Sprawozdanie Zarządu z działalności TMZR za rok 2006.
Zarząd w minionej kadencji pracował w następującym składzie:
Prezes - Edward Sekulski
Z-ca Prezesa - Krystyna Wójcik
II Z-ca Prezesa - Stanisław Gazda
Skarbnik - Mirosława Małek
Sekretarz - Małgorzata Sztaba
Członek - Lucjan Tabasz
Członek - Michał Rosół
Rok 2006, można powiedzieć, że był dla Towarzystwa okresem stabilizacji
organizacyjnej i dalszym wzrostem liczebnym naszego stowarzyszenia. Główna działalność to
publikacja kwartalnika „Przegląd Rudnicki”.
W tym czasie odbyliśmy cztery ogólne zebrania wszystkich członków i kilka spotkań
zespołu redakcyjnego. Zgodnie z planem zostało wydane cztery egzemplarze kwartalnika
w których przedstawiono różne zagadnienia: wspomnienia okupacyjne, prezentacja
zasłużonych ludzi dla Rudnika, prezentacja miejscowych artystów, opis różnych problemów
związanych z wikliniarstwem, opis uroczystości nadania imienia niepodległościowej
organizacji ORLĘTA tutejszemu Gimnazjum, inwestycje komunalne w mieście, przypomnienie
o zasługach chóru Zgoda, różne informacje na temat życia młodzieży, w tym stowarzyszenia
harcerskiego „Skautfort”, a ponadto ważniejsze wydarzenia w gminie
i samym Rudniku. Ostatnio prezentujemy historię ludzi z części ulicy
Sandomierskiej. Poruszane problemy, historie i ważne wydarzenia w naszym środowisku są
pisane przez nas, bo uważamy, że są one ciekawe i mają istotne znaczenie dla następnych
pokoleń.
Czy taka konwencja i tematyka artykułów w Przeglądzie Rudnickim będzie
kontynuowana zależy od nas. Dzisiejsze spotkanie w dyskusji powinno udzielić odpowiedzi na
to pytanie.
W dalszym ciągu mojego wystąpienia chciałbym poruszyć pracę samego Zarządu i
Kolegium Redakcyjnego . Zarząd w obecnym stanie osobowym swoją funkcję koordynacyjną
wykonuje na ogól dobrze, ale jest to działanie mało systematyczne.
W zasadzie nie odbywają się posiedzenia Zarządu i to z różnych przyczyn. Większość
członków, to pracownicy różnych instytucji, nie zawsze dysponujący czasem dogodnym dla
wszystkich, poza tym decyzje niekiedy musza być podejmowane bez zbędnej zwłoki.
Uzgadnianie różnych problemów jest dokonywane indywidualnie z poszczególnymi członkami
Zarządu, a w niektórych przypadkach po prostu informuję o podjętej decyzji. Zdaję sobie
sprawę z niedogodności tej praktyki i w przyszłości powinna ona być minimalizowana. Dobór
członków Zarządu jest o tyle dobry, że jego członkowie z tytułu pracy zawodowej mają
możliwości i wpływ na efekty, a nawet egzystencję Towarzystwa. Dlatego też styl pracy
Zarządu polegający na koleżeńskich uzgodnieniach i bezpośrednich rozmowach ma swoje
usprawiedliwienie. Niemniej jednak należy dążyć do zarządzania kolegialnego.
W roku 2006 w metodzie pracy Kolegium Redakcyjnego wprowadzono pewne
zmiany. Dużym problemem w przygotowaniu materiałow do druku był ich stan techniczny, to
znaczy były one w formie maszynopisu, a nie w postaci elektronicznej. Większość z nas
posiada komputer i pisanie materiałow na drukarce komputerowej jest o wiele łatwiejsze niż na
tradycyjnej maszynie do pisania, a dostarczone materiały w formie elektronicznej bardzo
ułatwiają dalszą pracę. Dla tych osób, które mają trudności w posługiwaniu się komputerem lub
go jeszcze nie mają istnieje możliwość druku w Miejskim Ośrodku Kultury lub w Urzędzie
Miasta w Rudniku.

Drugi problem to dobór artykułów, ich pisanie i korekta. Wspólnie doszliśmy do
wniosku , że Kolegium Redakcyjne wprawdzie posiada kompetencje i umiejętności warsztatu
pisarskiego, ale też ma określone możliwości czasowe, dlatego też odbywamy ogólne zebrania
wszystkich członków Towarzystwa celem podejmowania decyzji co pisać i kto ma pisać.
Metoda ta jest wsparciem dla Kolegium Redakcyjnego. Czy ta praktyka jest dobra , czy należy
wprowadzić pewne zmiany, proszę o wypowiedź w dyskusji.
Obecnie przedstawię gospodarkę finansowa za ubiegły rok:
Po stronie dochodów :
Składki członkowskie wyniosły
Darowizna w postaci 1% podatku od dochodu osób fizycznych
Za sprzedaż „Przeglądu Prudnickiego”
Odsetki bankowe
Razem

580 zł.
581 zł.
2640 zł.
11zł.
3813zł.

