Cieszyn, dnia 8.06.2021 r.

Szanowna Pani / Pan
Prezes
Koła Terenowego Macierzy
Zarząd Główny MZC, w nawiązaniu do pisma z dnia 31 maja 2021 r., przesyła dodatkową
informację o podjętych działaniach mających na celu poprawienie obecnej, bardzo trudnej sytuacji
finansowej naszego Stowarzyszenia.
Dochody pozyskiwane z czynszu od najemców mieszkań i Biblioteki Pedagogicznej w Domu
Macierzy przy ul. Stalmacha, najemcy mieszkania w Domu Ludowym na Mnisztwie oraz od przedszkola
w Bielsku-Białej pokrywają około 60% powstających w ciągu roku kosztów. Najpoważniejsze wydatki
ponosimy z tytułu podatków od nieruchomości i VAT, które w 2020 r. opiewały łącznie na 33 595,96 zł,
a opłaty za media wyniosły 31 623,75 zł (w tym za C.O. 24 219,30 zł). Stan konta na dzień 30 kwietnia
2021 wynosił 28 420,00 zł i są to wszystkie środki jakimi obecnie dysponujemy.
Działania podjęte przez Zarząd Główny:
1. Od 1 września 2021 r. zostanie zmniejszony wymiar zatrudnienia w biurze ZG z 1/2 do 1/4 etatu,
a w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu członkowie ZG i główna księgowa będą pełnić dyżury
w czwartki od godz. 13.00 – 15.00 i w piątki od godz. 10.00 – 12.00.
2. Od 1 listopada 2021 r. zostanie zmniejszony wymiar zatrudnienia w kostiumerni z 1 do 1/4 etatu,
w związku z przejściem na emeryturę obecnie zatrudnionej pracownicy.
3. Zwróciliśmy się z pisemną prośbą do szeregu przedsiębiorców i właścicieli firm o jednorazową
darowiznę na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, którą można odliczyć od podatku.
4. Zwróciliśmy się z pisemną prośbą do Prezesów Kół MZC i członków Macierzy o jednorazową
darowiznę w wysokości 50 zł na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, którą także można
odliczyć sobie od podatku.
5. Wystąpiliśmy do Energetyki Cieszyńskiej z prośbą o korektę mocy zamówionej energii cieplnej
dostarczanej do Domu Macierzy, co nastąpi od nowego sezonu grzewczego. Ponadto w miarę
posiadanych środków będziemy montować termoregulatory przy kaloryferach, a w dalszej
perspektywie będziemy dążyć do modernizacji instalacji wewnętrznej i zainstalowania urządzeń
automatyki sterującej poborem ciepła zależnie od pory dnia i rodzaju pomieszczenia.
6. Chcemy dostosować wysokość stawek czynszowych naszych najemców do wysokości
obowiązujących w mieście Cieszynie.
7. Ograniczamy do minimum wydatki związane z korespondencją listowną, będziemy kontaktować się
głównie poprzez pocztę e-mail i komunikaty na naszej stronie macierzowej.
8. Ograniczamy do minimum wydatki związane z zakupami materiałów biurowych i środków czystości.
Czas pandemii nie pozwolił nam na pozyskiwanie jakichkolwiek dodatkowych środków,
zmniejszyła się w sposób znaczący sprzedaż naszych wydawnictw, w tym Kalendarza Cieszyńskiego
2020 i Kalendarza Cieszyńskiego 2021. Dlatego zwracamy się do wszystkich Macierzowców z prośbą
i apelem o wsparcie naszych działań, a zwłaszcza o jednorazową darowiznę na działalność statutową
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, bowiem bez takiego wsparcia, do końca bieżącego roku, zabraknie nam
środków na utrzymanie bieżącej działalności, a w nieodległej perspektywie realnie zagrozi koniecznością
zaprzestania funkcjonowania Stowarzyszenia.
Darowizny prosimy przekazywać na konto Macierzy nr 75 8113 0007 2001 0175 8494 0001.
Z macierzowym pozdrowieniem
Prezes ZG MZC
Marta Kawulok

