Załącznik nr 2 do uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska
z dnia 24 lutego 2011 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska za rok 2010.
I. Nazwa: Stowarzyszenie Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska
II. Siedziba: ul. Rybnicka 25 c, 44-295 Sumina
III. Adres: ul. Rybnicka 25 c, 44-295 Sumina
IV. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 19 czerwca 2006 roku
V. Numer Krajowego Rejestru Sadowego (KRS): 0000257288
VI. Numer Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON): 240381967
VII. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 642-294-65-18
VIII. Dane członków Zarządu:
Adam Wawoczny – Przewodniczący Zarządu
Piotr Staroń – wiceprezes
Wojciech Kamiński – wiceprezes
Patrycja Bielaczek – Sekretarz
Daniel Cyran – Skarbnik
IX. Cele statutowe Stowarzyszenia:
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;
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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.
X. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
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
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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;
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
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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,
m) ł) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
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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.
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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.
XI. Opis głównych zdarzeń w działalności Stowarzyszenia o skutkach finansowych:
Stowarzyszenie w 2010 roku swoją działalność opierało wyłącznie na społecznej
i bezinteresownej pracy członków oraz innych wolontariuszy. Wobec tego Stowarzyszenia Sumina
na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, nie dotyczą wymogi, nakazujące ujawnienie
informacji zawartych w § 2 ust. 7 pkt. b) i c). Wszelkie prace fizyczne, projektowe, koncepcyjne,
dokumentacyjne oraz z zakresu obsługi księgowej i prawnej wykonywane były nieodpłatnie.
W 2010 roku, Stowarzyszenie Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska
realizowało swoje cele statutowe, poprzez:
1) Wsparcie zabawy karnawałowej organizowanej przez Przedszkole w Suminie –
Stowarzyszenie Sumina włączyło się jako sponsor w organizację zabawy, która odbyła się
11 stycznia 2010 r. Poniesiony przez Stowarzyszenie koszt to 505,43 zł, udokumentowany
odpowiednimi fakturami. Za wymienione środki został zakupiony słodki poczęstunek oraz
artykuły żywnościowe, niezbędne do przygotowania kolacji dla uczestników zabawy.
Podarowano także pakiet artykułów promocyjnych do loterii fantowej.
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2) Złożenie wniosku o dofinansowanie operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju,
finansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 Leader –
15 stycznia został złożony do Lokalnej Grupy Działania Lyskor wniosek o dofinansowanie
operacji. Wniosek został rozpoznany na posiedzeniu Rady, 26 stycznia 2010 r., wtedy to
została stwierdzona jego zgodność z lokalną strategią rozwoju. Następnie zgodnie
z procedurą wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego. Od 4 marca 2010 r. rozpoczął się bieg terminu na rozpatrzenie wniosku. Dnia
1 grudnia 2010 r. została podpisana umowa o przyznanie dotacji. Obecnie Stowarzyszenie
otrzymało 5,000 zł, tytułem prefinansowania na realizację operacji. Aktualnie rozpoznawany
jest również wniosek o płatność za pierwszy etap operacji, w ramach którego zrealizowany
został Piknik Familijny. Do 31 sierpnia 2011 roku, Stowarzyszenie jest zobowiązane
zrealizować drugi etap operacji oraz złożyć końcowy wniosek o płatność. Realizowany
projekt nosi tytuł „Razem 600 lat, My i Nasi sąsiedzi-organizacja imprez kulturalnych: VIII
Wielki Piknik Familijny oraz Gwarki Sumina 2010 wraz z wydaniem okolicznościowej
publikacji”. Zakłada on zorganizowanie dwóch imprez, które mają zintegrować lokalne
środowisko oraz wydanie książki, która przybliży losy miejscowości i uświadomi tożsamość
społeczno-kulturową

mieszkańcom

Sołectwa

Sumina

jak

i

również

pozostałych

miejscowości tworzących Gminę Lyski. Wartość całego projektu wynosi 37.819,21 zł
z czego kwota dofinansowania stanowi 25.000,00 zł. Wkład własny Stowarzyszenia wynosi
12.819,21 zł.
3) Zorganizowanie zabawy karnawałowo - integracyjnej

dla pensjonariuszek Domu

Pomocy Społecznej pw. Św. Józefa w Lyskach – Wespół z Kołem Gospodyń Wiejskich
Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Panią Sołtys Suminy zorganizowane zostało spotkanie
z pensjonariuszkami DPS w Lyskach, które odbyło się 26 stycznia 2010 r.. Koszt poniesiony
przez Stowarzyszenie wyniósł 165,03 zł. Za tą kwotę zakupione zostały artykuły spożywcze
niezbędne do przygotowania słodkiego poczęstunku dla przybyłych gości. Podkreślić należy
zgodną współpracę i zaangażowanie wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie tego
spotkania.
4) Opracowanie i złożenie 8 lutego 2010 r. wniosku „Żyjmy sportowo czyli zdrowo II” wniosek został złożony do Gminy Lyski na realizację zadań publicznych z zakresu
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upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wniosek został odrzucony Zarządzeniem Wójta
Gminy Lyski nr 0151/W/11/2010.
5) Zorganizowanie Akcji Zima 2010 – W ramach ferii zimowych, w dniach 15 – 18 lutego
2010r, odbyła się kolejna edycja Akcji Zima. Wspólnie z KGW w Suminie, OSP w Suminie
oraz grupie wolontariuszy zorganizowane zostały półkolonie dla dzieci. Z naszej propozycji
spędzenia wolnego czasu skorzystało ponad 60 dzieci z terenu Gminy Lyski, Gaszowice
i Nędza. W trakcie półkolonii można było wziąć udział w warsztatach fotograficznych,
spędzić czas na zabawach plastycznych, wziąć udział w kuligu. Odbyła się również
dyskoteka i noc filmowa. Uczestnicy brali również udział w konkursach o Unii Europejskiej
z nagrodami przekazanymi przez Ministerstwo rozwoju Regionalnego reprezentowane przez
Sekretarza

Stanu

Adama

Zdziebło,

członka

Stowarzyszenia

Sumina.

