Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej za 2005r.

Zarząd Towarzystwa został wybrany na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo –
Wyborczym członków w dniu 5 maja 2005r.
Nowy zarząd w składzie jak niŜej, swoje zadania realizował według następującego
podziału kompetencji:
1. Edward Sekulski – prezes – koordynacja całości.
2. Krystyna Wójcik – pierwszy zastępca prezesa –koordynacja spotkań z ludźmi
kultury, organizacja wystaw, koncertów, organizacja imprezy „Wiklina 2005
Rudnik nad Sanem” i nadzór merytoryczny nad stroną internetową TMZR
(Mariusz Małek – strona techniczna strony internetowej TMZR)..
3. Stanisław Gazda – drugi zastępca prezesa – kontakty z zasłuŜonymi ludźmi dla
miasta i gminy, historia regionu itp.
4. Małgorzata Sztaba – sekretarz zarządu – podtrzymywanie współpracy
i wymiana informacji między samorządem gminy i miasta, a zarządem
Towarzystwa dotyczących rozwoju miasta, prowadzenie protokołów
z posiedzeń, ewidencja członków itp.
5. Mirosława Małek – skarbnik zarządu – rozprowadzanie do punktów sprzedaŜy
kwartalnika „Przegląd Rudnicki”, prowadzenie księgowości oraz przedmiotów
w uŜytkowaniu.
6. Lucjan Tabasz – członek zarządu – utrzymywanie współpracy administracji
gminy i miasta z zarządem Towarzystwa w waŜniejszych wydarzeniach
miasta.
7. Michał Rosół – członek zarządu – współpraca z redaktorem naczelnym przy
redagowaniu kwartalnika oraz koordynacja pracy redakcyjnej sekcji
młodzieŜowej.

Działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, jak zresztą i innych organizacji
pozarządowych, normują przepisy ustawy o poŜytku publicznym i wolontariacie z czerwca
2003r. (Dz. U. nr 96, poz. 8730).
Ustawa ta jest jak gdyby naszą konstytucją, regulującą tok postępowania oraz problemy
związane z działalnością Towarzystwa.
Pierwszy problem, to opracowanie odpowiedniego programu współdziałania
i współpracy z miejscowym samorządem. W tym celu podjęta została rozmowa
z Przewodniczącym Miejskiej Rady Edwardem Tomeckim i Burmistrzem Gminy i Miasta
Waldemarem Grochowskim.
Uzgodniono, Ŝe Towarzystwo będzie prowadzić działalność zgodnie z wcześniej
opracowanym statutem, a ponadto w swojej działalności publicystycznej będą bardziej
uwypuklone sprawy gospodarcze i inwestycyjne naszego miasta.
Będziemy równieŜ współdziałać w organizacji imprez artystycznych i popularyzacji
historii naszego regionu, szczególnie wśród młodzieŜy szkolnej.
Następnie uzgodniono stronę finansową; problem ten jest o tyle skomplikowany, Ŝe
samorządy – chcąc zlecić określone zadanie organizacjom pozarządowym, a taką jest nasze
Towarzystwo – obowiązane są ogłaszać konkurs, co wydłuŜa czas i stwarza wiele trudności
formalnych. W wyniku dyskusji ustalono, Ŝe sprawa ta będzie regulowana coroczną dotacją

ujętą w budŜecie gminy w kwocie około 3.000 zł. Uzgodnienie to okazało się o tyle słuszne,
Ŝe ostatnio w tej właśnie sprawie i w przypadku niewielkich kwot takie są właśnie wytyczne.
W ślad za w/w uzgodnieniami wystąpiono do burmistrza o nową dotację na bieŜący rok
w kwocie 1.500 zł, którą otrzymaliśmy.
Środki te zostały wykorzystane na opłaty sądowe (KRS), prowizje bankowe oraz zakup
sprzętu, tj. dyktafon, skaner i aparat cyfrowy, a takŜe na dopłaty do „Przeglądu Rudnickiego”.
Kolejny problem, który stwarzał nam duŜe trudności, to rejestracja Towarzystwa
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wymóg ten musiał być spełniony z trzech powodów,
a mianowicie: wprowadzenie zmian personalnych (nowy Zarząd), zmiany w statucie
Towarzystwa wymuszone nowymi przepisami, co dla nas najwaŜniejsze, uzyskanie statusu
organizacji poŜytku publicznego.
W dniu 27 lipca 2005r. wszystkie te wymogi zostały spełnione i w tej chwili kaŜdy
podatnik – sympatyk naszego Towarzystwa moŜe przekazać 1% podatku na nasze konto.
BliŜsze szczegóły podaliśmy na naszej stronie internetowej i w „Przeglądzie
Rudnickim”.
Wystąpiliśmy równieŜ od Sądu Rejonowego w Nisku i Sądu Grodzkiego w Ulanowie
w sprawie zamieszczania w wyrokach sądowych klauzuli, iŜ skazani na kary dodatkowe mają
obowiązek przekazywać odpowiednie kwoty na rzecz naszego Towarzystwa. Na razie nie ma
w tej sprawie efektów.
Program działalności Towarzystwa jest bardzo szeroki i ambitny, ale jego realizacja
uzaleŜniona jest od ludzi – pokolenia starszego i młodzieŜy. Tak Jedni jak i drudzy to
społecznicy i entuzjaści, których jest coraz mniej, dlatego powinniśmy zrobić wszystko
w kierunku uaktywnienia obecnych i przyszłych sympatyków naszej organizacji.
W tej sprawie do dyrekcji wszystkich szkół na terenie Rudnika prezes TMZR zwrócił się
odpowiednim pismem zredagowanym wspólnie z KoleŜanką Krystyną Lachowicz prośba o
pogłębienie współpracy, szczególnie w redagowaniu naszego kwartalnika, w ramach tej
współpracy, szczególnie w redagowaniu naszego kwartalnika. W ramach tej współpracy
moŜna by popularyzować osiągnięcia szkoły, nowatorskie metody nauczania oraz poruszać
róŜne inne problemy szkoły.
Chcemy współpracować ze szkołami w edukacji dzieci i młodzieŜy w zakresie historii
i kultury regionalnej, chcemy równieŜ, aby kwartalnik był przeglądem literackim prób
nowych talentów.
Intencją tej inicjatywy jest szersze włączenie młodzieŜy i nauczycieli, szczególnie
historyków i polonistów do pracy w naszym Towarzystwie.
W dalszej perspektywie chcielibyśmy, aby trzon Zarządu Towarzystwa stanowili
nauczyciele, poniewaŜ to oni tworzą elitę młodej inteligencji, a ich profesjonalizm mógłby
podnieść poziom pracy Towarzystwa.
Główna odpowiedzialność za pracę Towarzystwa spoczywa na Zarządzie i Kolegium
Redakcyjnym.
Z przyjemnością stwierdzam, Ŝe wiele KoleŜanek i Kolegów pracuje bardzo sumiennie
i w sposób profesjonalny. W tym miejscu chciałem im serdecznie podziękować.
Są teŜ KoleŜanki i Koledzy, którzy z róŜnych przyczyn mniej angaŜują się i tu moja
prośba o większe włączenie się do pracy.
Na przestrzeni minionych trzech kwartałów wydaliśmy trzy numery „Przeglądu
Rudnickiego”.

