
SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego

za okres od 15 listopada 2013r. do 31 maja 2014r.

W okresie sprawdozdawczym władze TPMKD pracowały w następującym składzie:

         Zarząd:
                      Bartłomiej Pniewski – prezes,
                      Czesława Pisula – wiceprezes,
                      Ewa Wolna – sekretarz,
                      Grażyna Legwant – skarbnik,
                      Konrad Kucza-Kuczyński,                      
                      Tadeusz Michalak,                      
                      Ewa Siemińska,

          Komisja Rewizyjna:
                      Marta Dymińska – przewodnicząca,
                      Edward Balawejder,
                      Janusz Michalak,

          Sąd Koleżeński:
                      Marcin Pisula – przewodniczący,
                      Witold Galiński,                      
_______________________________________________________________________________________________
Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2013 roku, Zarząd uzyskał absolutorium za okres od początku
kadencji (27.11.2010) do dnia 15 listopada 2013 (zamknięcie poprzedniego sprawozdania). Niniejsze sprawozdanie 
ma charakter uzupełniający i obejmuje okres do końca kadencji.
W okresie sprawdozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Zarządu, którym przewodniczył prezes Bartłomiej Pniewski, 
wszyscy członkowie Zarządu wykazywali się aktywną postawą biorąc czynny udział w posiedzeniach . 

Realizując uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2013 roku a także postanowienia
statutowe Zarząd zajmował się głównie następującymi sprawami:

w zakresie struktury wewnętrznej Towarzystwa:

1.1.1.1. Porządkowanie spraw majątkowych.

SIEDZIBA:

-       Małachowskiego 5
     Zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia Zarząd podjął starania o uzgodnienie 

z właścicielami sąsiedniej działki korekty granic umożliwiającej przyszłą zabudowę działki nr 1401. 
Rozmowy zakończyły się sukcesem. W zamian za udostępnienie sąsiadom dojazdu do ich działki 
rozszerzona zostanie powierzchnia działki stanowiącej własność Towarzystwa, co umożliwi jej 
zabudowę. Strony uzgodniły bezkosztową wymianę powierzchni.

−     Projekt siedziby
                          Zgodnie z wcześniejszą deklaracją projekt koncepcyjny nowej siedziby Towarzystwa powstał 
                          w pracowni  Atelier 2 pod kierunkiem członka Zarządu prof.arch. Konrada Kucza-Kuczyńskiego,
                          z udziałem arch. Jana Kucza-Kuczyńskiego, także członka Towarzystwa. 
                          Projekt uwzględnia wyniki roboczych dyskusji w gronie pozostałych członków Zarządu i wykonany
                          został w darze dla Towarzystwa, autorzy deklarują przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej 
                          na tej samej zasadzie. Prezentacja projektu będzie jednym z punktów porządku obrad Walnego
                          Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 21 czerwca 2014 roku.

-        Przygotowania formalne 
     Zarząd podjął intensywne starania o uzyskanie podstaw formalnych dla przeprowadzenia procesu 

uzyskania pozwolenia na budowę. Ponowiliśmy wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania w kierunku uzyskania możliwości zabudowy działki nr 1401 prezentując projekt 
koncepcyjny planowanej siedziby. Uzyskaliśmy poparcie Burmistrza i Radnych Gminy oraz wstępną 
pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Parku Krajobrazowego. 

     
     Zarząd wystąpił o aktualizację nieścisłych danych dotyczących działki 1401 w ewidencji gruntów oraz

w Księdze Wieczystej.          



                          FINANSE:
                 
                      -       zasady gospodarowania zasobami finansowymi
                          Towarzystwo, posiada kapitał pochodzący z otrzymanej w 1987 r. dotacji celowej na zakup siedziby,
                           który przeszedł różne koleje losu by, po powtórnej sprzedaży działki, powrócić na konto TPMKD.
                          W całości zabezpieczony jest na cele lokalowe. Posiadana kwota lokowana jest systematycznie na
                          koncie lokat w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym, gdzie  TPMKD posiada swój rachunek
                          bankowy. Dochody z odsetek od tej kwoty są wystarczające by pokryć bieżące potrzeby Towarzystwa.
                          Zarząd w tym zakresie kontynuuje postanowienia swoich poprzedników.