Imprezę

współfinansowało Stowarzyszenie Rodzina w Suminie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
z Trudnych Rodzin.
6) Dofinansowanie Dnia Kobiet organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Suminie oraz nieodpłatne nagłośnienie tej imprezy – Włączając się i wspierając
wszelakie przejawy aktywności w lokalnej społeczności, Stowarzyszenie udostępniło
nieodpłatnie sprzęt nagłośnieniowy, aby zapewnić właściwą oprawę imprezie. Ponadto
Stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego na zakup kołocza. Koszt wyniósł 176,55 zł.
7) Sfinansowanie inwentaryzacji powykonawczej kaplicy – Wydatek w wysokości 400,00 zł
został poniesiony w celu zamknięcia wszystkich kwestii formalno-prawnych związanych
z odbiorem kaplicy w Suminie.
8) Organizacja koncertu premierowego z okazji wydania płyty „Jak my śpiewamy, czyli
przeboje młodego pokolenia” oraz wręczenia wyróżnień - „Nasz Solidny Partner” Dnia 3 marca 2010 r. w OSP Sumina odbył się koncert premierowy z okazji wydania przez
Stowarzyszenie płyty muzycznej w ramach akcji JAK MY ŚPIEWAMY, CZYLI
PRZEBOJE MŁODEGO POKOLENIA. Trzem laureatkom konkursu wręczono ich
pierwsze płyty wraz ze specjalnymi dyplomami oraz pamiątkowe fotografie. W koncercie
udział brało ponad 100 słuchaczy. Gwiazdą wieczoru był występ solisty operowego
Bartosza Urbanowicza.
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Także 3 marca 2010 r. 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:
Nadleśnictwu Rybnik, reprezentowanemu przez Nadleśniczego mgr inż. Janusza Fidyka,
OSP Sumina, którą reprezentował Prezes Bogdan Kłosek, Firmie PPUH GASTRONOM,
reprezentowanej przez właściciela Michała Lincnera, Świetlicy Środowiskowej w Nowej
Wsi, w imieniu której nagrodę odebrała Kierownik Agata Kostka. Nagrody wręczali
ubiegłoroczni laureaci Damian Mrowiec – Starosta Rybnicki oraz prof. Antoni Motyczka,
Senator RP. W imprezie wzięło udział ponad 100 osób.
9) Udział w projekcie „Przyroda Powiatu Rybnickiego” - w odpowiedzi na wyróżnienie
skierowane do Stowarzyszenia przez Damiana Mrowca Starostę Powiatu Rybnickiego,
Prezes Adam Wawoczny, dnia 15 marca 2010 r. przekazał autorski tekst oraz zestaw
fotografii do publikacji w albumie, który ukazał się staraniem Powiatu Rybnickiego. Nie
można przecenić takiej formy promocji miejscowości i gminy w których działa i prowadzi
działalność

Stowarzyszenie

Sumina.

Część

fotografii

przekazał

Marcin

Kostka

współpracujący ze Stowarzyszeniem przy dokumentacji imprez oraz powadzeniu
warsztatów dla dzieci i młodzieży.
10) Zielone Czeki Śląska 2010 – 26 marca 2010 roku, Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o uhonorowanie
Adama Wawocznego – Prezesa Stowarzyszenia laurem Zielony Czek Śląska. W odpowiedzi
na wniosek, Adam Wawoczny otrzymał to zaszczytne i prestiżowe wyróżnienie, które
odebrał 7 czerwca 2010 r. podczas uroczystej gali w budynku Polskiego Radia Katowice.
11) Udostępnienie nagłośnienia i zapewnienie oprawy muzycznej biesiady strażackiej
w OSP Sumina - 27 marca 2010 roku Stowarzyszenie nieodpłatnie udostępniło sprzęt
nagłośnieniowy za pomocą którego zapewniono odpowiednią oprawę biesiady strażackiej.
12) Zorganizowanie

