Stowarzyszenie dla Przemyśla
REGIA CIVITAS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA
ZA ROK 2017

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia dla Przemyśla REGIA CIVITAS z działalności
Stowarzyszenia za rok 2016.
W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w składzie:
1. Prezes: Artur Komorowski
2. Wiceprezes: Mariusz Zamirski
3. Wiceprezes: Bogusław Klisowski
4. Sekretarz: Stanisław Karszyń
5. Skarbnik: Kamil Niklewicz od 28.06.2017
6. Członek: Kazimierz Stec
7. Członek: Marcin Kozłowski od 28.06.2017

Podczas roku 2017 odbyło się 12 posiedzeń zarządu.
Ponadto, członkowie zarządu wspólnie z Radnymi i Prezydentami uczestniczyli w 18 spotkaniach
roboczych poświęconych bieżącym problemom związanym z funkcjonowaniem przemyskiego
samorządu i istniejącej koalicji w Radzie Miejskiej.
Podejmowane przez Zarząd uchwały dotyczyły w głównej mierze wygaśnięcia członkostwa oraz
przyjęcia sprawozdań za rok 2016 oraz uchwalenia proponowanego na WZC porządku obrad oraz
uchwał dotyczących wyborów.
Zarząd podjął 4 uchwały, skreślił z listy członków 6 osób.
W dniu 28 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
Członków Stowarzyszenia Regia Civitas, na którym wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.
Rok sprawozdawczy obfitował w wiele wydarzeń czy też działań wśród których należy wymienić:
1. Ponadto w ciągu całego roku 2014 Zarząd we współpracy z członkami Stowarzyszenia i
innymi organizacjami współorganizował i animował szereg przedsięwzięć, wśród których
należy wymienić:
a) Zawody narciarskie o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla; kolejna już stała impreza
rekreacyjna organizowana z Przemyskim Towarzystwem Narciarskim. Udział w niej wzięło
ponad 160 osób w 16 kategoriach.

b) Bieg „Wilczym Tropem”

c) Kulig członków i sympatyków

d) Wiosenny Maraton Fitness pomysł autorstwa Elżbiety Niegowskiej Śliwiak. W salach 2 LO
przez 5 godzin ćwiczyło pod okiem 4 instruktorek ponad 90 pań. Akcję wsparli sponsorzy
(woda , kawa ,napoje energetyczne) dzięki czemu udało się zorganizować imprezę.

e) Uroczystości 3 Maja
f) Turniej piłkarski z okazji Święta Flagi dla dzieci i młodzieży. Po turnieju odbyły się
tradycyjne mecze samorządowców , zakończone zwycięstwem drużyny naszego
Stowarzyszenia.

g) Stowarzyszenie RC było współorganizatorem Pikniku Rodzinnego w SP nr 4 w Przemyślu ,
który odbył się pod patronatem Prezydenta Przemyśla Roberta Chomy
h) Turnieje tenisa ziemnego dla dzieci i dorosłych- organizowane jako stały element
działalności Stowarzyszenia. Dzięki zaangażowaniu Wojciecha Śliwiaka , członków
Zarządu oraz pracowników POSir udało się przeprowadzić w czerwcu i wrześniu 2017 3
turnieje dla dzieci i młodzieży.
i) Przemyskie Święto Ulic; kolejna autorska impreza naszego Stowarzyszenia. Organizowana
po raz kolejny impreza , której pomysłodawcami byli Robert Bal i Artur Komorowski (znów
dwudniowa 9-10 09 2017) miała na celu zaprezentowanie dorobku artystycznego młodzieży
przemyskiej oraz pokazanie walorów starówki przemyskiej. Występy artystów , kuglarzy
,stragany i animacje dla dorosłych i dzieci zgromadziły liczne rzesze mieszkańców miasta..
Sobota była dniem z kultury hip hop, które przygotowali i prowadzili Kamil Niklewicz i
Mateusz Rybienik

