Sprawozdanie Zarządu
z działalności Stowarzyszenia Miłośników Internetu „FENIX” , w tym także
sprawozdanie finansowe za rok 2016.
Strona techniczna Stowarzyszenia.
W roku 2016 największym wyzwaniem była gruntowna modernizacja przyłącza
instalacji sieciowej w bloku przy ul. BMC 1, która po wykonaniu nowej elewacji budynku
powodowała częste zaniki w dostawie Internetu. Pozostałe zadania z jakimi zmierzyliśmy się
w ubiegłym były związane z:
Natomiast pozostałe mniej uciążliwe awarie związane były z takimi czynnikami jak:
- wadliwą aktualizacją systemów Windows 10 i 8.1
- błędną konfiguracją i podłączeniem urządzeń sieciowych w mieszkaniach użytkowników.
- złośliwym oprogramowaniem
- awarią serwera
- zanikiem napięcia zasilającego elementy budowy sieci
- awariami podzespołów sieci
Ważną zmianą jest również podpisanie aneksu do umowy z naszym aktualnym dostawcą
Internetu, firmą T-Mobile co skutkowało zwiększeniem transferu o ponad 87 %.
Część prawno-finansowa
Od strony prawnej Stowarzyszenie w roku 2016 działało w pełni legalnie.
Wszystkie wymagane prawem dokumenty zostały złożone z zachowaniem terminów.
Sprawozdanie z działalności merytorycznej zostało złożone do Urzędu Miasta 14 marca 2016,
a sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego dnia 14 marca 2016. Wobec
Stowarzyszenia nie są prowadzone żadne postępowania, nikt też nie przedstawia żadnych
roszczeń finansowych wobec Stowarzyszenia a zobowiązania finansowe wynikają jedynie z
aktualnie obowiązujących umów.
W celu zminimalizowania ponoszonych przez Stowarzyszenie kosztów w roku 2016
został zmieniony dostawca energii elektrycznej na firmę Orange.
Wszystkie środki finansowe
pozyskiwane na prowadzenie działalności
Stowarzyszenia pochodzą wyłącznie z wpłat naszych Członków i w roku 2016 wynosiły
50180,00 zł. Natomiast wydatki Stowarzyszenia to 47030.75 zł. Nadwyżka w wysokości
3077.25 zł została przeniesiona na rok 2017.
Środki przeznaczone zostały głównie na:
- opłaty za łącze do Internetu
- czynsz lokalu w którym znajduje się serwerownia
- opłaty za telefony komórkowe
- opłaty za energię elektryczną
- obsługę bankową
- wymianę uszkodzonych elementów sieci i modernizację starego sprzętu

Plany na rok 2017:







Konfiguracja i uruchomienie odnowionego drugiego serwera
Modernizacja elementów infrastruktury na bardziej wydajne
Redukcja kosztów poprzez negocjacje aktualnie obowiązujących umów
Wymiana korytek w miejscach wymagających poprawy estetyki
Zaktywizowanie Członków do większego zaangażowania w sprawy działalności
Stowarzyszenia
Zwiększenie wydajności transferu wewnątrz sieci w celu pełnego wykorzystania
posiadanego pasma.

W imieniu całego Zarządu zwracam się do Walnego Zebrania o akceptację powyższego
Sprawozdania , w tym sprawozdania finansowego.
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