i

przeprowadzenie

wycieczki

członków

oraz

sympatyków

Stowarzyszenia Sumina i ich rodzin w Góry Świętokrzyskie – W wyjeździe, który miał
miejsce w dniach 9-11 kwietnia 2010 r. wzięło udział 50 osób. Całkowity koszt wyjazdu
wyniósł 9.655,03 zł z czego dopłata Stowarzyszenia wyniosła 1.387,03 zł. Bogaty plan
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wycieczki zapewnił wiele atrakcji, zaś wspólne spędzony czas pozwolił na zintegrowanie
lokalnego środowiska.
13) Zorganizowanie kolejnej edycji akcji „Sprzątamy Śląskie drogi, łąki, pola, rzeki, lasy
– Przyrodo! Zależy nam na Tobie!” - Dnia 12 kwietnia Stowarzyszenie zwróciło się do
placówek oświatowych z terenu Gminy Gaszowice, Jejkowice i Lyski z apelem, aby
włączyły się we wspólną akcję sprzątania naszych najbliższych okolic. Akcja została
przeprowadzona na przełomie kwietnia i maja. Brało w niej udział 13 placówek
oświatowych, zaś osiągnięty efekt ekologiczny w postaci uprzątniętych odpadów przyniósł
wymierny pożytek w kształtowaniu świadomości ekologicznej i mentalności dzieci
i młodzieży
14) Opracowanie i złożenie wniosku „Pożyteczne wakacje 2010” - Dnia 15 kwietnia został
złożony do Fundacji Wspomagania Wsi wniosek zakładający zrealizowanie w formie
półkolonii zorganizowanego wypoczynku dla najmłodszych w okresie letnich wakacji.
Decyzją organizatora z 1 czerwca 2010 r. Stowarzyszenie nie otrzymało dotacji na realizację
tego zadania.
15) Powołanie do życia Społecznej Straży Ekologicznej – Mocą uchwały podjętej 26
kwietnia 2010 r. Zarząd powołał do życia Społeczną Straż Ekologiczną. W działanie tego
podmiotu zaangażowali się ludzie, którym nie jest obojętna kwestia czystych lasów
i poprawy stanu środowiska. Podczas kolejnych spotkań dokonywano szkoleń strażników,
omawiano regulamin, zorganizowano spotkanie z Strażą Leśna oraz leśniczymi, itp.
W końcu podczas imprezy Bieg Bobra zostały wręczone legitymacje Społecznych
Strażników Ekologicznych, którzy pomagali przy przeprowadzeniu tej imprezy.
16) Udział w kolejnej edycji konkursu EKOaktywni, organizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – W tym okresie podejmowano
kroki mające na celu zgłoszenie Stowarzyszenia Sumina wraz z jego projektami
ekologicznymi do wyróżnienia EKOaktywni. Stowarzyszenie ze względu na skalę
prowadzonej działalności, popularność propozycji oraz szeroki odzew, przestało już spełniać
wymogi, które są konieczne do tego, aby to wyróżnienie uzyskać. Laur ten jest adresowany
do małych organizacji bądź grup nieformalnych propagujących działania ekologiczne,
natomiast nasze Stowarzyszenie jest już postrzegane w kategoriach dużego, solidnego
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partnera i zaproponowano mu pozyskiwanie środków poprzez procedury konkursowe
i dotacyjne.
17) Wsparcie Dnia Matki organizowanego w OSP Sumina, przez KGW Sumina –
Stowarzyszenie włączyło się i wsparło to przedsięwzięcie poprzez zakup artykułów
spożywczych. Wydatek w kwocie 201,14 zł został udokumentowany odpowiednią fakturą.
18) Realizowanie programu pomocy żywnościowej PEAD 2010 – Po podpisaniu umowy ze
Stowarzyszeniem Śląski Bank Żywności 13 kwietnia 2010 r., dnia 28 maja tego samego
roku została podpisana umowa z Powiatem Rybnickim na realizację zadania pomocy
żywnościowej na terenie 3 Gmin: Gaszowice, Lyski, Jejkowice. Od czerwca do listopada
odbywały się transporty żywności z magazynów w Chorzowie do magazynu PEAD,
mieszczącego się w remizie OSP Smina. Następnie żywność była rozdysponowywana
pomiędzy 562 osoby zgłoszone do programu przez Ośrodki Pomocy Społecznej. We
wspomnianym czasie udało się pozyskać 38 216,58 kg żywności z 19 rodzajów
asortymentu o łącznej wartości 123 897,58 zł. Koszt realizacji całej operacji wyniósł
8 250,00 zł. Po stronie Stowarzyszenia wkład stanowił 1 940,00 zł, w tym 1 768,00 zł to
wkład niefinansowy, a 172,00 zł to wkład finansowy.
19) Opracowanie i złożenie wniosku „Ochrona siedlisk przyrodniczych w Gminie Lyski”Wniosek złożony został 4 czerwca 2010 roku. Adresatem była organizacja o nazwie
Fundusz dla przyrody. Decyzją oceniających projekty, Stowarzyszenie nie otrzymało
dofinansowania na realizację zadania.
20) Zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów Dnia Dziecka - Zabawy i pląsy z okazji
dnia dziecka odbywały się 11 czerwca 2010 roku. Dla ok. 130 dzieci zaplanowano takie
atrakcje jak dmuchany zamek, zjeżdżalnie, balony, słodycze, poczęstunek i ciepły posiłek.
Nagłośnienie i odpowiednia oprawa zostały zapewnione przez Stowarzyszenie. Udało się
również uzyskać wsparcie sponsorów, którzy przekazali słodycze. W organizację imprezy
aktywnie włączyła się Sołtys Wsi Sumina.
21) III Rajd Rowerowy Eko-Tour – 19 czerwca 2010 roku odbył się organizowany przez
Stowarzyszenie trzeci rodzinny rajd rowerowy. Wyznaczoną trasą rajdu min. przez tereny
Gminy Lyski, Rezerwat Łęszczok oraz kolejne miejscowości takie jak Żytna i Dzimierz
uczestników prowadził Pan Aleksander Żukowski, autor wielu publikacji turystycznych
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i przyrodniczych, członek Stowarzyszenia Sumina W rajdzie wzięło udział około
czterdzieści osób. Dla wszystkich uczestników zaplanowany został poczęstunek oraz
zabawy dla

najmłodszych.

