
SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego

za okres od 1 czerwca 2016r. Do 30 czerwca 2017r.

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,                   

 ______________________________________________________________________________________________
W okresie sprawdozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu, którym przewodniczył prezes Bartłomiej Pniewski,  

Zarząd podjął 9 uchwał i przyjął pięć osób do grona członków TPMKD.

Realizując uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego z dnia 9 lipca 2016 roku 
a także postanowienia statutowe Zarząd zajmował się głównie następującymi sprawami:

w zakresie struktury wewnętrznej Towarzystwa:

 Sprawy majątkowe.

     SIEDZIBA:

                          -     Przygotowania formalne 
     Zgodnie z uchwałą poprzedniego Walnego Zgromadzenia Zarząd ponowił wystąpienie do Burmistrza 

i Rady Gminy o indywidualne przekształcenie naszej działki nr 1401 zgodnie z zapisem studium. Niestety 
nasze wystąpienie ponownie spotkało się z nieżyczliwym przyjęciem i pomimo licznych rozmów oraz 
kilku spotkań w Komisjach oraz na Sesji Rady  zostało odrzucone. Radni i Burmistrz powoływali się na 
zaawansowaną już procedurę uchwalania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

     
                          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  naszą księgowość prowadziła pani Alicja Kosik z Puław,
                          która przygotowała sprawozdanie finansowe za 2016 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 Skarbnik pani Grażyna Legwant, która także zajmuje się
                          wszystkimi bieżącymi sprawami finansowymi.



         2.    Sprawy członkowskie.
                  W okresie sprawozdawczym do TPMKD przystąpiło pięć osób, z listy członków skreślono trzy osoby.
                  Towarzystwo liczy aktualnie 52 członków uprawnionych do głosowania. Lista członków jest na bieżąco
                  aktualizowana na stronie internetowej Towarzystwa.
                                                                              
         3.    Brulion Kazimierski Nr 13
                  W lipcu br. ukaże się kolejny, już 13 numer Brulionu Kazimierskiego. Będzie w sprzedaży, jak zazwyczaj,
                  w kawiarni GALERIA przy Rynku 8.

         4.     Przedsięwzięcia o charakterze lokalnym
             -  realizując postanowienie poprzedniego Walnego Zgromadzenia Zarząd wystąpił do Burmistrza i Rady
                o nadanie imienia dra Stanisława Leszczyńskiego przychodni przy ul.Lubelskiej, okazało się jednak, że
                nadanie imienia wiąże się ze skomplikowaną procedurą prawną  w związku z czym Zarząd postanowił
                poprzestać na wmurowaniu tablicy pamiątkowej przy wejściu do Przychodni oraz wnioskować do Rady
                i Burmistrza o nadanie pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta dr St. Leszczyńskiemu. 
                Władze Gminy pozytywnie ustosunkowały się do wniosku.
                Zarząd zwrócił się o sfinansowanie wykonania i montażu tablicy pamiątkowej do Lubelskiej Izby Lekarskiej,
                dzięki wsparciu członka Zarządu TPMKD dr n.med. Mariana Przylepy, który pilotował nasz wniosek, władze
                Izby zaakceptowały sfinansowanie przedsięwzięcia.  
                Uroczystość odsłonięcia tablicy i wręczenia rodzinie aktu nadania planowane jest we wrześniu br.   
            -   Zarząd poparł i wsparł finansowo społeczną inicjatywę zorganizowania Uroczystości 75 Rocznicy Zagłady
                Kazimierskich Żydów.   

   w zakresie działań zewnętrznych:

Współpraca z Władzami Samorządowymi Gminy Kazimierz Dolny:

 Udział przedstawicieli Zarządu w Komisjach Ekspertów powoływanych przez Burmistrza.
              W okresie sprawozdawczym przedstawiciele TPMKD nie byli zapraszani do współpracy.
        2.   Udział w jury konkursu “Wzornictwo dla Kazimierza” ufundowanie wyróżnienia za projekt zielnika, 
              propozycja zorganizowania wystawy lokalnej tradycji zielarskiej (domowych zielników).
              Wsparcie dla zwycięskiego projektu pn. “Plumki Kazimierskie” w skontaktowaniu autorów z potencjalnym
              producentem.     
              
