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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska 
za rok 2009 

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Nazwa i status: 
Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska; Organizacja Pożytku 
Publicznego 
 
Dane teleadresowe: 
ul. Rybnicka 25c, 44-295 Sumina 
tel. 600 700 161 - prezes 
tel. 606 304 142 - koordynator 
fax - 32 4278034 
e-mail: biuro@sumina.pl 
www. sumina.pl 
 
Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 
0000257288 
 
Numer Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON): 
240381967 
 
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 
642-294-65-18 
 
Konto bankowe: 
Kredyt Bank I Oddział w Rybniku 
70 1500 1214 1212 1007 0736 0000 
 
Władze Stowarzyszenia: 
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które wybiera 
Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną. 
 
Członkowie Zarzadu: 
Adam Wawoczny - prezes 
Piotr Staroń - wiceprezes 
Wojciech Kamiński - wiceprezes 
Patrycja Bielaczek - sekretarz 
Daniel Cyran - skarbnik 
 
Komisja Rewizyjna: 
Justyna Paprotna - przewodnicząca 
Paweł Mrozek - sekretarz 
Bogdan Kłosek - członek. 
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II. CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 

Celami Stowarzyszenia są:  
 
Popieranie, promowanie i prowadzenie wszelkich działań związanych z kreowaniem 
współczesnej kultury, budowie, odnowie i rozwoju regionalnej tożsamości kulturowej 
szczególnie młodego pokolenia poprzez działania i edukację społeczną, artystyczną i medialną; 
podniesienie znaczenia miejscowości wiejskich Górnego Śląska w kraju i Europie; ograniczenie 
bezrobocia; modernizacja i budowa przestrzeni publicznych i przestrzeni centrum zaspakajania 
potrzeb społeczno – kulturalnych, ochrona dóbr środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego; ograniczanie i zapobieganie przestępczości zwłaszcza wśród ludzi młodych; 
właściwa organizacja czasu wolnego mieszkańców; promocja zdrowego stylu życia wolnego od 
nałogów; działania na rzecz ochrony zdrowia, propagowanie trzeźwości i bezpieczeństwa wśród 
uczestników ruchu drogowego; propagowanie twórczej postawy życiowej opartej na wartościach 
chrześcijańskich oraz wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania. 
 
 
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 
 

a) promowanie kreatywnych działań i postaw życiowych; 
b) uczestniczenie w tworzeniu przedsięwzięć związanych z szeroko pojętymi działaniami 

edukacji społecznej, medialnej, artystycznej, innej kulturalnej oraz profilaktycznej i 
terapeutycznej, 

c) finansowanie badań, opracowań, przedsięwzięć zmierzających do rozwoju 
współczesnego społeczeństwa Górnego Śląska i kultury środkowoeuropejskiej; 

d) prowadzenie promocji w środkach masowego przekazu kreującej sztukę, twórcze 
myślenie oraz wzory postaw społecznych, a także propagowanie osiągnięć i twórczości 
artystów tamże, 

e) prowadzenie działalności produkcyjnej, nagraniowej i wydawniczej, w szczególności w 
zakresie nagrywania kaset magnetofonowych, płyt kompaktowych, kaset video, filmów i 
innych nośników, a także publikowania materiałów drukowanych, w tym także produkcja 
tychże; 

f) prowadzenie dystrybucji wydawnictw własnych oraz materiałów o podobnych treściach; 
g) prowadzenie działalności kulturalnej, szkoleniowej, edukacyjnej i profilaktycznej w 

zakresie objętym celami Stowarzyszenia we wszystkich aspektach oraz udział w tego 
rodzaju przedsięwzięciach prowadzonych przez inne osoby lub organizacje, a w 
szczególności organizacja szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz propagujących bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego; 

h) organizowanie pikników, festynów, wieczornic regionalnych oraz innych imprez 
kulturalnych o podobnym charakterze, w tym koncertów i festiwali; 

i) organizowanie kongresów, sympozjów, seminariów, paneli, konferencji, kursów i innych 
spotkań służących wymianie doświadczeń kadry i personelu podmiotów działających w 
zakresie objętym celami stowarzyszenia;  

j) świadczenie pomocy organizacyjnej i finansowej na rzecz osób fizycznych i innych 
podmiotów prowadzących działalność o podobnym charakterze; 

k) tworzenie i udostępnianie bazy materialnej - w tym środków trwałych - niezbędnej dla 
prowadzenia działalności statutowej; 

l) działalność charytatywną; 
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m) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi 
działalność w zakresie objętym celami stowarzyszenia; 

n) poradnictwo psychologiczne, prawne, a także profilaktyczne i terapeutyczne w 
przedmiocie uzależnień; 

o) profilaktykę i walkę z uzależnieniami, szczególnie poprzez wspieranie: działalności 
świetlic środowiskowych, profilaktyczno-integracyjnych, socjoterapeutycznych oraz 
punktów konsultacyjnych, prowadzenie profilaktycznych akcji letnich i zimowych dla 
dzieci i młodzieży oraz innych, 