Jeśli chodzi o tematykę staraliśmy się realizować ustalone wcześniej wytyczne, tzn.
przedstawić problemy historyczne naszej gminy, prezentować ludzi zasłuŜonych dla
środowiska, informować o przedsięwzięciach inwestycyjnych w mieści i gminie oraz
pokazywać efekty pracy młodych ludzi.
Chciałbym równieŜ poinformować Państwa o postępie prac przy wydawnictwie albumu
„Piękno Ziemi Rudnickiej”.
Starania nasze szły w dwóch kierunkach, kierunkach to szukanie drukarni, która
wydałaby album w jak najniŜszej cenie. Kwotę 25 zł za egzemplarz przy nakładzie 1.000
sztuk udało nam się obniŜyć do kwoty 18,50 zł przy nakładzie 500 egzemplarzy.
Drugi kierunek działania to szukanie pieniędzy na wydanie albumu. W tej sprawie
przygotowałem stosowne pismo, a ponadto przy współudziale Kolegi Naklickiego
prowadziliśmy bezpośrednie rozmowy w zakładach pracy i z osobami fizycznymi co do
sponsorowania i zakupu określonej ilości egzemplarzy. Efekty tego postępowania nie są
w płni zadowalające, nie mniej jednak aktualnie mamy na koncie kwotę 3.500 zł. Brakująca
kwota to ponad 5.000 zł.
Dzięki uprzejmości Firmy Handlowej i Produkcyjnej Pan Antoniego Wnuka istnieje
moŜliwość złoŜenia zamówienia za pośrednictwem tejŜe Firmy w drukarni, a po sprzedaŜy
przez nas całego nakładu (500) dokonamy zwrotu naleŜności. W tej sprawie trwają
uzgodnienia.
Kolejny problem to aktualizacja strony internetowej Towarzystwa. Temat ten przez dość
długi okres czasu stwarzał duŜe trudności. Ostatecznie jest juŜ informatyk Pan Mariusz
Małek, który podjął pracę i nasza strona jest juŜ na bieŜąco aktualizowana.
Informuję równieŜ, iŜ w okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy dwa Koncerty
Organowe w tutejszym kościele dla mieszkańców naszego miasta i gminy. Były teŜ
organizowane spotkania z poetami np. małŜeństwo Marta i Grzegorz Męcińscy, wystawy
fotograficzne naszego członka Józefa Sztaby itp.
Chcę tutaj dodać, Ŝe współpracujemy z NiŜańskim Centrum Rozwoju, Towarzystwem
Ziemi NiŜańskiej itp.
Aktualnie Towarzystwo liczy 60 członków.

Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej
Edward Sekulski

Sprawozdanie Finansowe
za 2005 rok

DOCHODY:
Źródło dochodu
Składki członkowskie
Dotacje
Wpływy róŜne
Subskrypcja – Album
„Piękno Ziemi Rudnickiej”
Wpływy ze sprzedaŜy
„Przegląd Rudnicki”
Razem:

Plan
(w złotych)
700
3.000
400

Wykonanie
(w złotych)
1.100
5.000
55
3.450
1.732

4.100

11.337

WYDATKI:
Przeznaczenie
Dotacja na rzecz „Wiklina
2005 Rudnik nad Sanem”
Dofinansowanie
„Przeglądu Rudnickiego”
Koszty organizacyjne
i promocyjne
Koszty obsługi
konta bankowego
Sfinansowanie dwóch
koncertów organowych
Wydatki ogólne
Wydatki rzeczowe (zakup –
cyfrowy aparat fotograficzny)
Ogółem:

Plan
(w złotych)

Wykonanie
(w złotych)

2.000

-

1.000

1.635

1.000

920

100

118
2.500
1.731,84
1.518

4.100

8.422,84