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. W poprzednim okresie sprawozdawczym czworo
               członków Zarządu TPMKD kol.kol. Ewa Wolna, Grażyna Legwant, Tadeusz Michalak i Bartłomiej Pniewski 
               uczestniczyli m.in. w opiniowaniu projektu koncepcyjnego prywatnej inwestycji planowanej w pobliżu
               kamieniołomów, która została przez Komisję zaopiniowana pozytywnie. Zarząd Towarzystwa wystąpił 
               o dopuszczenie TPMKD w charakterze strony w dalszym postępowaniu konserwatorskim. Decyzją LWKZ
               zostaliśmy uznani za stronę postepowania, co skutkuje tym, że, jako strona, jesteśmy na bieżąco informowani
               o przebiegu postępowania przed wszelkimi urzędami i instancjami. Obecnie sprawa ma bardzo
               skomplikowany charakter formalno-prawny a status strony pozwala nam skutecznie obserwować przebieg
               postępowania.
        4.    Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego:
               Utrzymywanie bieżących kontaktów z UM w sprawach aktualnej perspektywy dofinansowania
               ze środków UE przyszłej budowy nowej siedziby TPMKD. Niestety ze względu na brak poparcia ze strony
               Rady Gminy i Burmistrza nasze starania zostały wyhamowane do momentu dokonania zmiany w planie
               zagospodarowania.

Współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
        5.    W okresie sprawozdawczym nie prowadziliśmy żadnych spraw wymagających współpracy z MKiDN.

Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi:

        6.    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.        
        7.    Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kazimierzu Dolnym                    
               Wszechstronna współpraca w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego, przyrody i krajobrazu,
               tożsamości Kazimierza Dolnego.  
        8.    Fundacja Galerii Stalowa - VII Pleneriada - przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w jury oceniającym
              prace wykonane w ramach pleneru przez studentów uczelni artystycznych.                                                           



w zakresie promocji TPMKD

Kontynuowanie działalności wydawniczej:

          9.     Brulion Kazimierski\

         10.   Jubileuszowy Kalendarz 90-lecia TPMKD

Promocja w internecie:

      11.    Strona internetowa   (www.przyjacielekazimierza.pl)

       12.    Strona internetowa na Facebooku

podsumowanie kadencji (2011-2017)

                       Kończąca się kolejna trzyletnia kadencja władz naszego Towarzystwa skłania do ogólnej refleksji nad
               stanem organizacyjnym i finansowym TPMKD. Ustępujący Zarząd, w niemal niezmienionym składzie,
               pracował przez dwie minione kadencje. W ciągu tych lat (2011-2017) Towarzystwo nasze przeszło wielką
               metamorfozę od prawie kompletnego chaosu w kwestiach administracyjnych, majątkowych, finansowych 
               i członkowskich do sprawnie i prawidłowo zarządzanej organizacji pozarządowej.
                        Przejęliśmy obowiązki  w momencie (2011) gdy dobiegły końca długoletnie spory i procesy sądowe
               dotyczące spraw majątkowych stanowiących podstawę egzystencji Towarzystwa.
                        Zapewne skupienie na obronie majątku Towarzystwa spowodowało poważne zaniedbania 
               w funkcjonowaniu stowarzyszenia. Od co najmniej 6 lat (2005-11) nie była prowadzona fachowa księgowość,
               zarządzanie finansami opierało się na osobistej uczciwości i staranności w ewidencjonowaniu przychodów 
               i wydatków.  Pomimo obracania w końcowym okresie dużymi kwotami pieniędzy (sprzedaż nieruchomości)
               nie składano żadnych deklaracji ani informacji do Urzędu Skarbowego w Puławach, brak było ewidencji
               członków TPMKD, jedyna istniejąca wówczas lista nazwisk to umieszczona na stronie internetowej 
               (www.przyjacielekazimierza.pl) lista “członków i sympatyków”, z której nie wynikało kto jest członkiem a kto
               sympatykiem, ewidencja składek członkowskich nie pokrywała się z w/w listą nazwisk itp. itd... należy jednak
               stwierdzić, że poprzednie Zarządy TPMKD z sukcesem przebrnęły przez wieloletnią procedurę sądową 
               i odzyskując majątek Towarzystwa stworzyły dla nas możliwość działania i podstawy egzystencji dla dalszego
               porządkowania spraw Towarzystwa.

                        Wskazane wyżej okoliczności spowodowały, że początek naszej pierwszej kadencji zdominowało
               uporządkowanie relacji z Urzędem Skarbowym, który po zarządzeniu kontroli uznał, że jesteśmy winni
               Skarbowi Państwa ponad połowę posiadanego kapitału. Po przejściu całej procedury odwoławczej decyzja ta
               została, szczęśliwie, uchylona. 

                        Kolejnym trudnym zadaniem była weryfikacja członków Towarzystwa i stworzenie jednolitej ewidencji
               członków, zgromadzenie i uporządkowanie danych osobowych i kontaktowych. W tym samym czasie Zarząd 
               musiał przeciwstawić się grupie członków, którzy, działając na szkodę TPMKD próbowali podważyć legalność
               działania Zarządu i poza drogą statutową wnieśli do Sądu Rejestrowego (KRS) wniosek o delegalizację władz
               Towarzystwa o czym poinformowali prasę wszczynając medialną burzę. Sąd przyznał rację Zarządowi TPMKD
               a osoby inicjujące tę akcję zostały, zgodnie ze statutem, wykluczone z Towarzystwa.