Po stronie wydatków:
Prowizje bankowe
Abonament strony internetowej
Artykuły spożywcze
Papier
Wypisy z KRS
Zwrot subskrypcji na album
Razem
Saldo

76.63 zł.
73.08 zł.
42.78 zł.
12.20 zł.
60.00 zł.
1 950.00 zł.
2 214.69 zł.
+1600 zł

Wyjaśniam tu jednocześnie, że wypłata w pozycji zwrot subskrypcji z bieżących dochodów
nastąpiła z tego powodu, że w roku 2005 z przedpłat zakupiliśmy cyfrowy aparat fotograficzny
za kwotę 1518 zł.
Aktualnie na stanie przedmiotów w użytkowaniu mamy wspomniany aparat fotograficzny,
skaner i dyktafon.
Na pewno Państwo zorientowali się, że w pozycji wydatków nie ma kosztów druku
kwartalnika „Przegląd Rudnicki”. W tej sprawie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z 27.12.2005 organizacje pozarządowe mogą przystępować do konkursów
na wykonanie określonych zadań za określoną kwotę. W ślad za wyżej wymienionym
Rozporządzeniem ukazała się Uchwała Rady Miejskiej w Rudniku z dnia 27.02.2006, w której
przedstawiono program o współpracy gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi.
Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych.Towarzystwo nasze opracowało ofertę na realizację zadania publicznego wraz z
wnioskiem o dotację ze środków publicznych na kwotę 3000 zł.
Tak więc druk kwartalnika został sfinansowany z budżetu gminy.
Aktualny stan członków naszego Towarzystwa wynosi 65 osób, przy czym składki
członkowskie opłaciło 33 osoby, a 10 osób jako członkowie sekcji młodzieżowej zostało
zwolnionych z opłat. Pięć osób od dłuższego czasu nie tylko, że nie opłaca składek, ale i nie
wykazuje żadnego zainteresowania naszym Towarzystwem. W tym przypadku proponuję
skreślenie ich z ewidencji, po uprzednim przeprowadzeniu rozmów z każdą z nich.

Nasze Towarzystwo jako organizacja pozarządowa ma obowiązek po zakończeniu każdego
roku kalendarzowego sporządzićodpowiednie sprawozdanie. Sprawozdanie to
powinno ukazać się w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
a opłata z tego tytułu wynosi około 2400 zł. Wyjątek stanowią organizacje, które posiadają NIP
i REGON i mogą takie sprawozdanie przesłać drogą elektroniczną do Bazy Departamentu
Pożytku Publicznego. Wówczas jest to bezpłatne. W przypadku naszym skorzystaliśmy z tego
przywileju.
Kolejny problem, który zaistniał w ubiegłym roku to wydawnictwo albumu „Piękno Ziemi
Rudnickiej”. Jak wiadomo temat ten był kilkakrotnie omawiany na ogólnych spotkaniach i w
mniejszych zespołach. Wnieśliśmy tu dużo pracy intelektualnej i materialnej, ale wskutek
rozbieżnych uwarunkowań rodziny p.p. Szastów z dalszych prac musieliśmy zrezygnować. Po
konsultacji z radcą prawnym napisaliśmy odpowiednie pismo do p.p.Szastów o stworzenie
normalnych warunków do kontynuacji prac nad wydawnictwem, a w przypadku odmowy jej
przerwanie. Nie uzyskaliśmy zgody na nasze propozycje, dlatego też została podjęta uchwała
walnego zgromadzenia Towarzystwa o odstąpieniu od dalszych prac nad wydawnictwem.
Uchwała została ogłoszona w Internecie, ponadto będzie umieszczona w najbliższym numerze
Przeglądu .
Chciałbym również przypomnieć i równocześnie prosić wszystkich członków naszego
Towarzystwa, aby przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym z dochodu za rok 2006 pamiętali
o odliczeniu 1 % z podatku i datek ten przekazali na nasze stowarzyszenie. Robimy to tak jak w
ubiegłym roku.W tej sprawie będą podane wyjaśnienia w najbliższym numerze Przeglądu
Rudnickiego.
W okresie sprawozdawczym było organizowanych wiele narad i szkoleń na temat pracy
organizacji pozarządowych. W tych, które były w bliższym zasięgu terytorialnym (Sandomierz,
Nisko, Ulanów), braliśmy udział, natomiast miejscowości odległe (Rzeszów, Warszawa ) ze
względu na koszt były pomijane.
Na szczególną uwagę zasługuje decyzja o powołaniu Niżańskiego Centrum Rozwoju,
którego celem jest wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju społeczności lokalnych,
organizowanie szkoleń językowych, kursów obsługi komputera oraz pisania wniosków na
konkursy o środki finansowe. Powołano również Podkarpacką Radę Organizacji
Pozarządowych oraz Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych, a w stadium organizacji jest
powołanie Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych. Celem wszystkich tych stowarzyszeń
jest wspieranie inicjatyw społecznych sektora pozarządowego. Inicjatywy te dotyczą
rozbudzania patryjotyzmu lokalnego, kultury, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwoju
turystyki i sportu. Te lokalne inicjatywy mają możliwość wsparcia finansowego ze środków
unijnych.
Głównym celem dzisiejszego spotkania, jest złożenie sprawozdania Zarządu z
działalności za rok 2006, ale równocześnie powinniśmy przedstawić główne kierunki pracy na
rok 2007. Statutowy zakres działania Towarzystwa jest bardzo szeroki, jednak nasze
możliwości kadrowe, lokalowe i sprzętowe są ograniczone. Jesteśmy wszyscy
wolontariuszami, a więc społecznikami, pracujemy bo to daje nam przyjemność, bo czujemy
wewnętrzną potrzebę utrwalania historii naszego środowiska, przeżyć własnych i naszych
znajomych. Proponuję zatem w dalszym ciągu kontynuować wydawnictwo kwartalnika
„Przegląd Rudnicki”z zachowaniem dotychczasowej konwencji i praktyki.