Stowarzyszenie

poniosło

koszty

organizacji

imprezy

w wysokości 483,61 zł.
22) Organizacja biwaku harcerskiego w Suminie – Na przełomie miesięcy czerwca i lipca,
czyli z początkiem letnich wakacji, do Suminy zawitali dawno niewidziani tutaj goście. Za
sprawą Stowarzyszenia Sumina w dniach 30 czerwca do 3 lipca przy przedszkolu odbywał
się biwak harcerski. Współtwórcami całego przedsięwzięcia byli harcerze z 27 Drużyny
Harcerskiej „Pogodne Serca” z Gaszowic. W biwaku udział wzięła dwudziestopięcio
osobowa grupa młodzieży. W trakcie spędzonego w obozie czasu, zapoznawali się
z ideałami harcerskimi, przygotowywali gimnastykę, porządkowali swój obóz, brali udział
w podchodach, rozpalali ogniska, pełnili wartę, pożytecznie i z pomysłem uczyli się
organizowania własnego czasu wolnego. Organizatorzy żywią nadzieję, że podobne
przedsięwzięcia doprowadzą do powrotu na stałe harcerstwa do Gminy Lyski.
23) Opracowanie i złożenie wniosku do Lokalnej Organizacji Grantowej CRIS o dotację
na realizację zadania : „Tak my śpiewamy – czyli przeboje młodego pokolenia Gaszowice” - Realizacja złożonego projektu zaplanowana jest na okres od 1 września 2010
do 20 lutego 2011 i zakłada przeprowadzenie promocji projektu, następnie kilku etapów
eliminacji konkursowych oraz finałów konkursu wokalnego. Po tym zaplanowano sesję
fotograficzną na okładkę płyty i do dalszej jej promocji, nagranie studyjne utworów
muzycznych w wykonaniu finalistów, produkcja płyty, opłacenie praw ZAiKS i ZPAV oraz
organizacje koncertu galowego. Dla zwycięzcy(zwycięzców) przygotuje się nagrody w
postaci opłacenia czesnego za naukę śpiewu przez 6 m-cy w ognisku muzycznym.
Realizacja projektu została zakończona, obecnie trwają czynności zatwierdzające
sprawozdanie z realizacji zadania.
24) Opracowania i zrealizowanie wniosku o pomoc dla organizacji pozarządowych
poszkodowanych przez powódź – Dnia 7 lipca został złożony wniosek do Stowarzyszenia
Szkoła Liderów w Warszawie o wsparcie Stowarzyszenia jako organizacji dotkniętej przez
powódź. Dzięki uzyskanej dotacji zakupiono sprzęt, będący obecnie własnością oraz
pozostający w dyspozycji Stowarzyszenia. Za otrzymaną dotację w wysokości 5.500,00 zł
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został zakupiony komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) oraz
biurko. Sprzęt pozostaje w dyspozycji koordynatora Stowarzyszenia.
25) Opracowanie i złożenie wniosku do Lokalnej Organizacji Grantowej Fundusz Lokalny
Ramża, o dotację na realizację zadania : „Jak my śpiewamy – czyli przeboje młodego
pokolenia” Edycja III – Wniosek o podobnej treści do tego, który został złożony
w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, który jednak zakładał realizację zadania na
terenie Gminy Lyski, nie uzyskał uznania komisji oceniającej i nie otrzymał dotacji.
26) Opracowanie i złożenie wniosku w ramach akcji AXA Wspieramy Mamy – Dnia 21
lipca został złożony do firmy AXA Polska wniosek o wsparcie akcji o nazwie „Szkoła
rodzenia wraz z zajęciami z gimnastyki poporodowej”. Decyzją organizatora z 15 września
2010 r. Stowarzyszenie nie otrzymało dotacji na realizację zadania.
27) Organizacja i przeprowadzenie VIII Wielkiego Pikniku Familijnego – Sumina 600 lat.
W dniach 25 i 26 lipca 2010 r. miała miejsce dwudniowa impreza VIII Wielki Piknik
Familijny. Była ona areną obchodów 600-lecia miejscowości Sumina. Podczas
dwudniowych obchodów, miały miejsce liczne koncerty, występy, zabawy dla dzieci,
pokazy grup rekonstrukcyjnych itp. Dokonano uroczystego nasadzenia 6 drzew 600-lecia,
podczas którego nasza miejscowość gościła wielu znamienitych gości z wiceministrem
rozwoju regionalnego Adamem Zdziebło i Wojewodą Śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem
na czele. Obecni byli również parlamentarzyści min. Poseł na Sejm Henryk Siedlaczek
i Senator RP prof. Antoni Motyczka, a także samorządowcy, z zawsze wspierającym nasze
działania i dążenia Starostą Rybnickim Damianem Mrowcem na czele. Całe przedsięwzięcie
zapadnie w pamięć mieszkańcom, organizatorom oraz przybyłym gościom na długie lata.
VIII Wielki Piknik Familijny stanowi element projektu, który został złożony do Urzędu
Marszałkowskiego i uzyskał dofinansowanie na podstawie umowy z 1 grudnia 2010
r. Projekt jest realizowany pod hasłem „ Razem 600 lat, My i Nasi sąsiedzi - organizacja
imprez kulturalnych: VIII Wielki Piknik Familijny oraz Gwarki Sumina 2010 wraz
z wydaniem okolicznościowej publikacji”. Koszt organizacji pikniku familijnego wyniósł
38.328,80 zł. Stowarzyszenie ubiega się cały czas o dotację w ramach wymienionego
wcześniej projektu w wysokości 15.026,02 zł. Do tej pory uzyskaliśmy 5.000,00 zł tytułem
pre finansowania na realizację projektu. Trwają procedury związane z rozpoznaniem
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złożonego wniosku o płatność. Na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem
pikniku i utrzymaniem płynności finansowej Stowarzyszenia, członkowie Zarządu udzielili
pożyczki w wys. 20.000,00 zł.
28) Opracowanie i złożenie wniosku o wsparcie dla organizacji pozarządowych
dotkniętych przez powódź – W związku ze złożonym 15 lipca wnioskiem do Funduszu
Lokalnego Ramża w Czerwionce-Leszczynach, 16 sierpnia została podpisana umowa
dotacji. Za uzyskane środki w wys. 6.100,00 zł został zakupiony sprzęt pozostający w gestii
i dyspozycji Stowarzyszenia Sumina.

