Załącznik do Uchwały Zarządu
nr 4/2007/Z z dnia 28.02.2007r.

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Stowarzyszenia SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska
za 2006r.

Stowarzyszenie powstało w dniu 15 grudnia 2005r. Rejestracja nastąpiła w 2006r. Wg
stanu na 31 grudnia 2006r. liczy 34 członków, w tym 5 członków Zarządu i 3 Komisji
Rewizyjnej. Stowarzyszenie nie zrzesza obecnie członków honorowych i wspierających
Finansowanie działalności odbywa się ze składek członkowskich, które za 2006 rok wynosiły
20 zł od osoby oraz z darowizn. Nie prowadzi się działalności gospodarczej. Realizacja celów
i zadań statutowych odbywa się zgodnie z założeniami i w sferze działalności organizacji
pożytku publicznego.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie brało udział między innymi w:
1. organizacji i przeprowadzeniu IV Pikniku Familijnego SUMINA 2006. W imprezie wzięło
udział ponad 800 mieszkańców, głównie z gminy Lyski. Przygotowano cześć artystyczna oraz
zaplecze techniczne i bazę gastronomiczną. Zakupiono nagrody w konkurencjach rodzinnych
i zmaganiach sportowych.
2. przygotowaniach oraz organizacji Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w
Czernicy, gdzie miedzy innymi zakupiono rower rehabilitacyjny.
3. przygotowaniu Magii Rocka w Lyskach, gdzie między innymi prowadzono promocję
imprezy za pośrednictwem mediów,
4. zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy kulturalno-rozrywkowej GWARKI ŚLĄSKIE
SUMINA 2006, gdzie między innymi przygotowano bazę gastronomiczną, scenografię,
rekwizyty, program artystyczny imprezy oraz częściowe prowadzenie.

5. akcji MIKOŁAJ 2006 dla dzieci z miejscowości SUMINA, gdzie miedzy innymi
dofinansowano paczki dla uczestników, zaplanowano i przygotowano scenografię, a także
częściowo poprowadzono imprezę.
6. przygotowaniu i opracowaniu projektu działań związanych z przebudową i remontem
kaplicy pw. św. Jadwigi Śląskiej w Suminie, gdzie kompleksowy remont zaplanowano na I
połowę 2007r.
7. przygotowaniu oraz opracowaniu planu pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD
wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lyskach i OSP Sumina, gdzie realizację zadania
przewidziano na cały 2007r.
8. przygotowaniu projektu planu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z gminy Lyski
i Gaszowice w okresie ferii zimowych poprzez zorganizowanie dla nich warsztatów
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powiadamiania służb ratunkowych o zagrożeniach.

Działalność Stowarzyszenia opierała się również na promocji samej organizacji za
pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych. Występowano z wnioskiem o dotację w
ramach programu RÓWNAĆ SZANSE 2006 z projektem pt. "Ślązacy nie gęsi i języki obce
znają” w którym nie przyznano nam dotacji oraz do Gminy Lyski z projektem pt. „Gwarki Śląskie,

czyli odbudowa tradycji i kultury Górnego Śląska”, skąd również nie otrzymano dotacji.
Członkowie Stowarzyszenia są bardzo zaangażowani w działalność organizacji
podejmując liczne nowe wyzwania przez co stają się silną grupą zdolną do wprowadzania
zmiany społecznej. Zainteresowanie wokół działalności stowarzyszenia objawia się między
innymi licznymi ofertami współpracy przy organizacji planowanych przedsięwzięć, a także
wpisywaniem się nowych członków już w 2007 roku.

