Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej za okres 2008 do 2010 z
uwzględnieniem części finansowej za rok 2010.
TMZR w Rudniku nad Sanem w minionej kadencji (2008-2010) pracowało pod kierunkiem Zarządu
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Praca Zarządu w okresie sprawozdawczym kierowała się wytycznym statutu oraz programem
działania przyjętym na walnym zgromadzeniu członków. Stosownie do statutu odbywaliśmy
rokrocznie walne zgromadzenia, a w każdym roku co najmniej cztery posiedzenia Zarządu najczęściej
z udziałem Zespołu Redakcyjnego „Przeglądu Rudnickiego”.
Z walnych zgromadzeń i posiedzeń Zarządu sporządzano protokoły, które znajdują się w aktach
naszego Towarzystwa.
Miniona kadencja w pracy Zarządu i całego Towarzystwa była dalszym ciągiem realizacji zadań
wydawniczych, pogłębieniem współpracy z tutejszymi władzami samorządowymi, Miejskim
Ośrodkiem Kultury i Niżańskim Centrum Rozwoju.
Aktualnie Towarzystwo nasze liczy 57 członków, w tym 7 jest spoza Rudnika. Członkowie nasi to
pasjonaci regionalizmu, pracujący dla swojej małej ojczyzny to społecznicy, których oceniać należy w
specjalny sposób. Warunki naszej pracy na pewno polepszyły się, mamy własny lokal (przy ul
Kilińskiego 19), komputer z pełnym oprzyrządowaniem, a przede wszystkim dobry klimat i pomoc
władz samorządowych i kierownictwa Centrum Wikliniarstwa.
Aktywność naszych członków jest najbardziej licząca się na walnych zgromadzeniach i
posiedzeniach Zarządu łącznie z Zespołem Redakcyjnym. Są wtedy omawiane tak sprawy bieżące
Towarzystwa jak i tematyka publikacji w „Przeglądzie Rudnickim”. Tematyka ta jest wieloraka i
bardzo obszerna, nie sposób jest jej tu omawiać, ponieważ w większości ma swoje miejsce w
wydawanych kwartalnikach. W minionej kadencji wydano 13 numerów „Przeglądu” w tym 1
specjalny poświęcony 70 rocznicy powstania harcerstwa w Rudniku.
W Przeglądach staraliśmy się, aby publikowane artykuły w 50% dotyczyły historii z terenu Rudnika,
a szczególnie problemów wikliniarstwa, pozostałe 50% to ważne wydarzenia bieżące. Chcę tu

poinformować, że skompletowano 3 zestawy do tej pory wydanych Przeglądów,
oprawiono je i znajdują się po 1 komplecie w Bibliotece Miejskiej, w MOK Rudnik i
w biurze naszego Towarzystwa. Ponadto ze strony internetowej naszego Towarzystwa
można uzyskać wgląd do formy elektronicznej poszczególnych numerów Przeglądu
Rudnickiego.
Szata graficzna „Przeglądów”, treść zawartych tam tematów jest coraz bardziej
interesująca, co ma wpływ na poczytność i sprzedaż kwartalników. Czytając
Przeglądy widać włączanie się do współpracy młodzieży. W wierszach, artykułach i
rysunkach jest wiele oryginalnych i ciekawych poglądów na różne tematy. Tę praktykę
powinniśmy kontynuować i zacieśniać współpracę z młodzieżą.