Zakupiono dużą szafę do przechowywania

dokumentacji jak również urządzeń którym dysponuje Stowarzyszenie. Ponadto zakupiono
zestaw konferencyjny – nagłośnieniowy, dzięki, któremu istnieje możliwość zapewniania
właściwej oprawy organizowanym przez Stowarzyszenie przedsięwzięciom. Wraz z tymi
urządzeniami zakupiono również zestaw kabli. Dodać należy, że za pozyskane środki
zakupiono również projektor multimedialny.
29) Europejskie Dni Dziedzictwa 2010 – Stowarzyszenie włączyło się jako partner do
realizacji przedsięwzięcia Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to impreza cykliczna, która od
kilkunastu lat odbywa się w Unii Europejskiej i w Polsce. Zgłoszona została leśniczówka
zlokalizowana w Suminie przy ul. Dworcowej. Przez dwa kolejne tygodnie września
w wyznaczonych dniach, dzięki uprzejmości właścicielki była możliwość zwiedzania
i podziwiania osobliwości tego miejsca.
30) Wyposażenie w rodzinę fantomów przydatną do prowadzenia zajęć z pierwszej
pomocy – Ze środków pochodzących z orzeczonych na rzecz Stowarzyszenia nawiązek
i środków karnych, sfinansowany został zakup rodziny fantomów wraz z specjalnymi
torbami do transportu, które znajdują się na wyposażeniu naszej organizacji.
Z wykorzystaniem sprzętu prowadzone były zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
w Gimnazjum w Piecach w okresie od października do listopada 2010 dla grupy 216 osób
w ilości 27 godzin.
31) II Bieg Bobra – W dniach 28 i 29 października odbyła się impreza ekologiczna
Stowarzyszenia Sumina pn. II Bieg Bobra. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 2 782,87 zł, który
został w całości sfinansowany ze środków własnych Stowarzyszenia. Współorganizatorami
imprezy byli: Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi oraz Nadleśnictwo Rybnik.
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W pierwszym dniu tj. 28 października w Przedszkolu w Suminie, spotkali się młodsi
uczestnicy imprezy - przedszkolaki z całej Gminy Lyski, którzy przy udziale wolontariuszy
i Pana Leśniczego Stanisława Hałacza poznawali ciekawostki ze świata przyrody,
uczestniczyły w zabawach i spędzały miło czas. Drugiego dnia odbyły się biegi przełajowe
w pobliskiej alei dębowej, które były adresowane dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. W biegach wystartowało w sumie 99 uczestników, zaś w przedszkolu spotkało
się 163 dzieci z całej Gminy Lyski. W organizacje imprezy włączyli się też harcerze z 27
DH z Gaszowic, strażnicy ekologiczni Stowarzyszenia, a zaplecze przygotowało
Nadleśnictwo w Rybniku poprzez Leśniczego Leśnictwa Zwonowice.
32) Akcja 1 % dla mojej placówki oświatowej – Akcja realizowana cały rok, swój finał
znalazła w październiku 2010 roku, kiedy to placówkom oświatowym zostały przekazane
środki z tytułu jednego procentu podatku dochodowego, udostępnionego przez podatników
w swoich zeznaniach podatkowych. 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, Szkoła
Podstawowa w Szczerbicach,

Szkoła Podstawowa w Czernicy,

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Pstrążnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adamowicach, Gimnazjum
w Jejkowicach, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Gaszowicach. Partnerzy prowadzili we
własnym zakresie kampanię promocyjną na rzecz przekazywania 1% podatku. W ramach
akcji 1% pozyskano łącznie 21.175,00 zł, z czego zgodnie z umowami przekazano
partnerom 8.361,60 zł co stanowiło 80% sumy przekazanej przez podatników z określeniem
celu szczegółowego dla placówek oświatowych na realizację celów edukacyjnych
w szkołach. Pozostała kwota została przeznaczona na realizację dalszych zadań statutowych
Stowarzyszenia.
33) Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej dla Gimnazjum i klas 6 ZSP w Lyskach –
Impreza zorganizowana dla uczniów odbyła się 25 listopada 2010 r. Koszt zorganizowania
dyskoteki wyniósł 562,81 zł, który w całości pochodził ze środków statutowych
Stowarzyszenia.
34) Gwarki Sumina 2010 – Dnia 27 listopada odbyła się biesiada śląska organizowana po raz
kolejny przez Stowarzyszenie Sumina. Koszt imprezy wyniósł 8 702,71
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Stowarzyszenie dopłaciło z własnych środków 3 846,71. Biesiadnicy przy tradycyjnym
śląskim poczęstunku, miło spędzali czas śpiewając tradycyjne przyśpiewki. W biesiadzie
wzięło udział 100 osób. Impreza była dofinansowana w ramach projektu złożonego do
Urzędu