p) krzewienie kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki 
zdrowia 

q) ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego także poprzez edukację ekologiczną, 
dokonywanie zmian w strukturze gospodarczej obszarów środowiska naturalnego  

 i sposobie użytkowania terenów oraz inne 
r) ograniczenie bezrobocia przez prowadzenie poradnictwa pracy oraz poprzez tworzenie 

nowych miejsc pracy, szczególnie na bazie istniejących terenów i obiektów stanowiących 
własność gmin oraz innych osób zgodnie z zawartymi na tę okoliczność umowami 

s) walka z ubóstwem społecznym szczególnie poprzez poradnictwo oraz pomoc materialną 
t) modernizację i budowę przestrzeni publicznych i przestrzeni centrum zaspakajania 

potrzeb społeczno – kulturalnych 
u) promowanie i edukację w dziedzinie podejmowania obywatelskich inicjatyw 

społecznych; 
v) inne działania realizujące cele statutowe; 
w) poradnictwo psychologiczne i prawne dla poszkodowanych w wypadkach 

komunikacyjnych; 
x) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych; 
y) organizacja warunków do prowadzenia badań profilaktycznych i udzielania świadczeń 

medycznych dla społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk 
wiejskich. 

 
 

Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie realizuje zadania w zakresie sfery zadań 
publicznych określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), a w szczególności: 
             

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

b) działalności charytatywnej, 
c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
d) działalności na rzecz mniejszości narodowych, 
e) ochrony i promocji zdrowia, 
f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
h) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn, 
i) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
k) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
l) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
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m) ł) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
n) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
o) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
p) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 
q) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 
r) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działań wspomagających rozwój demokracji, 
s) ratownictwa i ochrony ludności, 
t) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen  

w kraju i za granicą, 
u) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 
v) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
w) promocji i organizacji wolontariatu.  

 
Działalność odpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to: 
 
1)      Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, 
2)      Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki, 
3)      Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych  
         i społecznych, 
4)      Promocja zatrudnienia oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  
         i  zarządzania, 
5)      Działalność związana z organizacją targów i wystaw, 
6)      Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej, 
7)      Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie ujęte  
         niesklasyfikowane, 
8)      Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania, 
9)      Działalność reklamowa i promocyjna, 
10)    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
 
Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to: 
 
1)      Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, 
2)      Działalność związana z bazami danych, 
3)      Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki, 
4)      Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych  
         i społecznych, 
5)      Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
6)      Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, 
7)      Działalność związana z organizacją targów i wystaw, 
8)      Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej, 
9)      Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie ujęte 
         niesklasyfikowane, 
10)   Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania, 
11)   Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
12)   Działalność bibliotek innych niż publiczne. 
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III. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 (realizacja celów 
statutowych) 

 
Stowarzyszenie w 2009 roku swoją działalność opierało wyłącznie na społecznej 

i bezinteresownej pracy członków oraz innych wolontariuszy. Wszelkie prace fizyczne, 
projektowe, koncepcyjne, dokumentacyjne oraz z zakresu obsługi księgowej i prawnej 
wykonywane były nieodpłatnie. 

W roku sprawozdawczym na rzecz Stowarzyszenia przepracowano społecznie 
łącznie 9700 godzin. 

 
 W zakres zrealizowanych w 2009 roku zadań statutowych wchodzą: 
 

1. „Podaruj nam 1 % swego podatku” - akcja prowadzona od stycznia do kwietnia 2009 
roku o zasięgu ogólnokrajowym, szczególnie zaś zwrócona do osób z województwa 
śląskiego. Do akcji przystąpili partnerzy tj. szkoły podstawowe i gimnazja z gmin: 
Gaszowice, Jejkowice i Lyski. Partnerami byli: Szkoła Podstawowa w Raszczycach, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lyskach, Gimnazjum w Lyskach, Szkołą Podstawowa 
w Szczerbicach, Szkołą Podstawowa w Czernicy, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Pstrążnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adamowicach, Gimnazjum w Jejkowicach 
i Szkoła Podstawowa w Gaszowicach. Partnerzy prowadzili we włąsnym zakresie 
kampanię promocyjna na rzecz przekazywania 1% podatku. Urzędy Skarbowe 
przekazywały poszczególne kwoty do końca sierpnia 2009 roku. W ramach akcji 
pozyskano łącznie 27.799,90 zł, z czego zgodnie z umowami przekazano partnerom 
15.367,72 zł na realizację celów edukacyjnych w szkołach. Do 1 grudnia 2009r. 
partnerzy przedstawili dokumenty świadczące o prawidłowym wykorzystaniu wszystkich 
przekazanych im środków finansowych. Pozostałą kwota została przeznaczona na 
realizację dalszych zadań statutowych Stowarzyszenia. 

