Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Miłośników
Ziemi Rudnickiej za lata 2005 do 2007
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Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej jest stowarzyszeniem
posiadającym status organizacji poŜytku publicznego i działa w
oparciu o własny statut. Dokumentem podstawowym regulującym
pracę tego typu organizacji jest Ustawa z dnia 24.04.2003 r.
o działalności organizacji poŜytku publicznego i wolontariacie
(Dz.Ust. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami).
Wprawdzie mamy pełną samodzielność i niezaleŜność, ale Ŝyjemy
w określonej społeczności i uwarunkowaniu, dlatego teŜ nasze
poczynania i nasze kierunki działalności są uzgadniane i
konsultowane z organami samorządu lokalnego, co sprzyja tworzeniu
właściwej atmosfery i partnerskiej współpracy. Chcę tu równieŜ
podkreślić, Ŝe nasze stowarzyszenie jest grupą wolontariuszy,

pasjonatów, którzy pracę społeczną wykonują w miarę wolego czasu,
dobrego zdrowia, umiejętności i przyjemności. Nie moŜe tu być
mowy o kierowaniu pracą tak jak w firmie, ale na zasadzie
koleŜeńskich rozmów i ustaleń. WaŜnym jest równieŜ, aby wspólne
spotkania były przyjemnością i Ŝyczliwą wymianą poglądów i opinii.
Zadania statutowe jakie stoją przed naszym stowarzyszeniem są
rozliczne, a realizacja ich wymaga duŜego nakładu pracy wielu ludzi.
Dlatego teŜ to co zrobiliśmy jest na miarę naszych moŜliwości, a nie
zapotrzebowania.
Na wstępie kadencji podjęto szereg przedsięwzięć organizacyjnych
w zakresie kierowania stowarzyszeniem i usuwaniu braków
dokumentacyjnych. I tak, do 27.07 2005 r. ostatecznie uzupełniono
wpis do KRS oraz załatwiono sprawę REGONU. Ponadto
wprowadzono ewidencję księgową z corocznym bilansem, którą
prowadzi członek zarządu – skarbnik.
Rozdzielono funkcję prezesa zarządu od redaktora naczelnego
Przeglądu Rudnickiego, które to decyzje okazały się w praktyce
bardzo słuszne.
Poszczególni członkowie Zarządu otrzymali określone zadania, co
równieŜ zdało egzamin w praktyce. Zacieśniono współpracę z MOK
w Rudniku, szczególnie w zakresie prezentacji ludzi kultury, sztuki
i rzemiosła.
TMZR włączyło się do promocji naszego miasteczka poprzez
prezentacje ciekawych elementów architektonicznych, przyrodniczych
i wikliniarstwa. Wydano profesjonalnie wykonane widokówki w 16
rodzajach i w kilkutysięcznym nakładzie.
Towarzystwo nasze, jako organizacja poŜytku publicznego jest mocno
zaangaŜowana w współpracę z NiŜańskim Centrum Rozwoju, którego
celem jest szkolenie, organizowanie i inicjowanie przedsięwzięć na
rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
W ramach tej współpracy kilku członków naszego towarzystwa
zostało przeszkolonych na tematy: „Fundraisingu dla organizacji
pozarządowych” – pozyskiwanie środków finansowych, ponadto w
zakresie przygotowywania i realizacji projektów unijnych.
Uczestniczyliśmy w realizacji projektu „ Organizacja letnich
koncertów organowych”, a ostatnio realizujemy projekt na temat
kultywowania tradycji folklorystycznych w ramach programu

LEADER +. Współpracujemy w ramach lokalnej grupy działania w
organizacji spotkań i konferencji promujących wikliniarstwo w
Rudniku.
Od pierwszych dni działalności obecnego zarządu kontynuujemy
wydawanie naszego kwartalnika „Przegląd Rudnicki”. Wydaliśmy w
tym czasie 12 numerów. Ostatni, to jest 1/2008/44/ będzie poświecony
70-leciu harcerstwa w Rudniku nad Sanem.
Stosujemy praktykę, ze materiały do kolejnych numerów Przeglądu
dostarczane są w formie elektronicznej ( dyskietka, płytka CD), co jest
duŜym usprawnieniem przy korektach i składaniu.
Cenę jednego numeru Przeglądu obniŜyliśmy z 5 do 3 zł, co ma
wpływ na zwiększenie sprzedaŜy.
Strona internetowa TMZR jest na bieŜąco aktualizowana.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie aktualizacji składu osobowego
naszego towarzystwa, co zostało zrealizowane, niemniej jednak
istnieje potrzeba ponownej aktualizacji.
Stan członków wynosi 65 osób, regularnie opłaca składki około 45
osób, 10 osób jest zwolnionych z opłat (sekcja młodzieŜowa), a 10
osób zalega w opłacaniu składek i z nimi naleŜałoby przeprowadzić
rozmowy co do dalszej ich przynaleŜności do TMZR.
Zarząd utrzymuje stałe kontakty z byłymi mieszkańcami
Rudnika i sympatykami Towarzystwa, aktualnie niezamieszkałymi w
naszym miasteczku, poprzez wymianę róŜnych materiałów i zdjęć.
Odnośnie wydania albumu „Piękno Ziemi Rudnickiej”to chcę tu
przypomnieć, Ŝe mieliśmy szczere chęci aby zadość uczynić autorce
śp. Genowefie Szast. Mieliśmy zgromadzone pieniądze,
zweryfikowany tekst, ustaloną drukarnię, ale wyłonił się problem
praw autorskich. I tu nastąpił rozdźwięk między rodziną autorki, a
naszym Towarzystwem.W tym stanie rzeczy odstąpiliśmy od
kontynuowania dalszych prac, a zgromadzone pieniądze zwróciliśmy
osobom, które dokonały przedpłaty

W ubiegłym roku z inicjatywy Towarzystwa reaktywowano
(z 5 do 150 osób), a właściwie powołano Koło Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. W najbliŜszej przyszłości będzie utworzony Rejon,
w skład którego będą wchodzić Koła z Niska, Krzeszowa i Rudnika.
Utworzone Koło cieszy się duŜym zainteresowaniem i uznaniem
emerytów i rencistów.
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Wykonanie roku 2007
560.00
1404.00
1948.00

Plan roku 2008
600.00
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4736.00
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5379.00
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Zakup komputera
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Na zakończenie, w imieniu Zarządu i moim własnym, serdecznie
dziękuję za koleŜeńską współpracę i miłą atmosferę wszystkim
członkom naszego Towarzystwa, władzom samorządowym i
administracyjnym oraz sympatykom naszej organizacji. Praca w
Towarzystwie Miłośników Ziemi Rudnickiej jest absorbująca, ale
jednocześnie daje satysfakcję i zadowolenie, Ŝe coś robi się dla
środowiska, Ŝe pozostaje po nas pisany ślad.

Kadencja Zarządu i Kolegium Redakcyjnego kończy się,
wybierzemy nowe władze i w tym miejscu juŜ dziś Ŝyczę im duŜo
zdrowia, bardzo dobrych wyników w pracy społecznej i uznania
naszej rudnickiej społeczności.
Rudnik nad Sanem, marzec 2008 r.
Za Zarząd
Edward Sekulski