Znaczącym wydarzeniem dla środowiska rudnickich emerytów i rencistów było
reaktywowanie Oddziału Terenowego. Inicjatywa ta wyłoniła się z grona członków
Towarzystwa i była odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie, czego dowodem jest
prężnie działające Koło i Klub Seniora liczące ponad 160 członków. Wielu emerytów
wyraziło chęć wstąpienia w szeregi Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, a
będąc już tutaj bardzo chętnie pracują. W „Przeglądzie Rudnickim” jest specjalny
dział dla emerytów, gdzie ukazują się ciekawe artykuły i relacje z ich działalności.
Miniona kadencja to również czynny udział naszych członków w różnego
rodzaju szkoleniach na temat pracy w organizacjach pozarządowych i możliwościach
pozyskiwania środków finansowych. Braliśmy udział w szkoleniach na następujące
tematy:
Pozyskiwanie środków finansowych na działalność organizacji.
Przygotowanie i realizacja projektów.
Strategia budowania wizerunku organizacji.
Przygotowanie do realizacji wspólnych inicjatyw itp.
Szkolenia przekładają się na pogłębienie współpracy między Towarzystwem, a
tutejszym samorządem. Samorząd poprzez udział w konkursach pokrywa nam wiele
kosztów związanych z lokalem, czy z wydawnictwem „Przeglądu”. My natomiast
wspieramy samorząd w promocji naszego miasta, a szczególnie wikliniarstwa.
Wsparcie to uwidacznia się w wspólnym braniu udziału w konkursach i pisaniu
wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i PO FIO w Warszawie. W
pierwszym przypadku uzyskaliśmy wsparcie finansowe w roku 2009 i 2010 na łączną
kwotę 25000 zł ( 1 i 2 Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w
Wiklinie) oraz w drugim przypadku w roku 2009 z PO FIO (pielęgnowanie
tożsamości narodowej i kulturowej) uzyskaliśmy kwotę 14900 zł na dwa koncerty
organowe. Rokrocznie otrzymujemy wsparcie z tutejszego Samorządu na wydawany
Przegląd Rudnicki w którym promujemy nasze miasteczko.
Informuję również, że w celu zaznaczenia istnienia i działania Towarzystwa
Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem pojęliśmy przedsięwzięcie, aby
na Plantach w centralnym miejscu naszego miasteczka ustawić rzeźbę „Wiklinowy
Powiew” dar dla stolicy polskiej wikliny. Rzeźba jest gotowa, a jej zamontowanie
nastąpi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Jako stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego
możemy ubiegać się o odpis 1% od należnego podatku dochodowego od osób
fizycznych. Z tego tytułu rokrocznie budżet naszej organizacji zwiększa się
odpowiednio w 2008 r. -o 1797 zł, a za rok 2009 o 2975 zł. W celu uzyskania
znacznego odpisu za rok 2010 wystąpiliśmy do Pani Poseł Renaty Butryn (członek
Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) o
zorganizowanie odpowiedniej promocji.
Opłacalność składek członkowskich jest zadawalająca i rokrocznie waha się na
poziomie 950 zł..
Załącznikiem do niniejszego sprawozdania opisowego jest część tabelaryczna, którą
składamy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a są to bilans , rozliczenie
dochodów i wydatków, rachunek wyników, oraz część opisowa na dzień 31. 12. 2010
(łącznie 13 stron formatu A4) Strona formalna i zasadność wydatków jest

przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej. Ewentualne zainteresowane osoby
materiałami źródłowymi odsyłam do protokołów, które znajdują się w biurze TMZR.
Niemniej jednak informuję, że dochody Towarzystwa za 2010 rok wyniosły 32
488,60 zł, w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego na złożony wniosek 15 000 zł i
darowizna na „Sympozjum” 9 700 zł. Wydatki wyniosły 35 872,98 zł, w tym na
realizację Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie 24 300,00 zł. Zadania
realizowane na rzecz Towarzystwa to między innymi: druk „Przeglądu” 3 150 zł,
rzeźba „Wiklinowy Powiew”3 598 zł, wsparcie na zakup telewizora dla Emerytów 700
zł, strona internetowa 488 zł, dofinansowanie wycieczki do Zamościa 300 zł, oraz
jeszcze kilka pozycji takich jak artykuły spożywcze, kwiaty ,drobne remonty i zakupy.
Na koniec roku pozostała nie wykorzystana kwota w wysokości 569,80 zł.
W bieżącym roku kończy się kadencja wybranego Zarządu (2008), dlatego dalsza
część Walnego Zgromadzenia będzie poświęcona ocenie władz ustępujących i wybór
nowego Zarządu.
Na zakończenie niniejszego sprawozdania podkreślam, że dobre wyniki z
działalności naszego Towarzystwa to efekt dobrej współpracy Zarządu i wszystkich
członków z władzami Samorządowymi, MOK w Rudniku i NCR w Racławicach. W
tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom za wkład pracy i
tworzenie miłej atmosfery na spotkaniach.
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