 
2. W styczniu 2009 roku Stowarzyszenie współfinansowało zabawę karnawałową dla 

rodziców Przedszkola w Suminie. Dochód z imprezy przeznaczono na cele edukacyjne 
w sumińskiej placówce, Koszt dofinansowania to 253,06 zł.  

 
3. Akcja ZIMA 2009. Od poniedziałku 26 stycznia do czwartku 29 stycznia 60 dzieci 

w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej z gmin: Lyski, Gaszowice oraz z 
Rydułtów bezpłatnie brało udział w akcji BEZPIECZNE FERIE Z POLICJĄ - 
POMAGAMY RATOWAĆ ŻYCIE. W poprzednich latach zimowe spotkania dzieci 
spędzały wspólnie z medykami z pogotowia ratunkowego oraz straży pożarnej ucząc się 
jak prawidłowo reagować na zagrożenia, udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej 
i powiadamiać służby. Stowarzyszenie przygotowało akcję wspólnie z rybnicką 
i gaszowicką policją, która zapewniła spotkanie z dzielnicowym, z przewodnikiem psa 
tropiącego, technikiem kryminalistyki, drogówką oraz grupą szybkiego reagowania i 
Sznupka - maskotki śląskiej policji. 50-cio osobowa grupa dzieci otrzymała gadżety 
odblaskowe, pamiątkowe dyplomy oraz codzienne posiłki i napoje.  

 
4. 20 lutego w OSP Sumina odbył się koncert premierowy z okazji wydania przez 

Stowarzyszenie płyty muzycznej w ramach akcji JAK MY ŚPIEWAMY, CZYLI 
PRZEBOJE MŁODEGO POKOLENIA. Siedmiu laureatom konkursu wręczono ich 
pierwsze płyty wraz ze specjalnymi dyplomami oraz pamiątkowe fotografie. W koncercie 
udział brało ponad 90 słuchaczy. Gwiazdą wieczoru był występ solisty operowego 
Bartosza Urbanowicza.  
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5. Także 20 lutego w OSP Sumina miała miejsce uroczystość wręczenia wyróżnień NASZ 

SOLIDNY PARTNER przyznawanych przez Stowarzyszenie osobom, instytucjom oraz 
firmom przyczyniającym się w sposób szczególny do rozwoju naszej organizacji oraz do 
działalności na rzecz poprawy życia mieszkańców. Wyróżnienia przyznano Staroście 
Rybnickiemu Damianowi Mrowcowi, Senatorowi RP prof. dr hab. inż. Antoniemu 
Motyczce jako właścicielowi Przedsiębiorstwa Robót Specjalnych Budowlanych oraz 
tygodnikowi Rybnik po godzinach (obecnie Region po godzinach). W imprezie udział 
wzięło 80 osób. 

 
6. W okresie od 24 do 26 kwietnia zorganizowano i przeprowadzono wycieczkę 

integracyjną do Korbielowa i okolic. W wycieczce udział wzięło 50 uczestników. Koszt 
wycieczki wyniósł 7.849,12 zł z czego Stowarzyszenie dopłacało 328,53 zł. 

 
7. 21 maja w OSP współorganizowano obchody Dnia Matki. W uroczystości udział wzięło 

ponad 80 kobiet z Suminy i okolic. Stowarzyszenie pokryło koszty poczęstunku za kwotę 
300 zł oraz zapewniło nagłośnienie imprezy. 

 
8. W dniach od 1 do 15 czerwca na terenie gmin: Lyski, Gaszowice i Jejkowice 

zorganizowano i przeprowadzono akcję „Sprzątamy śląskie drogi, rzeki, łąki, pola lasy 
i drogi”. Udział w niej wzięły szkoły podstawowe i gimnazja oraz świetlice 
środowiskowe z Gmin: Gaszowice, Lyski i Jejkowice, a także członkowie 
Stowarzyszenia Sumina. Łącznie na sprzątanie poświęcono 62 godziny. W akcji 
uczestniczyło 1273 dzieci i młodzieży oraz 76 wychowawców. Zebrano 9960 litrów 
odpadów w tym 3420 litrów na terenach leśnych. Biorąc pod uwagę ilość godzin 
poświęconych na zbieranie śmieci, zaangażowanie nauczycieli i frekwencję uczniów do 
ogólnej danej szkoły, jak również ilość zebranych odpadów, wyróżniono: Szkołę 
Podstawową w Szczerbicach oraz Szkołę Podstawową w Jejkowicach, którym w nagrodę 
przyznano odtwarzacze DVD. Zaś dla Gimnazjum w Lyskach i Szkoły Podstawowej 
w Gaszowicach przekazano książki o sławnych drzewach naszego województwa 
autorstwa miłośnika przyrody i promotora turystyki, członka Stowarzyszenia SUMINA 
Aleksandra Żukowskiego wraz z dedykacją i autografem autora. Koszt jaki poniosło 
Stowarzyszenie to 298,00 zł. 

