaciół Ząbek zbierało składki 

członkowskie jak również uzyskało dochody w postaci darowizn oraz wpłat wpisowego 

za udział w turnieju piłkarskim. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2010 roku 

wynosił 972,33 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote, trzydzieści trzy grosze).  
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Z pośród 40 członków, zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia, 

zobowiązanych do płacenia składek było 27, z czego 8 dopełniło swojego 

obowiązku. Ponadto pośród osób, które nie są zobowiązane do płacenia składek, uiściło je 

trzy osoby. Suma uzyskana z tytułu składek członkowskich wyniosła 860 zł 

 

 

4) Zebrania Walne,  Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

W okresie sprawozdawczym odbyło się: 

a) 1  Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, 

b) 0 zebrań Komisji Rewizyjnej, 

c) 13 Zebrań zarządu. 

 

5) Liczba członków i pracowników Stowarzyszenia 

W dniu 31.12.2011 roku Towarzystwo Przyjaciół Ząbek liczyło 40 osób. 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników ani nie zlecało 

prac w ramach umów cywilno-prawnych 

 

6) Działalność Stowarzyszenia 

 

a) Działania związane z rejestracją i organizacją Towarzystwa Przyjaciół Ząbek  

 Została uruchomiona strona Towarzystwa Przyjaciół Ząbek ( www.tpz.org.pl), 

która systematycznie się rozwija 

 W dniu 3.03.2011 roku została podpisana umowa ze Spółdzielczym Bankiem 

Rzemiosła i Rolnictwa na prowadzenie rachunku bankowego TPZ 

 Nawiązaliśmy współpracę z Portalem zabki24.pl 

b) Działania statutowe. 

 Ogłosiliśmy konkurs na Logo TPZ. Do współpracy udało się zaprosić      

wszystkie szkoły w Ząbkach. Zgłoszono 115 prac konkursowych, z których 

zostało wybrane logo Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. 

 Wspieraliśmy organizację cyklu imprez „Czwartki z kuchnia polską” w 

restauracji „Na Skrajnej” 
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 Podpisaliśmy umowy partnerskiej z Miastem Ząbki, na 

rzecz realizacji Projektu „Termomodernizacji Urzędu 

Miasta w Ząbkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Miasto uzyskało dofinansowania 

na realizacje w/w zadania. 

 TPZ objęło patronat nad prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 3 w 

Ząbkach konkurs na prezentację multimedialną dotycząca naszego Miasta 

„Ząbki – Moje Miasto” 

 W dniu 11 czerwca obchodziliśmy swoją pierwszą rocznicę pierwszego 

spotkania założycielskiego. Z tej okazji w dniu 12 czerwca na festynie z 

okazji Dni Ząbek zaprosiliśmy mieszkańców Ząbek na nasz tort urodzinowy 

 Podczas festynu z okazji Dni Ząbek zbieraliśmy podpisy pod petycją w 

sprawie budowy obwodnicy Ząbek 

 Włączyliśmy się aktywnie w promocje zgłoszonej lokalizacji budowy placu 

zabaw dla dzieci w ramach akcji „100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT 

NIVEA”, poprzez przygotowanie wzoru ulotki, ich dystrybucję oraz inne 

działania. Lokalizacja w Ząbkach, otrzymała gwarancje wybudowania placu 

zabaw 

 28 czerwca zorganizowaliśmy wraz z Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji oraz firmą SKANSA S.A. wyścig z okazji otwarcia ulicy 

Wolności i początku wakacji 

 W dniu 4 września, wraz z MOSiR w Ząbkach, zorganizowaliśmy Turniej 

piłkarski o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.  

 Pomagaliśmy w organizacji I Rajdu Pieszego śladem Małego Powstańca 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ząbkach. 

 Od 21 października prowadziliśmy zbiórkę publiczną dla ofiar pożaru w 

Ząbkach. Na w/w cel udało się zebrać 5324,75 zł. 

 Z okazji Święta Niepodległości zorganizowaliśmy we współpracy z SP3 

Koncert "Wspomnienia Listopadowe", podczas którego wystąpił chór i 

orkiestra Zespołu Państwowych szkół muzycznych nr 1 w Warszawie. 
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 Wraz z MOK w Ząbkach oraz Portalem zabki24.pl 

ogłosiliśmy konkurs „Ząbki w czterech porach roku”, 

który trwać będzie do jesieni 2012 roku, z podziałem na 4 etapy 

odpowiadające kolejnym porom roku. 

c) Korespondencja 

W 2011 roku prowadzona korespondencja dotyczyła spraw związanych z bieżącą 

działalnością stowarzyszenia 

 