W roku 2007 mamy przed sobą wiele problemów organizacyjnych, zadanie pogłębienia
współpracy z tutejszym samorządem, większe zaangażowanie w projektach
i konkursach w celu pozyskiwania środków finansowych.
W listopadzie ubiegłego roku wystąpiłem pisemnie do Pana Burmistrza Gminy i Miasta w
Rudniku, aby analogicznie jak w roku 2006 opracować program współpracy gminy na rok 2007
z organizacjami pozarządowymi. Przystąpilibyśmy do tego konkursu i mamy nadzieję, że
wynik byłby dla nas pozytywny. Wzorem roku ubiegłego mogłaby to być kwota 3000 zł.
Stosownie do wcześniejszych uchwał jako Zarząd byliśmy zobowiązani do podjęcia
działań w sprawie wydania widokówek. Są już wykonane zdjęcia przez fotografa z Stalowej
Woli, który równocześnie doprowadzi do ich druku. Będą to widokówki wykonane w sposób
profesjonalny z 16-ma różnymi widokami architektury, przyrody i wikliniarstwa z Rudnika
i okolic. Koszt wydawnictwa to kwota 2000 zł. W tej sprawie również wystąpiłem
z wnioskiem do Pana Burmistrza o sfinansowanie przedsięwzięcia traktując tę inicjatywę jako
jedną z form promocji Rudnika i wikliniarstwa, przy okazji otwarcia Centrum Wikliniarstwa.
Wystąpiłem również do Pana Burmistrza w sprawie wygospodarowania i
przydzielenia odpowiedniego lokalu dla naszego Towarzystwa. Wcześniej przeprowadziłem
bezpośrednią rozmowę, w wyniku której odniosłem wrażenie, że temat ten może być
załatwiony pozytywnie. Docelowo własny lokal z komputerem, może nawet z etatem
stworzyłby warunki do normalnej pracy.
Projekt budżetu na 2007 r.
Dochody:
Składki członkowskie
Darowizna 1%
Sprzedaż Przeglądu Rudnickiego
Inne

Wykonanie za rok 2006
580 zł
581 zł
2640 zł
11 zł

Udział w konkursie
Dotacja na widokówki
Sprzedaż widokówek
RAZEM
SALDO

Plan na rok 2007
600 zł
600 zł
2700 zł
1600 zł (saldo
2006)
3000 zł

3812 zł
1600 zł

8500 zł

Wykonanie za rok 2006

Plan na rok 2007
4800 zł.
200 zł
2000 zł
1500 zł
8500 zł

Wydatki:
Druk Przeglądu Rudnickiego
Wydatki Bieżące
Druk widokówek
Zwrot subskrypcji
RAZEM

265 zł
1950 zł
2215 zł

Na zakończenie chciałbym podziękować za koleżeńską współpracę i miłą atmosferę
wszystkim członkom naszego Towarzystwa. W sumie praca w Towarzystwie jest absorbująca,
ale jednocześnie daje satysfakcję i zadowolenie,że coś robi się dla środowiska.
Za Zarząd T.M.Z.R.
Inż. Edward Sekulski