 
9. 6 czerwca na terenie boiska oraz placu zabaw przy Przedszkolu w Suminie 

przeprowadzono obchody Dnia Dziecka, w których udział wzięło ponad 100 dzieci 
w wieku do lat 13. Uczestnikom zapewniono posiłek, napoje, słodki poczęstunek oraz 
zabawy sportowe, plastyczne i muzyczne. Zorganizowano także dmuchane domki, 
trampolinę i malowanie twarzy. Zabawy przygotowały panie ze Świetlicy 
Środowiskowej w Nowej Wsi. Każde dziecko dostało także upominek. Stowarzyszenie 
poniosło koszty imprezy w wysokości 588,36 zł. 

 
10. 12 czerwca w godzinach dopołudniowych przeprowadzono gminny turniej koszykówki 

podwórkowej, w której udział wzięło 16 dwuoosobowych zespołów. Finaliści turnieju 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz koszulki przygotowane przez Stowarzyszenie 
specjalnie na te okazję. Dla zwycięzców przygotowano puchary oraz piłki do 
koszykówki. Każdy z uczestników podczas turnieju korzystał z napojów oraz słodyczy. 
W zorganizowaniu i przeprowadzeniu turnieju dopomógł Uczniowski Klub Sportowy 
GRACZ działający przy Gimnazjum w Lyskach. 
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11. Także 12 czerwca na boisku do siatkówki plażowej w Adamowicach Stowarzyszenie 
wspólnie z UKS GRACZ przeprowadziło eliminacje w siatkówce plażowej dzieci 
i młodzieży gminy Lyski. W imprezie wzięło udział 13 dwuosobowych drużyn, z których 
wyłoniono 9 do jesiennych finałów. W imprezie brali udział także licznie zebrani kibice. 
Uczestnikom zapewniono napoje oraz słodki poczęstunek. 

 
12. W dniu 13 czerwca odbył się II Rodzinny Rajd Rowerowy Stowarzyszenia SUMINA. Na 

trasę rajdu ruszyły całe rodziny uczestników w łącznej liczbie 40 osób. Trasa biegła 
przez Suminę Dworzec, Górki Śląskie, Jankowice Rudzkie, Rudy, Zwonowice 
 i z powrotem do Suminy, gdzie podsumowano dzień przy wspólnym ognisku. Rajd miał 
charakter rekreacyjno-turystyczny oraz edukacyjno-ekologiczny. Uczestnikom rajdu 
wręczono odblaskowe kamizelki oraz odblaskowe szelki dla dzieci. 

 
13. 14 czerwca w Bogunicach odbył się Piknik Parafialny, współfinansowany 

i współorganizowany przez Stowarzyszenie SUMINA, które zapewniło 100 losów do 
loterii fantowej, występ finalistów konkursu „Jak my śpiewamy, czyli przeboje młodego 
pokolenia”, a także udzielono pomocy w załatwieniu sceny, nagłośnienia oraz oprawy 
muzycznej zespołu. 

 
14. Od 8 lipca ruszyła akcja „Zawsze EKOlogiczni”, w ramach której przeprowadzono 

kampanię informacyjną na temat używania opakowań ekologicznych. Zaprojektowano 
i zamówiono 500 sztuk toreb ekologicznych, które sukcesywnie w ciągu dalszej części 
roku sprawozdawczego rozdysponowano podczas różnych imprez w szkołach oraz 
plenerowych. Koszt produkcji 500 sztuk toreb oraz 10 koszulek promujących akcję 
wyniósł 1.610,40 zł. 

 
15. 25 lipca odbył się VII PIKNIK FAMILIJNY SUMINA 2009. Stowarzyszenie było 

głównym organizatorem imprezy. Podczas całodziennych obchodów zaplanowano 
i zorganizowano wspólnie z wieloma partnerami oraz sponsorami występy grup 
artystycznych, solistów, kabaretów, a także przygotowany przez Świetlicę Środowiskową 
w Nowej Wsi „Ogródek jordanowski”. Koszt imprezy z budżetu Stowarzyszenia wyniósł 
2.711,28 zł. W imprezie udział wzięło łącznie ponad 900 osób. 

 
16. W dniu 30 sierpnia Stowarzyszenie brało udział w Dożynkach Powiatu Rybnickiego 

promując swoją działalność poprzez upowszechnianie strony internetowej 
www.sumina.pl, a także udzielając wsparcia w zakupie dekoracji. 

 
17. 19 września rozegrano finały turnieju siatkówki plażowej o Puchar  Zarządu 

Stowarzyszenia SUMINA. Eliminacje do tego turnieju odbyły się 12 czerwca 2009r. 
także w Adamowicach. Wspólnie z UKS GRACZ przeprowadzono zawody podczas 
których wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach. Rozdano puchary oraz 
pamiątkowe koszulki i piłki jako nagrody rzeczowe. W imprezie udział wzięło ponad 40 
osób. 

