SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego
za okres od 1 czerwca 2015r. do 31 maja 2016r.
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 – członek zarządu,
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,
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W okresie sprawdozdawczym odbyło się 12 posiedzeń Zarządu, którym przewodniczył prezes Bartłomiej Pniewski,
członkowie Zarządu wykazywali się aktywną postawą biorąc czynny udział w posiedzeniach.
Zarząd podjął 10 uchwał i przyjął jedną osobę do grona członków TPMKD.

Realizując uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 21 czerwca 2015 roku
a także postanowienia statutowe Zarząd zajmował się głównie następującymi sprawami:

w zakresie struktury wewnętrznej Towarzystwa:
1.

Sprawy majątkowe.
SIEDZIBA:
- Przygotowania formalne
Zgodnie z uchwałą poprzedniego Walnego Zgromadzenia Zarząd ponowił wystapienie do Burmistrza
i Rady Gminy o indywidualne przekształcenie naszej działki nr 1401 zgodnie z zapisem studium.
Niestety nasze wystąpienie nie spotkało się z życzliwym przyjęciem i pomimo licznych rozmów oraz
kilku spotkań w Komisjach oraz na Sesji Rady zostało odrzucone.
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.
Niestety poziom oprocentowania naszych lokat zmniejsza się obecnie z roku na rok.

-

szczegóły administrowania finansami
W okresie sprawozdawczym nastąpiła ponownie zmiana księgowej, gdyż pani Halina Gromek
zrezygnowała ze względów osobistych z dalszej współpracy z osobami prawnymi i organizacjami
w tym z naszym Towarzystwem. Obecnie naszą księgowość prowadzi pani Alicja Kosik z Puław,
która przygotowała sprawozdanie finansowe za 2015 rok w wersji uproszczonej dla jednostek mikro,
zgodnie z uchwałą poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie to wraz z częścią opisową
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Współpracę z księgowością nadzoruje Skarbnk pani Grażyna Legwant, która także zajmuje się
wszystkimi bieżącymi sprawami finansowymi.

2.

Sprawy członkowskie.
W okresie sprawozdawczym do TPMKD przystąpiła jedna osoba.
Towarzystwo liczy aktualnie 55 członków uprawnionych do głosowania. Lista członków jest na bieżąco
aktualizowana na stronie internetowej Towarzystwa.

3.

Brulion Kazimierski Nr 12
W czerwcu br. ukazał się kolejny, już 12 numer Brulionu Kazimierskiego. Jest już w sprzedaży w
kawiarni GALERIA przy Rynku.

4. Jubileuszowy Kalendarz Towarzystwa
W grudniu 2015 roku w związku z 90-leciem Towarzystwa wydaliśmy okolicznościowy kalendarz ścienny
zawierający archiwalne zdjęcia Kazimierza Dolnego z okresu lat dwudziestych ubiegłego wieku oraz
okolicznościowe teksty. Egzemplarze kalendarza członkowie Towarzystwa mogą obecnie otrzymać
bezpłatnie jako cenny dokument pamiątkowy.
5. Konferencja Naukowa pt. Kazimierz Dolny w Małopolskim Przełomie Wisły, marzec 2017
Z inicjatywy Zarządu TPMKD podjęto przygotowania do konferencji naukowej, której celem będzie
przygotowanie wniosku o wpisanie Małopolskiego Przełomu Wisły z Kazimierzem Dolnym jako centrum
wiedzy, ekspozycji, edukacji i informacji turystycznej na listę światowego dziedzictwa UNESCO zarówno
w zakresie dziedzictwa kulturowego jak i przyrodniczego. Może to wpłynąć na zmianę roli naszego
Miasteczka w regionie, zmianę charakteru ruchu turystycznego, podniesienie jakości oferty turystycznej,
rozwój gospodarczy regionu a przez to poprawę życia mieszkańców. Najważniejsza różnica w stosunku do
sytuacji aktualnej to przewidywane rozgęszczenie napływu turystów przez objęcie ofertą znacznie
szerszego obszaru oraz zmiana rodzaju turystyki z “piwnej” na edukacyjną i kwalifikowaną.
Projekt jest kontynuacją już wykonanych opracowań naukowych związanych z Geoparkiem Małopolskiego
Przełomu Wisły. W najbliższej perspektywie funduszy unijnych zarerwowana jest kwota 300 mln złotych
na kontynuację badań i realizację.
Patronat nad Konferencją obejmie Marszałek Województwa Lubelskiego, organizatorami będą TPMKD,
UMCS oraz Politechnika Lubelska . Odbyło się już kilka spotkań roboczych, zawiązał się zespół liderów
przygotowujących konferencję, w którym biorą udział:
prof. Marian Harasimiuk (UMCS), prof. Bogusław Szmygin (PL) oraz Bartłomiej Pniewski (TPMKD).
Planowane jest w niedługim terminie spotkanie przygotowawcze w znacznie szerszym gronie.
Przewidywany wstępnie termin konferencji to marzec 2017 roku.

6. Drobne przedsięwzięcia o charakterze lokalnym
- na wniosek naszych członków pp.Ewy i Waldemara Siemińskich Zarząd wystąpił do Burmistrza i Rady
o nadanie imienia dra Stanisława Leszczyńskiego przychodni przy ul.Lubelskiej, ewentualnie umieszczenie
na elewacji budynku stosownej tablicy upamiętniającej postać wielce zasłużonego dla mieszkańców lekarza.
- na wniosek członka honorowego TPMKD pana Kazimierza Parfianowicza delegacja Zarządu w składzie
Prezes p. Bartłomiej Pniewski oraz Wiceprezes p. Czesława Pisula wzięła udział w uroczystościach
upamiętniających postać pana Ignacego Kołodziejczyka w kazimierskim Klasztorze oraz w Stężycy, gdzie
Zarząd ufundował tablicę informacyjną na grobie śp. Ignacego Kołodziejczyka.
- `delegacja Zarządu wzięła udział w pogrzebie zasłużonego społecznika kazimierskiego p. Leszka Furtasa
składając także wiązankę kwiatów z okolicznościową szarfą.

w zakresie działań zewnętrznych:
Współpraca z Władzami Samorządowymi Gminy Kazimierz Dolny:
1.

Udział przedstawicieli Zarządu w Komisjach Ekspertów powoływanych przez Burmistrza.
W okresie sprawozdawczym przedstawiciele TPMKD nie byli zapraszani do współpracy.
2. Współpraca z Gminą dot. placu zabaw w Miasteczku.
Podjęliśmy współpracę z Gminą w celu przygotowania wspólnego projektu unijnego dot. renowacji placu
zabaw dla dzieci w centrum Miasteczka.

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 czworo członków

Zarządu TPMKD kol.kol. Ewa Wolna, Grażyna Legwant, Tadeusz Michalak i Bartłomiej Pniewski
uczestniczyli w opiniowaniu projektu koncepcyjnego prywatnej inwestycji planowanej w pobliżu
kamieniołomów, która została przez Komisję pozytywnie zaopiniowana.
Zarząd Towarzystwa wystąpił o dopuszczenie TPMKD w charakterze strony w dalszym postępowaniu
konserwatorskim. Decyzją LWKZ zostaliśmy uznani za stronę postepowania.
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.
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Sekretarz Zarządu

Ewa Wolna

Zał.
1. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Prezes Zarządu

Bartłomiej Pniewski

