
SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego

za okres od 1 czerwca 2014r. do 31 maja 2015r.

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 - członek zarządu,  
                      Bartłomiej Michałowski - członek zarządu,
                      Marian Przylepa - członek zarządu,                    
                      Ewa Siemińska - członek zarządu,

          Komisja Rewizyjna:
                      Jerzy Zieliński - przewodniczący,
                      Witold Galiński - zastępca przewodniczącego,
                      Joanna Sikora - sekretarz,

          Sąd Koleżeński:
                      Marcin Pisula – przewodniczący sądu,
                      Ewa Tuszkiewicz-Misztal - zastępca przewodniczącego sądu,  
                      Joanna Sikora - członek sądu,                   
 ______________________________________________________________________________________________
W okresie sprawdozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu, którym przewodniczył prezes Bartłomiej Pniewski,

wszyscy członkowie Zarządu wykazywali się aktywną postawą biorąc czynny udział w posiedzeniach. 
Zarząd podjął 5 uchwał i przyjął cztery osoby do grona członków TPMKD.

Realizując uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 21 czerwca 2014 roku 
a także postanowienia statutowe Zarząd zajmował się głównie następującymi sprawami:

w zakresie struktury wewnętrznej Towarzystwa:

1.1.1.1. Sprawy majątkowe.

     SIEDZIBA:

−     Projekt nowej 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. 
                          Na zlecenie Zarządu przeprowadzone zostały wiercenia gruntu na działce i wykonana została opinia
                          geotechniczna dla planowanej inwestycji. Prezentacja aktualnej wersji projektu będzie jednym 
                          z punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 20 czerwca 2015 roku.

-        Przygotowania formalne 
     Nasz wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania w kierunku uzyskania 

możliwości zabudowy działki nr 1401 został uwzględniony i w zatwierdzonym Studium wpisano dla 
naszej działki zapis UO (usługi oświaty). 

     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 (400 tys.zł) 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 wykonując uchwałę Walnego Zgromadzenia wprowadził bieżące
                          ewidencjonowanie wpływów i wydatków.                         
                          W wyniku współpracy z panią H. Gromek sprawy finansowo-księgowe Towarzystwa zostały w całości
                          wyprowadzone do poziomu bieżącego zgodnego ze stanem faktycznym. Okresem rozliczeniowym jest
                          rok kalendarzowy w związku z tym opracowany został bilans i sprawozdanie finansowe, wraz
                          z częścią opisową, na dzień 30 grudnia 2014 roku, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego
                          sprawozdania.

         2.    Sprawy członkowskie.
                  W okresie sprawozdawczym do TPMKD przystąpiły cztery osoby. 
                  Towarzystwo liczy aktualnie 53 członków uprawnionych do głosowania. Lista członków jest na bieżąco
                  aktualizowana na stronie internetowej Towarzystwa.
                                                                              
         3.    Brulion Kazimierski Nr 11
                  Trwają przygotowania do wydania kolejnego numeru Brulionu Kazimierskiego (nr11) stan zaawansowania
                  prac wskazuje, że numer ukaże się w lipcu, przed Festiwalem Filmu i Sztuki “Dwa Brzegi”.

         4.   Spotkania z Kazimierzem - prelekcje historyczne Kazimierza Parfianowicza.
                  W tym cyklu spotkań odbyły się dotychczas dwa: na temat kapliczki z 1588 roku w pobliżu szkoły
                  oraz na temat związków z miasteczkem Kazimierza Królewicza. Planowane są dalsze spotkania.

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.   Zmiana Władz Gminy po wyborach samorządowych.
              Po zmianie Burmistrza w wyniku wyborów w listopadzie 2014r. Zarząd zorganizował w okresie świątecznym
              spotkanie opłatkowe, na które zaprosili śmy obu panów Burmistrzów: ustępującego Grzegorza Dunię oraz 
              nowo wybranego Andrzeja Pisulę. Spotkanie odbyło się w ciepłej i serdecznej atmosferze dając szansę
              na symboliczne przekazanie w ręce nowej władzy spraw ważnych dla TPMKD.
        3.   Udział w Sądzie Konkursowym ogłoszonego przez Burmistrza Andrzeja Pisulę konkursu ideowego na
              opracowanie koncepcji zagospodarowania kamieniołomów
              Do udziału w pracach Sądu Konkursowego zaproszeni zostali dwaj członkowie zarządu TPMKD kol. kol.
              Tadeusz Michalak i Bartłomiej Pniewski.
        4.   Interwencja w sprawie pozostawienia zabytkowej kapliczki z 1588 roku na jej historycznym miejscu.
              Zarząd wystosował pismo interwencyjne do Burmistrza i Konserwatora Zabytków, zorganizowana została
              prelekcja kol. Kazimierza Parfianowicza dot. historii kapliczki, połączona z otwartą dyskusją.

Współpraca z Władzami i instytucjami Województwa Lubelskiego:

        5.    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. W okresie sprawozdawczym troje członków
               Zarządu TPMKD kol.kol. Ewa Wolna, Tadeusz Michalak i Bartłomiej Pniewski uczestniczyli w opiniowaniu
               projektu koncepcyjnego prywatnej inwestycji planowanej w pobliżu kamieniołomów, która została przez 
               Komisję pozytywnie zaopiniowana oraz dwóch innych, odrzuconych wniosków, przy ul. Plebanka oraz przy 
               ul. Podgórnej (pod klasztorem).
        6.    Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego:
               Utrzymywanie bieżących kontaktów z UM w sprawach otwierającej się nowej perspektywy dofinansowania
               ze środków UE przyszłej budowy nowej siedziby TPMKD.

Współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
        7.    Utrzymywanie bieżących kontaktów z MKiDN w sprawach otwierającej się nowej perspektywy
               dofinansowania ze środków UE przyszłej budowy nowej siedziby TPMKD.



Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi:

        8.     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.        
        9.    Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kazimierzu Dolnym                    
               Wszechstronna współpraca w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego, przyrody i krajobrazu,
               tożsamości Kazimierza Dolnego.

                                                                       plany na 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

Zał. 
1. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.