 
18. W miesiącu wrześniu przeprowadzono w szkołach gminy Lyski kampanię informacyjną 

zachęcając dzieci i młodzież oraz nauczycieli do udziału w imprezie pt. „Młody saper 
2009” organizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” z Gminy Rudnik 
wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej. 

 
 



Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2009 rok 
  . 

 

   
Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska 

8 

19. 22 i 24 dzień października w Suminie były dniami aktywności sportowej dzieci 
i młodzieży przedszkoli i szkół z gminy Lyski. Młodzi ludzie brali udział w zmaganiach 
sportowych w ekologiczno-edukacyjnym "Biegu Bobra". 22 października w Przedszkolu 
w Suminie ponad 130 dzieci wraz z wychowawczyniami wzięło udział w konkurencjach 
sportowych zorganizowanych przez Świetlicę Środowiskową z Nowej Wsi oraz w 
pogadankach ekologicznych z panem leśniczym Stanisławem Hałaczem. Dzieci uczyły 
się piosenek, tańczyły oraz podziwiały prace swoich rówieśników nadesłane do konkursu 
rysunkowego. Imprezę prowadziła Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Lyskach Pani Monika Cedziwoda. Dzieci otrzymały specjalnie na te okoliczność 
przygotowane znaczki z podobizną bobra, a także słodycze i napoje. Wszystkie oddziały 
przedszkolne które zgłosiły udział dzieci w Biegu Bobra otrzymały cenne zestawy gier 
i puzzli. 24 października po godz. 10.00 prawie stuosobowa grupa uczniów szkół 
podstawowych i Gimnazjum w Lyskach stawiła się na starcie biegu przełajowego. 
Zawody rozegrano na terenie lasu na ulicy Dworcowej. Biegacze rywalizowali w trzech 
grupach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Po otrzymaniu numerów 
startowych oraz pamiątkowych znaczków z wizerunkiem bobra przystąpiono do startu 
w kolejnych kategoriach. Po emocjach związanych z biegiem wszyscy obecni przeszli 
w wyznaczone miejsce, gdzie było już rozpalone ognisko. Po posiłku rozdano dyplomy, 
puchary oraz nagrody rzeczowe. 

 
20. 12 listopada Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię proekologiczną skierowaną do 

wszystkich mieszkańców Górnego Śląska. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na 
degradację przyrody poprzez tworzenie dzikich wysypisk śmieci, spalanie szkodliwych 
materiałów jak również zanieczyszczanie wód gruntowych oraz śródlądowych. Akcja 
polega na informowaniu o dzikich wysypiskach lub innych przypadkach degradacji 
środowiska naturalnego. Stowarzyszenie w tym celu jest w kontakcie ze służbami oraz 
instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska oraz minimalizowaniem skutków 
zanieczyszczania środowiska. 

 
21. 19 listopada wieczorem w sali gimnastycznej  odbyły się już drugie z kolei ANDRZEJKI 

dla gimnazjalistów Gminy Lyski oraz uczniów klas VI ZSP w Lyskach, które 
zorganizowało Stowarzyszenie SUMINA. W imprezie wzięło udział ponad 200 
uczestników, którym zapewniono prowadzenie imprezy muzycznej przez 
profesjonalnego DJ, zabawy i konkursy, a także wróżby andrzejkowe przygotowane 
przez Świetlicę Środowiskową z Nowej Wsi, jak również darmowe napoje i poczęstunek  
Koszt imprezy to 844,92 zł. 

 
22. Konkurs fotograficzny „Kraj natura malowany, czyli nasza gmina to piękna kraina”. 

W ramach konkursu osoby z gminy Lyski chętne do udziału nadsyłały swoje prace 
fotograficzne przedstawiające naturę. W dniu 19 listopada wyłoniono zwycięzców, 
których prace użyto do projektu kalendarza na 2010 rok. 15 grudnia zwycięzcom rozdano 
nagrody: aparaty fotograficzne i pendrivy.  

 
23. 28 listopada Stowarzyszenie współfinansowało uroczystość nadania imienia Gimnazjum 

w Lyskach, które otrzymało imię majora pilota Antoniego Tomiczka. Stowarzyszenie 
zakupiło i podarowało okazjonalne gadżety promocyjne za łączną kwotę 945,42 zł. 

 
24. 3 grudnia w Przedszkolu w Suminie odbyło się przesłuchanie uczestników II edycji 

konkursu wokalnego „Jak my śpiewamy, czyli przeboje młodego pokolenia”, w ramach 
którego wyłoniono finalistów. W przeciągu kolejnych dni zorganizowano sesję 
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fotograficzną oraz nagrano studyjną wersję płyty, którą z końcem roku wydano. W 
ramach konkursu zwyciężczyni otrzymała opłacone półroczne czesne w Społecznym 
Ognisku Muzycznym w Rybniku.  

