SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
za okres od 6 czerwca 2008r. do 4 czerwca 2009r.
Pomimo, Ŝe miniony rok był 10-tym rokiem działalności Stowarzyszenia i moŜna by zakładać, iŜ taka wytrwałość będzie owocowała szeroką gamą sukcesów, stało się inaczej.
Z przykrością muszę stwierdzić, Ŝe był to najsłabszy rok naszej działalności.
Największy marazm nastąpił w obszarze współpracy z parlamentarzystami i Ministerstwem
Środowiska. Dynamiczne kontakty z początków kadencji przekształciły się w działania typu
„..gadał dziad do obrazu..”. Wszelkie apele, deklaracje współpracy czy uwagi pozostawały
bez odpowiedzi. MoŜe to efekt dymisji Wiceministra, a w efekcie brak przez pewien czas
Głównego Konserwatora Przyrody, moŜe próba „dogonienia” straconego czasu w obszarze
obowiązku dostosowania prawa polskiego do wymogów unijnych. Pośpiech w nadrabianiu
tych zaległości nie skłania to rozszerzania współpracy i konsultacji, a wręcz wymusza
szybkie, niestety często obarczone błędami i niedopracowaniami, legalizowanie zmian i
nowelizacji.
Ten wstęp nie ma słuŜyć za usprawiedliwienie zastoju w działalności Stowarzyszenia ale
potwierdza fakt, iŜ bez dopływu informacji, z obu stron tzn równieŜ od gmin członkowskich,
stajemy się bezsilni i zapadamy w letarg.
MoŜemy interweniować i próbować wpływać na zapisy prawa tylko wtedy gdy będziemy
znali z jednej strony problemy, a z drugiej zamiary i plany legislacyjne. Mnogość projektów,
bez wskazania na ich skutki, wyklucza moŜliwość aktywnego reagowania na zamierzenia
legislacyjne.
W minionym roku, tak jak w latach poprzednich, Zarząd podejmował decyzje i uchwały
głównie w trybie telekonferencji. NajwaŜniejsze uchwały z tego okresu to:
- uchwała o miejscu i terminie XII Walnego Zgromadzenia;
- uchwała o utrzymaniu strony WWW;
- uchwała o przyjęciu Starostwa Limanowskiego na członka zwyczajnego Stowarzyszenia w
oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Limanowskiego oraz Pana Starosty jako delegata;
- podjęcie decyzji o podpisaniu umowy – zlecenia , z nową osobą, na sporządzenie bilansu
oraz analizy zysków i strat.
Odbyło się równieŜ jedno posiedzenie, w dniach 19-20 marca br. w Mosinie, które faktycznie
było trzyetapowe poniewaŜ:
- pierwszy termin wyznaczono na 16-17 stycznia ale nie doszło ono do skutku z powodu pobytu Przewodniczącego w szpitalu, gdy w grudniu był ustalany termin to nie był znany termin
operacji;
- drugi termin ustalono na 19-20 luty ale wówczas dojechał tylko Skarbnik, a pozostałych zablokowały warunki pogodowe;
- w trzecim terminie Zarząd spotkał się bez Skarbnika.
Podczas spotkania ze Skarbnikiem został opracowany bilans oraz zestawienie zysków i strat.
W ramach spotkania pozostałej części Zarządu ustalono sposób zaakcentowania X-lecia Stowarzyszenia oraz uzgodniono propozycje uchwał XII Walnego wraz z uchwałą w sprawie
wysokości składki dla samorządu powiatowego jako członka Stowarzyszenia.
Zarząd proponuje aby wynosiła ona 1/10 składki gminnej czyli 0,006 zł/ mieszkańca/ rok.
JeŜeli chodzi o inne obszary działań Zarządu to naleŜy wskazać, Ŝe:
- w dniach 3-4 grudnia 2008r. dwóch członków Zarządu, kol. J. Skiba i Przewodniczący,
uczestniczyli, na podstawie zaproszenia, w bezpłatnym szkoleniu nt. „Dostęp do informacji,
udział społeczeństwa oraz ocena oddziaływania na środowisko w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska” zorganizowanym przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – Oddział w Krakowie;

- podejmowano próby uaktywnienia kontaktów z parlamentarzystami – niestety bezskutecznie
- składano wnioski i uwagi, w zakresie nowelizowanego prawa oraz problemów wynikających z prawa obowiązującego lub dostępnych projektów i zamierzeń (materiały dostarczane,
głównie, przez Piotra Bąka jako członka PROP-u);
- utrzymano i aktualizowano naszą stronę WWW (stan dotychczasowych wejść - ~ 21 tys.);
- prowadzono bieŜącą działalność administracyjną jak sprawozdania dla GUS, wyjaśnienia
dla Urzędu Skarbowego, korespondencją z osobami zainteresowanymi działalnością
Stowarzyszenia oraz stanowiskiem w określonych kwestiach związanych z ochroną przyrody, w tym Naturą 2000, czy nowelizacją ustaw (ochrona środowiska, prawo budowlane
itp.).
W powyŜszym tekście wskazałem, Ŝe waŜnym źródłem informacji był dla nas kol. Piotr Bąk
jako członek PROP. Niestety w tym roku kończy się pięcioletnia kadencja obecnego składu i
prawdopodobnie we wrześniu lub październiku Minister powoła nową radę.
Powołanie przez Ministra opiera się na zgłoszeniu i rekomendacji, wskazane jest abyśmy
znaleźli odpowiednio „silnych” ludzi, którzy zarekomendowaliby naszego kandydata.
Powinniśmy równieŜ wybrać tego kandydata poniewaŜ kol. Piotr Bąk nie chce ubiegać się o
ponowne powołanie, poniewaŜ po pierwsze juŜ nie reprezentuje samorządu, a po drugie
uczestniczenia w posiedzeniach PROP jak i jej komisji koliduje z jego aktualna pracą.
Mam nadzieję, Ŝe członkowie wykaŜą się inicjatywą i zaangaŜowaniem w tej sprawie, szczególnie w pozyskaniu odpowiedniego poparcia i rekomendacji dla naszego kandydata.
W tym miejscu przypomnę, Ŝe nasza dotychczasowa sympatyczka, w gronie posłów, Pani
Poseł Łukacijewska jest wiceprzewodniczącą Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa, a przewodniczącym Pan Poseł Marek Kuchciński.
Na tym kończę sprawozdanie Zarządu za okres 2008 – 2009 i proszę o jego przyjęcie.

Mosina, dnia 4 czerwca 2008r.