Marszałkowskiego

w

ramach

Programu

Rozwoju

Obszarów

Wiejskich

realizowanego pod nazwą „Razem 600 lat, My i Nasi sąsiedzi - organizacja imprez
kulturalnych: VIII Wielki Piknik Familijny oraz Gwarki Sumina 2010 wraz z wydaniem
okolicznościowej publikacji”. W ramach tego projektu impreza była dofinansowana kwotą
2.400,00 zł.
35) Współorganizowanie i udział w akcji Mikołaj – Dnia 5 grudnia do 120 osobowej grupy
dzieci zgromadzonej w remizie OSP Sumina na zaproszenie Pani Sołtys oraz
Stowarzyszenia, przybył Św. Mikołaj. W trakcie spotkania rozdzielane były prezenty, które
otrzymało każde z obecnych dzieci. Czas przybyłym gościom umilali młodzi mieszkańcy
Suminy - uczniowie Ogniska Muzycznego z Raciborza, członkowie zespołu prowadzonego
przez mgr Ewę Staroń wykonując świąteczne utwory.
36) Wkład w organizację spotkania opłatkowego KGW Sumina – Stowarzyszenie
tradycyjnie włączyło się i wsparło organizację spotkania opłatkowego koła gospodyń
wiejskich. Zakupione zostały produkty żywnościowe, które posłużyły do przygotowania
potraw świątecznych, które uświetniły spotkanie Sumińskich gospodyń.
37) Realizacja projektu Ślązakiem być przez cały rok – Projekt dofinansowany w kwocie
5 500,00 zł ze środków przyznanych przez Gminę Lyski, na realizację zadania publicznego.
Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 2 200,00 zł. Projekt realizowano od września do
grudnia 2010 r. W efekcie realizacji wydano dwie pozycje mini książkowe tj. Słownik
gwary śląskiej oraz Przewodnik kulinarny po Gminie Lyski. W trakcie realizacji projektu
odbyły się spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich, Kołem Kobiet Aktywnych oraz
Świetlicami Środowiskowymi, podczas których gotowano, pieczono, duszono, słowem
robiono wszystko, co tylko kulinarnego w kuchni da się zrobić. Efektem tych działań jest
przewodnik kulinarny. W ramach projektu zaangażowano również uczniów szkół, z terenu
Gminy Lyski, którzy mieli szansę włączyć się w tworzenie Minisłownika gwary śląskiej.
Zakończenie projektu miało miejsce w remizie OSP Sumina, gdzie odbył się przegląd
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zespołów kabaretowych, wręczono cenne nagrody i wyróżnienia oraz spotkano się przy
poczęstunku.
38) Całoroczna akcja pozyskiwania środków z tytułu nawiązek i środków karnych –
Stowarzyszenie z dniem 31 grudnia 2009 roku zostało wpisane do wykazu Ministra
Sprawiedliwości. Wobec tego uzyskało ono możliwość, że na jego rzecz mogą być orzekane
nawiązki i środki karne. Rok 2010 był więc, pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym,
w trakcie którego istniała sposobność otrzymywania środków z tego źródła. Zamieszczone
zestawienie, odpowiada sprawozdaniu złożonemu w Ministerstwie Sprawiedliwości –
Wydziale wykonawczym w oparciu o postanowienia art. 196 a § 2 Kodeksu karnego
wykonawczego.
1

1

2

3

2
Tytuł prawny zasądzonej nawiązki i
świadczenia:
Orzeczenie
Sądu............................................
w ................................z
dnia ........................
Sygn. akt .............
wysokość zasądzonej nawiązki lub
świadczenia ................................................
......
z podaniem
celu ..........................................
-Wyrok Sądu Rejonowego

3
Wysokość otrzymanych
(wyegzekwowanych)
środków finansowych
w okresie
sprawozdawczym
..........................................
.

4
Rozliczenie środków
ze wskazaniem celu
(kwota)
..........................................
...
..........................................
...

5
Środki do rozliczenia
w następnym okresie
sprawozdawczym
........................................
........................................

-2.000,00 zł

- zakup fantomów do

0,00 zł

w Raciborzu z dnia 31 marca 2010 r.

przekazane na

nauki pierwszej

Sygn. akt II K 944/09

rachunek

pomocy, wydano

-2,000,00 zł

stowarzyszenia

2.000,00 zł

-bez podania celu
-Wyrok Sądu Rejonowego

23 kwietnia 2010 r.
- 500,00 zł przekazane

- zakup fantomów do

w Rybniku z dnia 20 kwietnia 2010 r.

na rachunek

nauki pierwszej

Sygn. akt III K160/10

Stowarzyszenia

pomocy, wydano

-500,00 zł

24 maja 2010 r.

500,00 zł

-bez podania celu
-Wyrok Sądu Rejonowego

- 400,00 zł przekazane

- zakup fantomów do

w Rybniku z dnia 27 kwietnia 2010 r.

na rachunek

nauki pierwszej

Sygn. akt III K 227/10

Stowarzyszenia

pomocy, wydano

-400,00 zł

7 czerwca 2010 r.

365,00 zł

0,00 zł

35,00 zł

-bez podania celu
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4

-Wyrok Sądu Rejonowego

- 1.000,00 zł

- środków nie

w Rybniku z dnia 10 czerwca 2010 r.

przekazane na

wydatkowano

Sygn. akt III K 378/10

rachunek

-1.000,00 zł

Stowarzyszenia przez

-cel związany z udzielaniem

Komornika

pomocy osobom poszkodowanym

dokonującego

w wypadkach komunikacyjnych.

czynności

1.000,00 zł

egzekucyjnych na
podstawie
postanowienia z 14

5

-Wyrok Sądu Rejonowego z dnia 8

października 2010 r.
- 0,00 zł

czerwca 2010 r.

Postanowienie o

Sygn. akt III K 300/10

umorzeniu egzekucji.