                   -       szczegóły administrowania finansami
                          w okresie sprawozdawczym Zarząd wykonał uchwałę Walnego Zgromadzenia o konieczności 
                          ostatecznego uporządkowania spraw finansowych i księgowych stosownie do uwag zgłoszonych przez
                          Komisję Rewizyjną. W tym celu zawarta została umowa o współpracy z Biurem Księgowym Halina
                          Gromek w Lublinie. Zarząd przedstawił biuru księgowemu całość dokumentacji finansowej
                          Towarzystwa:
                          -    rozpoczynając od okresu 2004-2009, który został opracowany przez księgowego pana
                          Walatka ze Świdnika na zlecenie poprzedniego Zarządu w celu przekazania spraw finansowych
                          obecnemu Zarządowi,
                          -    za lata 2010-2012, dokumentacja została opracowana przez panią Magdę Szafran z Opola Lub.
                          -    za rok 2013, który miała ponownie opracować p. Magda Szafran ale ze względów zdrowotnych
                      wycofała się z obsługi księgowej Towarzystwa pod koniec r.2013. 
                          
                          W tej sytuacji Zarząd zwrócił się do pani Haliny Gromek z prośbą o wsteczne opracowanie
                          dokumentacji za rok 2013 oraz ekspertyzę całości spraw księgowych Towarzystwa. Umowa została
                          zawarta w styczniu br. co pozwoliło w terminie złożyć bilans i sprawozdanie do Urzędu Skarbowego.

                          W wyniku współpracy z panią H. Gromek sprawy finansowo-księgowe Towarzystwa zostały w całości
                          wyprowadzone do poziomu bieżącego zgodnego ze stanem faktycznym. Na potrzeby Walnego
                          Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego opracowany został bilans i sprawozdanie finansowe na
                          dzień 31 maja 2014 roku, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2.2.2.2. Uporządkowanie spraw członkowskich.
                     Wykonując uchwałę Walnego Zgromadzenia Zarząd zaprosił wykluczonych członków, panów Stefana
                     Przesmyckiego i Tadeusza Strzępka na posiedzenie Zarządu z propozycją przeprowadzenia rozmowy
                     wyjaśniającej zaistniałą sytuację w celu ponownego rozważenia ich statusu jako członków Towarzystwa.
                     Na posiedzenie Zarządu przybył pan Tadeusz Strzępek, który w imieniu swoim oraz pana Stefana
                     Przesmyckiego złożył pisemne oświadczenia, że obaj panowie wycofują swoje odwołanie i nie są
                     zainteresowani dalszym członkostwem w Towarzystwie. W trakcie rozmowy pan Tadeusz Strzępek
                     podniósł szereg absurdalnych zarzutów natury politycznej wobec Zarządu i Towarzystwa stwierdzając, 
                     że w obecnej postaci nie jest zainteresowany dalszym członkostwem. Pomimo tego obaj panowie złożyli
                     apelację od postanowienia KRS odrzucającego ich wcześniejszy wniosek o ustanowienie kuratora
                     sądowego dla Towarzystwa, sprawa jest w toku.
                     Zarząd stwierdza, że w tej sytuacji decyzja o wykluczeniu pozostaje w mocy i wnosi o potwierdzenie
                     uchwałą Walnego Zgromadzenia wykluczenia panów Stefana Przesmyckiego i Tadeusza Strzępka z listy
                     członków Towarzystwa z powodu działania na szkodę Towarzystwa.

3.3.3.3. Przygotowanie niezbędnych zmian w statucie.
                     Walne zebranie z dnia 30 listopada 2013 roku powołało Komisję Statutową polecając jej przygotowanie
                     niezbędnych zmian w statucie Towarzystwa. Niestety, pomimo kilkakrotnych napomnień ze strony
                     Zarządu, Komisja Statutowa w okresie sprawozdawczym nie zebrała się ani razu. W tej sytuacji Zarząd 
                     podjął pracę nad przygotowaniem propozycji zmian statutowych i przygotował projekt zmian wraz 
                     z tekstem jednolitym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
                     Zarząd wnosi o uchwalenie proponowanych zmian przez Walne Zgromadzenie.   
                                                                              
        4.    Witryna internetowa TPMKD.
                   Opublikowana w dniu 15 listopada strona internetowa Towarzystwa przez kilka miesięcy funkcjonowania
                   była dopracowywana i uzupełniana. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia wprowadzona została
                   możliwość komentowania wpisów oraz dyskusji w formie blogu.