 
25. 6 grudnia w niedzielę w OSP Sumina Stowarzyszenie współorganizowało akcję 

MIKOŁAJ 2009 dla ponad 120 dzieci z Suminy i okolic. Zapewniono oprawę muzyczną 
oraz współfinansowanie paczek dla dzieci za kwotę 983,21 zł.  

 
26. 10 grudnia Stowarzyszenie współorganizowało spotkanie opłatkowe dla KGW 

w Suminie poprzez udostępnienie i obsługę nagłośnienia a także częściowe finansowanie 
poczęstunku kwotą 505,25 zł.  

 
27. 10 grudnia rozstrzygnięto ogłoszony w listopadzie konkurs pt. „Mój Anioł”. Ponad 100 

konkursowych prac plastycznych prezentowano przez 2 tygodnie podczas imprez 
odbywających się w OSP Sumina, po czym wyłoniono zwycięzców, którym przyznano 
nagrody rzeczowe.  

 
28. W grudniu ukazał się folder informacyjny oraz tablica przedstawiająca walory 

środowiskowe i turystyczne Gminy Nędza, a konkretnie Szymocic. Stowarzyszenie było 
inicjatorem oraz autorem projektu. 

 
29. 20 grudnia ukazał się kalendarz Stowarzyszenia SUMINA na 2010 rok przedstawiający 

środowisko naturalne gminy Lyski. Wykorzystano w nim prace konkursowe dzieci 
i młodzieży oraz zdjęcia udostępnione przez Marcina Kostkę i Damiana Mrowca. 
Kalendarz rozdano instytucjom oraz członkom Stowarzyszenia. 

 
30. W dniu 31 grudnia dokonano rozstrzygnięcia kilkumiesięcznego głosowania internautów 

na „Najlepszą szkołę gminy Lyski”. Dla zwycięskiej szkoły z Adamowic przyznano 
nagrodę w kwocie 1.000,00 zł. W zamieszczonej na stronie www.sumina.pl sondzie 
oddano 25616 głosów. 

 
31. Od września 2009 roku prowadzone są działania w ramach zadania pt. „My Ślązacy mali 

tacy”, w ramach którego dzieci z Przedszkola w Suminie biorą udział w zajęciach 
z regionalizmów oraz uczą się śpiewu i tańca śląskiego. Dla dzieci zaprojektowano 
i uszyto 25 kompletów śląskich strojów ludowych. Stowarzyszenie jest pomysłodawcą 
i realizatorem zadania wspólnie z Przedszkolem w Suminie oraz rodzicami dzieci 
przedszkolnych. 

 
32. Od 24 marca do 31 października 2009 roku Stowarzyszenie brało udział w akcji niesienia 

pomocy żywnościowej najuboższym z terenu powiatu rybnickiego. W OSP 
zorganizowano magazyn żywności, do którego Stowarzyszenie sprowadziło w tym 
okresie 52.017,30 kg żywności z 17 rodzajów asortymentu. Żywność rozdano 
nieodpłatnie 870 osobom potrzebującym z terenu gmin: Jejkowice, Gaszowice i Lyski. 
Na jedną osobę przypadło ponad 60 kg żywności. Wartość przekazanej żywności to 
120.221,39 zł. Zadanie realizowano wspólnie z Śląskim Bankiem Żywności, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Gaszowicach. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lyskach i Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Jejkowicach, a także przy udziale OSP Sumina.  
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33. W okresie od 23 października do 31 grudnia Stowarzyszenie przeprowadziło kolejny etap 
akcji niesienia pomocy żywnościowej tym razem dla 423 osób z gmin: Jejkowice, 
Gaszowice i Lyski. Pozyskano łącznie kolejne 16.949,61 kg żywności z 16 rodzajów 
asortymentu za łączną kwotę 42.743,10 zł. Na jedną osobę przypadało ponad 40 kg 
żywności. Udział w akcji wzięli ci sami partnerzy co w I etapie.  

Koszt finansowy obsługi I i II etapu pomocy żywnościowej wyniósł 11.467,92 zł. 
 
 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wystąpiło z następującymi projektami 
o dofinansowanie realizacji zadań statutowych: 
 
1. Z zakresu kultury:  
 

- „Cudze Chwalicie swego nie znacie II” - dofinansowano w drodze konkursu kwotą 
5.500,00zł przez Gminę Lyski, 

 
- „ Między lasem a Suminką” - dofinansowano w drodze konkursu kwotą 2.000,00zł 

przez Gminę Nędza, 
 

- „ My Ślązacy mali tacy” - dofinansowano w drodze konkursu kwotą 2.500,00zł przez 
Fundusz Lokalny RAMŻA w ramach programu Działaj Lokalnie VI (projekt w realizacji do 
lutego 2010), 

 
- „ Rodzinne jasełkowo gminne, czyli tradycje jasełkowe na Górnym Śląsku” - nie 

otrzymano dofinansowania z Funduszu Lokalnego Ramża w ramach programu Działaj 
Lokalnie VI, 

 
- „Razem 600 lat - My i Nasi sąsiedzi” - w grudniu przystąpiono do konkursu 

ogłoszonego przez LGD Lyskor na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy w ramach "małych projektów" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota wnioskowanej dotacji to 25.000,00zł. Wniosek 
oczekuje na rozpatrzenie. Realizacja zadań przypada na 2010 rok. 

