
Plan pracy Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego 

 na rok 2021   

 

 

 

 

I. Zadania do wykonania na cały rok: 

 

 

1.Pozyskać co najmniej kilku członków Stowarzyszenia - indywidualnych i zbiorowych. 

 

2. Utrzymać harmonogram częstotliwości zebrań Zarządu w pierwszy wtorek miesiąca             

i w miarę potrzeb w trzeci wtorek miesiąca. Pozostałe wtorki przeznaczyć na dyżury 

członków Zarządu i spotkania indywidualne z członkami Stowarzyszenia oraz mieszkańcami 

miasta i regionu, którzy chcą uzyskać informacje o naszej działalności lub materiały 

historyczne i fotograficzne z naszego archiwum. 

 

3. Prowadzić sprzedaż naszych wydawnictw w każdy wtorek w godz. od 15.30 do 16.30. 

 

4. Organizować wystawy i kiermasze naszych wydawnictw w trakcie wszystkich ważnych 

imprez organizowanych przez UM w Jaśle, JDK i MBP, takich jak m.in. „Dni Jasła”                

i „Międzynarodowe Dni Wina”. 

 

5. Utrzymywać ścisłą współpracę z władzami Miasta Jasła, Starostwa i samorządami powiatu 

jasielskiego oraz instytucjami działającymi na terenie Jasła. 

 

6. Uczestniczyć w posiedzeniach Rady Miejskiej Jasła dotyczących spraw kultury, ochrony 

zabytków, ładu i porządku w mieście oraz  jego rozwoju. 

 

7. Uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, konferencjach, sesjach i wystawach 

organizowanych przez Muzeum Regionalne, MBP, JDK, MDK, Bibliotekę Pedagogiczną 

oraz innych imprezach okolicznościowych i państwowych. 

 

8. Współpracować i nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniami w naszym regionie. 

 

9. Aktywnie działać na rzecz promocji historii, dziedzictwa i współczesności naszego miasta   

i regionu (w tym w naszych wydawnictwach). 

 

10. Organizować promocję naszych wydawnictw połączoną ze spotkaniami autorskimi           

i wywiadami telewizyjno - radiowymi oraz organizować wystawy fotograficzne dotyczące 

historii oraz kultury miasta Jasła i regionu. 

 

11. Uzupełniać informacje na naszej stronie internetowej www.jasloiregion.pl o działalności 

Stowarzyszenia i o jego wydawnictwach. 

 

12. Przekazywać do mediów lokalnych informacje na temat działalności Stowarzyszenia 

(umieszczać je w czasopismach lokalnych oraz na portalach internetowych). 

 

13. Prowadzić Kronikę Stowarzyszenia. 

 

http://www.jasloiregion.pl/


II. Zadania do wykonania w określonych miesiącach 2021 roku: 

 

 

 

 

 

Styczeń: 

1.Dokonanie rozliczeń finansowych i sprawozdawczości obligatoryjnej za 2020 r. 

2.Opracowanie projektu ramowego planu pracy na 2021 r. 

3.Przekazanie nagród i dyplomów dla laureatów XXVI edycji Konkursu Fotograficznego 

„Jasło - Moje Miasto”. Tym razem z powodu ograniczeń covidowych nie można 

zorganizować i przeprowadzić uroczystego podsumowania w MDK w Jaśle. 

 

 

Luty: 

1. Przygotowanie materiałów promocyjnych o pozyskanie 1% na rzecz Stowarzyszenia. 

2.Opracowanie sprawozdania finansowo-merytorycznego za 2020 r. dla Urzędu Skarbowego 

w Jaśle.  

3.Opracowanie sprawozdania Zarządu za rok 2020 oraz za okres mijającej kadencji na Walne 

Zebranie Sprawozdawcze. 

4.Przygotowanie materiałów na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które ze względu na 

ograniczenia covidowe przenieść z połowy marca początkowo na czerwiec, później z tych 

samych powodów zdecydowano o przeniesieniu na koniec sierpnia.. 

