
 

                                                 Sprawozdanie
         prezesa Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą 
          w Ornontowicach za okres od 26. 06. 2021 do 31.12.2021
                              z dnia 20.03.2022

    W czerwcu 2021r walne zebranie RSP Ornontowice wybrało nowy 
zarząd w osobach już wcześniej przedstawionych. Dużo czasu zajęły nam 
sprawy organizacyjne. W listopadzie uzyskaliśmy wpis z akualizacją do 
KRS oraz zmianami w statucie. Na dzień 31.12.2021 roku Stowarzyszenie 
liczyło 58 członków z ogólną liczbą rodzin pszczelich 928.Odbyło się 5 
zebrań w których uczestniczyło średnio 28 członków oraz tradycyjnie w 
grudniu uroczystość św. Ambrożego.
Zarząd zbierał się trzykrotnie w celu omawiania bieżących spraw, ale 
również ustalania prac organizacyjnych związanych z ogłoszeniem 
konkursu na projekt "Pszczelarskiej scieżki edukacyjnej". W tym celu 
nawiązana została współpraca z ZSP w Ornontowicach na terenie której 
miałaby ta ścieżka powstać.
Zostało wystosowane pismo do UG Ornontowice, burmistrza Mikołowa i 
Starostwa w Mikołowie z prośbą o dofinansowanie. Do tej pory 
otrzymaliśmy informację z UG Ornontowice o przyznaniu nam 3000 zł na 
propagowanie pszczelarstwa. Został złożony również wniosek do 
Fundacji JSW o dofinansowanie prac przy budowie ścieżki edukacyjnej.  
Nawiązaliśmy współpracę między innymi z Ogrodem Botanicznym na 
Sośniej Górze. Dzięki pomocy dyrektorki ARTerii CKIP w Ornontowicach
uzyskaliśmy dofinansowanie do kalendarzy i obchodów "Ambrożego". 
Również nasze zebrania odbywające się w ARTerii, gdzie możemy 
korzystać z mediów, są bezpłatne. Zostaliśmy uhonorowani statuetką z 
okazji 30-lecia Odrodzenia gminy Ornontowice za propagowanie ekologii 
i pszczelnictwa na terenie gminy.
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W roku 2022 udało nam się już zorganizować zaplanowane wcześniej 
spotkania w styczniu i lutym  zgodnie z założeniami. Planowanych jest 
jeszcze 9 zebrań, w tym jedno spotkanie w pasiece kol. Adamczyka i 
pszczelarskie święto w grudniu na zakończenie roku.                          
Zarząd podejmie starania o ciekawy przebieg wszystkich spotkań, o to by 
zaznaczyć swoją obecnośc w świecie pszczelarskim i aby nasze działania 
przynosiły korzyści wszystkim członkom. 
Plan finansowy na rok 2022 zakłada zakup niezbędnych materiałów na 
potrzeby funkcjonowania Stowarzyszenia, dofinansowanie szkoleń dla  
pszczelarzy chcących się dokształcać, sfinansowanie przejazdu autokarem 
na wycieczkę o ile będą chętni. Mile widziane pomysły na wykorzystanie 
środków z wpłat1procenta podatku. Proszę też o pomysły tematów na 
zebrania lub zaproszenia prelegentów.
Na zakończenie chciałam podziękować za współpracę zarządowi a w 
szczególności wiceprezesowi za wsparcie w załatwianiu spraw 
urzędowych. Dziękuję,że zawsze stawiacie się na spotkania i służycie mi 
pomocą nie oczekując nic w zamian. Dziękuję pszczelarkom i 
pszczelarzom za włączanie się w prace mające na celu rozwój naszego 
Stowarzyszenia, za ofiarowany miód i wosk, za przekazanie 1 procenta 
podtku oraz angażowanie się w różne prace. Nie będę wymieniać 
wszystkich z nazwiska ale ci, którzy się udzielają na pewno zostaną 
docenieni. Jednocześnie zachęcam do liczniejszego udziału w zebraniach, 
ożywionych dyskusji i przekazywania swojej wiedzy młodym adeptom 
pszczelarstwa oraz krzewienie informacji o pszczołach  i ich produktach 
wszędzie gdzie się da. Dziękuję wszystkim za te pół roku wspólnej pracy i 
mam nadzieję, że choć w części spełniam Wasze oczekiwania.
Proszę teraz o prawozdanie finansowe, które przedstawi skarbniczka, kol. 
Ewa Makuch oraz raporty Komisji Rewizyjnej  i Sądu Koleżeńskiego.

                                                      Dziękuję za uwagę

                                                  Prezes Leokadia Gospodorz
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