 
     2.   Z zakresu sportu: 
 

- „Żyjmy zdrowo, czyli sportowo” - dofinansowano w drodze konkursu kwotą 3.000,00zł 
przez Gminę Lyski, 

 
     3.   Z zakresu pomocy społecznej: 
 

- „ Pomoc żywnościowa dla Powiatu Rybnickiego I etap” - dofinansowano w drodze 
konkursu kwotą 6.000,00zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku 

 
- „ Pomoc żywnościowa dla Powiatu Rybnickiego II etap” - dofinansowano w drodze 

konkursu kwotą 2.000,00zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku 
 

4.   W zakresie ochrony środowiska: 
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 - Zgłoszenie do konkursu EKOAktywni 2009 - przyznano wyróżnienie i nagrodę 
pieniężną w kwocie 5.000,00zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach za działalność na rzecz ekologii. 

 
Działania promocyjne: 
 

1. Zamówiono i zakupiono rollup informacyjny oraz podkłady do afiszy informacyjnych. 
Zarówno rollup jak i afisze używane są na bieżąco przed i w trakcie imprez 
organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 
2. Na bieżąco w ramach posiadanych umiejętności i możliwości prowadzona jest strona 

www.sumina.pl. Na koniec roku 2009 zanotowano ponad 100.000 logowań, co świadczy 
o dużej popularności strony jako nośnika ciekawych informacji lokalnych. 

 
3. Działalność Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym opisywana była w wielu 

czasopismach oraz na stronach internetowych gazet i urzędów. Korzystanie z informacji 
przez dziennikarzy i redaktorów o imprezach stowarzyszenia świadczy 
o zapotrzebowaniu na tego rodzaju artykuły i publikacje, co bez wątpienia podnosi 
znaczenie organizacji. 

 
Wpisy do rejestrów: 
 
W dniu 19 października wystąpiono z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o wpis do 
wykazu organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń o których mowa w art. 47, 49 i art. 57a 
§ 2 Kodeksu karnego, w celu możliwości pozyskiwania środków finansowych z tytułu 
orzekanych nawiązek i środków karnych. W dniu 30 grudnia Stowarzyszenie zostało wpisane 
przez Ministra Sprawiedliwości na listę tych organizacji. 

 
WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI 

 
 W 2009 roku Stowarzyszenie prowadziło współpracę ze stałymi partnerami, a ponadto 
w ramach poszerzania zakresu swojej działalności nawiązało współpracę z nowymi 
podmiotami. Wśród najaktywniejszych partnerów Stowarzyszenia wymienić należy: 

 
1. Ochotnicza Straż Pożarna Sumina 
2. Koło Gospodyń Wiejskich Sumina 
3. Sołtys Wsi Sumina 
4. Sołtys Wsi Adamowice 
5. Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi wraz z filiami 
6. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik 
7. Starostwo Powiatowe w Rybniku 
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
10. Dom Pomocy Społecznej pw. św. Józefa w Lyskach 
11. Stowarzyszenie Rodzina w Suminie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Trudnych Rodzin 
12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku 
13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach 
14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach 
15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach 
16. Gminna Biblioteka Publiczna w Lyskach 
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17. Uczniowski Klub Sportowy GRACZ 
18. Gimnazjum w Lyskach 
19. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lyskach z Przedszkolem w Suminie 
20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adamowicach 
21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pstrążnej 
22. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zwonowicach 
23. Szkoła Podstawowa w Raszczycach 
24. Szkoła Podstawowa w Jejkowicach 
25. Gimnazjum w Jejkowicach 
26. Szkoła Podstawowa w Szczerbicach 
27. Szkoła Podstawowa w Gaszowicach 
28. Szkoła Podstawowa w Czernicy 
29. Zespół Ognisk Muzycznych w Rybniku 
30. Gmina Gaszowice 
31. Gmina Lyski 
32. Fundusz Lokalny Ramża 
33. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
34. Firma KOR-TUR 
35. Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych i Budowlanych Antoni Motyczka 
36. PPUH Gastronom Michał Lincner 

 
 
BENEFICJENCI 
  
 Stowarzyszenie swoje działania kieruje zarówno na dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe 
bez względu na płeć, wyznanie, narodowość oraz przynależność rasową.  
 
 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 
 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 

IV. ZAGADNIENIA WEWNĘTRZNE STOWARZYSZENIA 
 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu. Tematyką posiedzeń 
Zarządu były przede wszystkim sprawy: bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia, organizacji 
imprez sportowych i kulturalnych, współpracy z partnerami, planowania zadań do dalszej 
realizacji, składek członkowskich oraz usprawnienia obsługi biurowej. 