                        Trzecim kluczowym zagadnieniem jest kwestia siedziby Towarzystwa.  Dawna siedziba ma nadal
               niewyjaśnione sprawy własnościowe a jej stan techniczny pozwala jedynie na używanie w celach 
               magazynowych, W związku z tym Zarząd, na wniosek Prezesa, podjął inicjatywę skierowania docelowo uwagi 
               na możliwość budowy nowej siedziby na działce nr 1401, która jest własnością Towarzystwa. Członek Zarządu
               prof.arch. Konrad Kucza-Kuczyński zadeklarował  wykonanie w darze dla Towarzystwa niezbędnej
               dokumentacji architektonicznej i budowlanej. Projekt koncepcyjny udostępniony został w 2015 roku.

                      Wreszcie czwarte zadanie strategiczne, podjęte sukcesywnie w okresie ostatnich dwóch kadencji Zarządu
              to komputeryzacja spraw naszej organizacji i doprowadzenie do utworzenia pełnej dokumentacji biurowej
              i finansowej w oparciu o nowoczesne środki informatyczne. W tym celu w ostatnim czasie Zarząd podjął uchwałę
              o zakupieniu komputera przenośnego (laptop) oraz dysków zewnętrznych do archiwizacji danych.
                      Ze względu na przeprowadzone wdrożenie oprogramowania wspomagającego organizację stowarzyszenia
              (ewidencja członków, składki, kasa gotówkowa, ewidencja przebiegu pojazdów, delegacje, korespondencja,
             archiwum dokumentów), które jest w całości zainstalowane na prywatnym komputerze Prezesa Zarządu, a także
             przez niego obsługiwane i administrowane, istnieje pilna konieczność przeniesienia opogramowania i danych  na
             sprzęt stanowiący własność Towarzystwa. Należy stworzyć warunki do łatwego przekazywania spraw 
             organizacyjnych  w ręce kolejnych osób w przyszłości.                                



wytyczne dla Zarządu nadchodzącej kadencji (2017-2020)
              

       1.     Wśród celów strategicznych widzimy przede wszystkim budowę własnej siedziby i kontynuowanie działalności
               wydawniczej, w  tym przede wszystkim wydawanie Brulionu Kazimierskiego.

       2.     Nie czekając na realizację nowej siedziby należy kontynuować rozpoczętą już komputeryzację Towarzystwa
               w oparciu o nowy sprzęt komputerowy i aktualizowane na bieżąco oprogramowanie, ważnym elementem tego
               działania będzie wprowadzenie regulaminu głosowań elektronicznych dla Zarządu wskutek czego problemy
               logistyczne (dojazdy) nie będą wykluczały nikogo z udziału w podejmowaniu decyzji. Odpowiedni projekt
               uchwały w tym względzie jest przygotowany pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.

       3.     Będziemy organizować lub współorganizować konferencje i seminaria poświęcone historii i tradycji
               Kazimierza Dolnego i regionu. Pierwszą istotną konferencją powinna być podjęta wcześniej (uchwałą walnego
               2016) inicjatywa pt. “Kazimierz Dolny w Małopolskim Przełomie Wisły” (krótki opis w załączeniu poniżej). 
               W przyszłości nasza nowa siedziba zapewni warunki do prowadzenia tego typu spotkań.
 
       4.     Będziemy organizować warsztatowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej w celu przybliżenia młodym
               mieszkańcom Kazimierza Dolnego dziedzictwa ziemi rodzinnej.

       5.     W dalszym ciągu będziemy rozwijać współpracę z innymi stowarzyszeniami (Towarzystwo Opieki nad
               Zabytkami, Stowarzyszenie Dwa Brzegi, Kazimierska Konfraternia Sztuki, Kazimierska Fara) i samorządem
               lokalnym, uczestnicząc na jego życzenie w opiniowaniu i doradzaniu w sprawach dotyczących naszych 
               statutowych zobowiązań. 

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

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

                                                                        Załącznik do pkt 3.

                  Konferencja Naukowa pt. Kazimierz Dolny w Małopolskim Przełomie Wisły, marzec 2018:
               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 zarerwowane są środki na kontynuację badań
                  i realizację tego tematu.
                  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 2018 roku.
               ______________________________________________________________________________________

                             Sekretarz Zarządu                                                                         Prezes Zarządu

                                   Ewa Wolna                                                                           Bartłomiej Pniewski

Zał. 
1. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.