5.Opracowanie preliminarza budżetowego na 2021 rok. 

 

 

Marzec: 

1.Planowano przeprowadzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego w połowie marca           

w JDK.  (ze względu na koronawirus zebranie odwołano i przeniesiono na termin późniejszy, 

w efekcie na dzień 28 sierpnia 2021 r.) 

 

 

Kwiecień: 

1.Podjęcie pierwszych działań w celu pozyskania sponsorów nagród dla uczestników XXX 

„Turnieju Wiedzy o Jaśle” (w sytuacji ograniczeń związanych z pandemią działania te 

przesunięto na kilka miesięcy później). 

 

 

Maj: 

1.Przygotowanie  materiałów na Walne Zebranie Sprawozdawcze. 

2. Prace związane z przygotowaniem nowego statutu SMJiRJ do przedstawienia go Walnym 

Zebraniu Sprawozdawczym.  

3. Przygotowanie  tematyki  i regulaminu XXX „Turnieju Wiedzy o Jaśle”. 

 

 

Czerwiec: 

1.Wystąpienie z prośbą do Burmistrza Miasta, Starosty Jasielskiego i Prezesa Orion 

Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle o przyjęcie patronatu nad kolejnym XXX „Turniejem 

Wiedzy o Jaśle” (w sytuacji ograniczeń związanych z pandemią działania te przesunięto na 

jesień 2021 r.). 



2.Przygotowanie do druku wydawnictwa „Legendy powiatu jasielskiego”. 

3.Przygotowanie tematyki i regulaminu XXVII Konkursu Fotograficznego „Jasło - Moje 

Miasto”. 

 

 

Lipiec - sierpień: 

1.Prowadzenie działań o pozyskanie reklam i przedpłat na „Kalendarz Jasielski 2022”. 

2.Zlecenie opracowania części kalendarzowej do „Kalendarza Jasielskiego 2022”. 

3.Współpraca z Urzędem Miasta i 139. Drużyną Harcerską „Lisy” w zorganizowaniu IX 

Jasielskiego Marszu Wolności w związku z kolejną rocznicą akcji uwolnienia więźniów          

o kryptonimie „Pensjonat”. 

 

 

Wrzesień - październik: 

1.Opracowanie i rozesłanie do szkół regulaminu XXX „Turnieju Wiedzy o Jaśle”. 

2.Przygotowanie i zlecenie do druku „Kalendarza Jasielskiego 2022”. 

3.Ogłoszenie w mediach lokalnych, na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przekazanie 

do szkół jasielskich tematyki i regulaminu XXVII Konkursu Fotograficznego „Jasło - Moje 

Miasto”. 

 

 

Listopad: 

1.Druk „Kalendarza Jasielskiego 2022”. 

2.Druk wydawnictwa „Legendy powiatu jasielskiego”. 

3. Przeprowadzenie XXX Turnieju Wiedzy o Jaśle 2021 - w formie konkursu pisemnego i 

plastycznego.  

4.Rozprowadzenie „Kalendarza Jasielskiego 2022” do odbiorców  przedpłat. 

5.Rozprowadzenie „Kalendarza Jasielskiego 2022” dla szerokiego odbiorcy. 

 

 

Grudzień: 

1.Powołanie komisji do oceny prac w ramach XXVII Konkursu Fotograficznego „Jasło - 

Moje Miasto”. 

2.Dostarczenie wydawnictw dla sponsorów reklam i darowizn. 

3.Dokonanie pełnych rozliczeń finansowych otrzymanych w ramach dotacji z Urzędu Miasta 

Jasła i poparcie ich sprawozdaniami opisowymi w terminie do 20 grudnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

Opracował w I 2020 r. prezes Zarządu Wiesław Hap, Zarząd zaakceptował go wstępnie 16 

lutego 2021 r., a ostatecznie z powodu pandemii koronawirusa na posiedzeniu w dniu 11 maja 

2021 r.   