         5.    BRULION KAZIMIERSKI Nr 10
                   Po długiej, pięcioletniej przerwie ukazał się kolejny numer Brulionu Kazimierskiego, trwają prace
                   przygotowawcze i redakcyjne do wydania jeszcze w roku bieżącym następnego numeru. Zarząd wnosi
                   o nadanie kol. Tadeuszowi Michalakowi, twórcy Brulionu Kazimierskiego i zasłużonemu badaczowi 
                   historii Kazimierza Dolnego, byłemu Prezesowi Zarządu  tytułu honorowego członka Towarzystwa.



w zakresie działań zewnętrznych:

Współpraca z Władzami Samorządowymi Gminy Kazimierz Dolny:

1. Udział przedstawicieli Zarządu w Komisjach Ekspertów powoływanych przez Burmistrza.
               Burmistrz powołuje często komisje konsultacyjne dla zasięgnięcia opinii ekspertów przed podjęciem
               decyzji w różnych sprawach. Zapraszani są, w zależności od tematu, przedstawiciele naszego Towarzystwa,
               Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców, innych stowarzyszeń 
               oraz osoby indywidualne. Współpraca w tym zakresie układa się b. dobrze i może stanowić przykład
               dla innych samorządów, była kontynuowana w okresie sprawozdawczym.

2. Udział w przygotowaniu pierwszej edycji Europejskiego Fastiwalu Kolonii Artystycznych EFKA.
              We wrześniu br. odbędzie się pierwsza edycja tego festiwalu, który może stać się w przyszłości stałym
              elementem kalendarza wydarzeń kulturalnych Miasteczka rozszerzając ofertę i wydłużając sezon turystyczny.
              Towarzystwo jest współorganizatorem tego ważnego wydarzenia, przedstawiciele Zarządu uczestniczą 
              aktywnie we wszystkich pracach przygotowawczych i programowych.

Współpraca z Władzami i instytucjami Województwa Lubelskiego:

3. Udział w Komisji Konserwatorskiej Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
               Przedstawiciele TPMKD zapraszani są na posiedzenia Komisji w charakterze ekspertów posiadających 
               doskonałe rozeznanie lokalnych uwarunkowań i potrzeb.

Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi:

4. Stowarzyszenie “Dwa Brzegi” - 
               Organizacja corocznego cyklu prelekcji w ramach Festiwalu Filmu i Sztuki “Dwa Brzegi”, tradycyjnie
               Towarzystwo przygotowuje szereg spotkań poświęconych historii i tradycji Kazimierza Dolnego.        
                                                           

                                                                       plany na przyszłość

               Po uporaniu się z wyjaśnianiem sytuacji finansowo-podatkowej i formalnej możemy spokojnie planować
               przyszłość.

               Wśród celów strategicznych widzimy przede wszystkim budowę własnej siedziby i powrót do działalności
               wydawniczej, w  tym przede wszystkim kontynuację wydawania Brulionu Kazimierskiego.

               Będziemy organizować lub współorganizować konferencje i seminaria poświęcone historii i tradycji
               Kazimierza Dolnego i regionu. Nasza nowa siedziba zapewni warunki do prowadzenia tego typu spotkań.

               Będziemy organizować warsztatowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej w celu przybliżenia młodym
               mieszkańcom Kazimierza Dolnego dziedzictwa ziemi rodzinnej.

               W dalszym ciągu będziemy rozwijać współpracę z innymi stowarzyszeniami i samorządem lokalnym,
               uczestnicząc na jego życzenie w opiniowaniu i doradzaniu w sprawach dotyczących naszych statutowych
               zobowiązań. 

               Będziemy kontynuować współpracę z organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zabytków,
               dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w naszym regionie.

               Będziemy uczestniczyć w planowaniu i organizacji kazimierskich festiwali ( Dwa Brzegi, Europejski
               Festiwal Kolonii Artystycznych) i innych imprez kulturalnych.

               Zrobimy wszystko by Miasteczko nasze tętniło życiem kulturalnym na najwyższym poziomie przez cztery
               pory roku.
               ______________________________________________________________________________________

                             Sekretarz Zarządu                                                                         Prezes Zarządu

                                   Ewa Wolna                                                                           Bartłomiej Pniewski