- brak środków

0,00 zł

Ogółem otrzymano
(wyegzekwowano)
kwotę:

Ogółem wydatkowano
kwotę:

3.900,00 zł

2.865,00 zł

Ogółem środki do
rozliczenia w następnym
okresie sprawozdawczym
1.035,00 zł

-300,00 zł
-bez podania celu
Zasądzono kwotę:
Raze
m
4.200,00 zł

XII. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wystąpiło z następującymi projektami
o dofinansowanie realizacji zadań statutowych:
1. Z zakresu kultury:
a) „Razem 600 lat - My i Nasi sąsiedzi” - 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 jest w trakcie realizacji. W grudniu 2010 roku
podpisano umowę z Zarządem Województwa Śląskiego, po czym w tym samym miesiącu
otrzymano 5 000 zł zaliczki.
b) „Ślązakiem być przez cały rok” - projekt zgłoszony jako odpowiedź na nabór tzw. małych
grantów, zorganizowany przez Urząd Gminy w Lyskach. Uzyskana kwota dotacji to 5 500,00 zł.
Projekt rozliczono w grudniu 2010r.
c) „Tak my śpiewamy – czyli przeboje młodego pokolenia – Gaszowice” - Projekt realizowany
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na terenie Gminy Gaszowice. Stowarzyszenie uzyskało dotację na jego sfinansowanie w wysokości
4 530,oo zł od Lokalnej Organizacji Grantowej CRIS z Rybnika. Projekt w trakcie realizacji.
d) „Jak my śpiewamy – czyli przeboje młodego pokolenia” Edycja III – Złożony wniosek
zakładał realizację na terenie Gminy Lyski już III edycji konkursu wokalnego „Jak my
śpiewamy....”. Wniosek został złożony do Lokalnej Organizacji Grantowej o nazwie Fundusz
Lokalny Ramża. Stowarzyszenie nie otrzymało dotacji na zrealizowanie projektu.
e) Europejskie Dni Dziedzictwa 2010 – Stowarzyszenie włączyło się jako partner do realizacji
przedsięwzięcia Europejskie Dni Dziedzictwa. Udział w akcji i realizacja działań odbyły się bez
kosztowo.
2.

Z zakresu sportu:

a) „Żyjmy sportowo czyli zdrowo II” - Wniosek złożony do Gminy Lyski. Odrzucony
Zarządzeniem Wójta Gminy Lyski nr 0151/W/11/2010.
3. W zakresie ochrony środowiska:
a)

„Zielone Czeki Śląska 2010” - Wyróżnienie Adama Wawocznego Prezesa Stowarzyszenia

laurem ZIELONY CZEK ŚLĄSKA 2010,
b)

„Opracowanie i złożenie wniosku „Pożyteczne wakacje 2010” - Projekt zakładał osiągnięcie

wymiernych rezultatów ekologicznych, społecznych i kulturowych. Jednakże aspekt ekologiczny
miał największe znaczenie w ramach tego przedsięwzięcia. Dotacji jednak nie przyznano
Stowarzyszeniu,
c) „Złożenie wniosku w ramach kolejnej edycji konkursu EKOaktywni”- Stowarzyszenie już
po raz trzeci złożyło akces do tego konkursu. Tym razem wyróżnienia nie przyznano ze względu na
skalę realizowanych przedsięwzięć i wysoki profesjonalizm podejmowanych czynności
stwierdzono, że Stowarzyszenie nie kwalifikuje się do nagrody ponieważ nie spełnia wymogów
konkursu, który jest adresowany do małych grup, które rozpoczynają działalność ekologiczną,
d)

„Ochrona siedlisk przyrodniczych w Gminie Lyski” - wniosek złożony do organizacji

Fundusz dla przyrody. Dotacji nie otrzymano.
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4.

Z zakresu pomocy społecznej:

a) „Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Powiatu Rybnickiego”- Działania
dofinansowane kwotą 3.000,00 zł przez Powiat Rybnicki.
b)

Opracowanie i złożenie wniosku w ramach akcji AXA Wspieramy Mamy – Wniosek

zakładał przeprowadzenie zajęć dla młodych matek z zakresu szkoły

rodzenia i gimnastyki

poporodowej. Stowarzyszenie nie otrzymało dotacji na realizację działań.
5.

Wnioski dotyczące wsparcia Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju

Górnego Śląska, poprzez sfinansowanie zakupu sprzętu potrzebnego do prowadzenia bieżącej
działalności:
a) Opracowania i zrealizowanie wniosku o pomoc dla organizacji pozarządowych poszkodowanych
przez powódź – Dnia 7 lipca został złożony wniosek do Stowarzyszenia Szkoła Liderów
w Warszawie o wsparcie Stowarzyszenia jako organizacji dotkniętej przez powódź. Dzięki
uzyskanej dotacji zakupiono sprzęt, będący obecnie własnością oraz pozostający w dyspozycji
Stowarzyszenia. Uzyskano dotację w wys. 5.500, 00 zł. Za te środki zakupiono komputer
przenośny, urządzenie wielofunkcyjne oraz biurko, które pozostają w dyspozycji koordynatora
Stowarzyszenia.
b) Opracowanie i złożenie wniosku o wsparcie dla organizacji pozarządowych dotkniętych przez
powódź – W związku ze złożonym 15 lipca wnioskiem do Funduszu Lokalnego Ramża
w Czerwionce-Leszczynach, 16 sierpnia została podpisana umowa dotacji. Za uzyskane środki
został zakupiony sprzęt pozostający w gestii i dyspozycji Stowarzyszenia Sumina. Uzyskano
dotację w ws. 6.100,00 zł. Za te środki zakupiono szafę metalową do przechowywania materiałów
i sprzętu, nagłośnieniowy zestaw konferencyjny, okablowanie do zestawu oraz projektor
multimedialny.
XIII.