Zarząd podjął 8 uchwał, których kopie stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. 
 W dniu 11 grudnia Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania wolontariusza jako 
koordynatora stowarzyszenia, udzielił mu stosownych pełnomocnictw, zaś prezes nawiązał 
odpowiednie porozumienie o współpracy w ramach wolontariatu. 
 
 

V. FINANSE STOWARZYSZENIA 
 

1. Przychody i koszty 
 
Przychody roku obrotowego wyniosły:          202.494,29 zł 
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w tym: 
a/ dotacje (z budżetu państwa i samorządu)  26.000,00 zł 
 - Gmina Lyski        8.500,00 zł 
 - Gmina Nędza       2.000,00 zł 
 - Fundusz Lokalny Ramża      2.500,00 zł 
 - Nagroda WFOŚiGW      5.000,00 zł 
 - PCPR w Rybniku       8.000,00 zł 
   inne przychody budżetowe 
 - 1% podatku dochodowego    27.799,90 zł 
b/ przychody z działalności odpłatnej     7.450,00 zł  
c/ przychody operacyjne (przeksięgowania)           0,30 zł 
d/ składki członkowskie       1.200,00 zł 
e/ darowizny finansowe       4.079,60 zł 
f/ przychody nieodpłatne (żywność z ŚBŻ)           162.964,49 zł 
 
Koszty roku obrotowego wyniosły:            230.981,70 zł 
wszystkie na realizację celów statutowych 
w tym: 
a/ nieodpłatne                220.635,36 zł 
b/ odpłatne (dopłaty do wycieczki)          7.849,12 zł 
c/ koszty Zarządu         2.497,22 zł 
 - w tym amortyzacja           626.79 zł 

 
2. Pozostałe informacje finansowe 
a/ Stowarzyszenie w 2009 roku nie udzielało, ani nie zaciągało pożyczek. 
b/ Stowarzyszenie w 2009 roku nie nabyło obligacji lub akcji w spółkach  
    prawa handlowego, nie nabyło nieruchomości 
c/ Dokonano przyjęcia do środków trwałych:  

- 3 chłodnie wartości łącznej wartości  
   (Program PEAD)             3.998,00 zł 

       d/ Wartość aktywów netto      31.782,50 zł 
       e/  Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe  

i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności: 
  - Zadanie zlecone przez Gminę Lyski  

  w ramach upowszechniania kultury  
  fizycznej i sportu w 2009 roku  

dotacja       3.000,00 zł 
koszt zadania      6.116,61 zł 

  
- Zadanie zlecone przez Gminę Lyski  
  w ramach promocji kultury, sztuki 
  i tradycji regionalnych     

dotacja       5.500,00 zł 
koszt zadania    10.743,68 zł 
 

- Zadanie zlecone przez Gminę Nędza 
  w ramach kultury, sztuki, ochrony  
  dóbr kultury i tradycji 

dotacja        2.000,00 zł 
koszt zadania      2.000,00 zł 



Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2009 rok 
  . 
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- Zadanie zlecone przez Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie w Rybniku w dziedzinie  
pomocy społecznej w tym rodzinom i osobom  
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania  
szans tych osób (Etap I i II razem) 

dotacja       8.000,00 zł 
koszt zadania    11.467,92 zł 

 
 f/ Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych na koniec 2009 roku. 
 g/ Na rachunku bankowym wysokość środków  

   na 31.12.2009r. wynosi         8.864,30 zł 
 

Wynik finansowy za rok 2009 jest ujemny i wynosi - 1.487,51 i został pokryty dochodem z lat 
ubiegłych. 
 

VI. ZATRUDNIENIE 
 

1. Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym nie zatrudniało pracowników. 
2. Nie wypłacano premii, nagród ani innych świadczeń. 
3. Członkowie Zarządu pełnią swoja funkcję społecznie. 
4. Nie zawierano umów zleceń ani umów o dzieło. 
5. Prace wolontariuszy obejmujące całość realizacji zadań statutowych szacuje się 

na 9.700 godz. 
 

VII. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZO-ROZLICZENIOWE 
 

1. Stowarzyszenie składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 8 (rocznie) 
2. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT 
3. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem PIT-4 i PIT 8R 
4. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań podatkowych na 31.12.2009r. 
5. Nie składano żadnych deklaracji ZUS - brak takiego obowiązku 

 
VIII. KONTROLE 
 
W roku sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła dwie kontrole w dniach 18 
lutego i 27 sierpnia. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wśród uwag i wniosków 
pokontrolnych z dnia 27 sierpnia polecono: 

- uzupełnić o wymagane materiały dokumentację organizacyjno-księgową 
- przygotować i przedstawić listę członków Stowarzyszenia w odniesieniu 
  do zapłaconych i niezapłaconych składek. 

Uwagi i wnioski pokontrolne Zarząd wykonał w całości w miesiącu wrześniu 2009 roku. 
 