Działania promocyjne:

1. Na bieżąco w ramach posiadanych umiejętności i możliwości prowadzona jest strona
www.sumina.pl na której można znaleźć szczegółowe i bieżące informacje dotyczące
realizowanych przez Stowarzyszenie działań. Obecnie na stronie zanotowano ponad 123 646
logowań, co świadczy o dużej popularności strony jako nośnika ciekawych informacji lokalnych.
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2. Działalność Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym opisywana była w wielu czasopismach
oraz na stronach internetowych gazet i urzędów. Korzystanie przez dziennikarzy i redaktorów
z informacji o imprezach stowarzyszenia świadczy o zapotrzebowaniu na tego rodzaju artykuły
i publikacje, co bez wątpienia podnosi znaczenie organizacji. Dodatkowo należy wspomnieć
o udzielanych przez członków Stowarzyszenia wywiadach radiowych i prasowych, które również
w dużej mierze promowały podejmowane i realizowane działania.
XIV. Współpraca z innymi organizacjami, podmiotami, instytucjami i osobami fizycznymi.
W 2010 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. Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi wraz z filiami,
5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik,
6. Starostwo Powiatowe w Rybniku,
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
9. Dom Pomocy Społecznej pw. św. Józefa w Lyskach,
10. Stowarzyszenie Rodzina w Suminie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Trudnych Rodzin,
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku,
12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach,
13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach,
14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach,
15. Gminna Biblioteka Publiczna w Lyskach,
16. Uczniowski Klub Sportowy GRACZ,
17. Gimnazjum w Lyskach,
18. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lyskach z Przedszkolem w Suminie,
19. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adamowicach,
20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pstrążnej,
21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zwonowicach,
22. Szkoła Podstawowa w Raszczycach,
23. Szkoła Podstawowa w Jejkowicach,
24. Gimnazjum w Jejkowicach,
25. Szkoła Podstawowa w Szczerbicach,
26. Szkoła Podstawowa w Gaszowicach,
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27. Szkoła Podstawowa w Czernicy,
28. Ognisko Muzyczne w Raciborzu
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,
37. Firma Plandeka.eu Sebastian Swoboda,
38. Poseł na Sejm Henryk Siedlaczek,
39. Eurodeputowany Bogdan Marcinkiewicz.
XV.

Beneficjenci :

Stowarzyszenie swoje działania kieruje zarówno na dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe bez
względu na płeć, wyznanie, narodowość oraz przynależność rasową.
XVI. Działalność gospodarcza:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
XVII.

Zagadnienia wewnętrzne Stowarzyszenia:

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 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 9 uchwał, których kopie stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.
XVIII . Zagadnienia finansowe związane z działalnością Stowarzyszenia.
1. Przychody i koszty:
Przychody roku obrotowego wyniosły:

202.929, 30 zł

w tym:
a) dotacje ( z budżetu państwa, samorządu lub udzielane przez inne Stowarzyszenia):
-Gmina Lyski

5.500, 00 zł
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-Fundusz Lokalny Ramża

6.100, 00 zł

-Stowarzyszenie Szkoła Liderów

5.500, 00 zł

-Powiat Rybnicki

3.000, 00 zł

-Samorząd Województwa Śląskiego

5.000, 00 zł

-Ośrodki Pomocy Społecznej

3.310, 00 zł

-Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

4.530, 00 zł

Inne przychody budżetowe:
-1 % za 2010 r.

21.175,00 zł

-Nawiązki i środki karne

3.906, 00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej

8.228, 00 zł

c) pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek)

3, 52 zł

d) składki członkowskie

1.300, 00 zł

e) darowizny finansowe

11.479, 20 zł

f) darowizny rzeczowe

123.897, 58 zł

Koszty roku obrotowego wyniosły:

224.834, 24 zł

w tym:
a) nieodpłatne

209.350, 26 zł

b) odpłatne (dopłaty do wycieczki)

9.752, 94 zł

c) koszty zarządu

5.731, 04 zł

- w tym amortyzacja

1.268, 24 zł

2. Pozostałe informacje finansowe:
a) Stowarzyszenie zaciągało w 2010 r. pożyczki

20.000, 00 zł

b) Stowarzyszenie w 2010 roku nie nabyło obligacji lub akcji w spółkach
prawa handlowego, nie nabyło nieruchomości.
c) Stowarzyszenie nie udzielało w 2010 r. pożyczek.
d) Na rachunku bankowym wysokość środków
na 31.12.2010 r. wynosi
e) Suma bilansowa aktywów i pasywów

10.031,51 zł
67.352, 41 zł

f) Wynik finansowy za rok 2010 jest ujemny i wynosi - 21.904,94zł i został pokryty dochodem
z lat ubiegłych oraz pożyczkami
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.
XIX.

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.
XX.

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 31.12.2010 r.
5. Nie składano żadnych deklaracji ZUS - brak takiego obowiązku.
XXI Kontrole
W roku sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia. Ich przedmiotem była :
1. Kontrola

całokształtu

działalności

Zarządu

i

innych

komórek

działających

w Stowarzyszeniu,
2. Kontrola prowadzonej przez Zarząd Stowarzyszenia i jego funkcyjnych dokumentacji
organizacyjno-statutowej, prowadzenia ewidencji członków, ewidencji wniosków i uchwał
wraz z uchwałami, zgodności ze statutem i obowiązującymi przepisami,
3. Relacja z wizytacji Członków Komisji Rewizyjnej na zebraniach Zarządu oraz imprez
i przedsięwzięć organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009,
5. Przygotowanie Planu Pracy na rok 2010,
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i wykonania budżetu Stowarzyszenia za
rok 2010.
Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.
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