STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA KOTULINA” 44-180 Kotulin, ul. Kolejowa 25.
KRS: 0000414647
NIP: 9691605324
REGON: 242884856

Sprawozdanie
merytoryczne
z
działalności
stowarzyszenia „Razem dla Kotulina” za rok 2012
1. Nazwa: Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”, Stowarzyszenie nie posiada
statusu organizacji pożytku publicznego
2. Adres siedziby: pow. gliwicki, gm. Toszek, 44-180 Kotulin, ul. Kolejowa 25
3. Kontakt: (32) 230-61-97 ; mail: stowarzyszenie@kotulin.com.pl
4. Numer KRS: 0000414647 data wpisu do rejestru KRS: 16.03.2012r.
5. REGON: 242884856
NIP: 9691605324
6. Konto
bankowe:
ING
Bank
Śląski
S.A
nr konta:98 1050 1298 1000 0023 6221 8519
7. Dane członków zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia:
Prezes: Piotr Jaruszowic, 44-180 Kotulin, ul. Kolejowa 40
Wiceprezes: Liliana Danch, 44-180 Kotulin, ul. Nakło 4
Skarbnik: Dorota Knopek, 44-180 Kotulin, ul. Kolejowa 16
Sekretarz: Beata Wróbel, 44-180 Kotulin, ul Kolejowa 25
Komisja rew.: Ireneusz Kokoszka,44-180 Kotulin ,ul. Kolejowa 17
Komisja rew.: Agata Tomczyk, 44-180 Kotulin, ul. Krótka 3
Komisja rew.: Ernest Powrósło, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Grunwaldzka
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8. Cele statutowe stowarzyszenia:
 ochrona środowiska,
 działalność kulturalna,
 wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie
jej tradycji, promowanie produktów i wyrobów regionalnych,
 organizowanie imprez kulturalnych,
 poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,
 upowszechnianie wiedzy o historii Kotulina i gminy Toszek,
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 poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego
promocja,
 przeciwdziałanie bezrobociu,
 wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
 działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i
młodzieży,
 działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców,
 działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 działalność na rzecz budowy i renowacji budynków sakralnych, kaplic i
krzyży, lokalnych zabytków i innych,
 popularyzowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców,
 działania mające na celu propagowanie sportu i zdrowego trybu życia,
 wzbogacanie i promowanie walorów przyrodniczych Kotulina,
 tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń
pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
 działania na rzecz propagowania integracji społecznej wśród obywateli,
 wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa,
 działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji
elementarnej,
 działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu,
 wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy i renowacji ośrodków
użyteczności publicznej, sportowych, rekreacji i wypoczynku,
 propagowanie idei dobroczynności,
 wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci
telekomunikacyjnych na wsi,
 działania na rzecz rozwoju kultury poprzez wspieranie Orkiestry Dętej
Kotulin, Scholi, Chóru DFK oraz wszystkich innych organizacji,
zrzeszeń, grup formalnych i nieformalnych propagujących rozwój
kulturalny regionu,
 wspierania i promowanie wyrobów regionalnych, produktów i
rękodzielnictwa.
9. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o stowarzyszeniach
(Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i
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własnego statutu przyjętego uchwałą nr 2/2012 na spotkaniu założycielskim
w dniu 08.02.2012r. Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku
publicznego, posiada osobowość prawną, organizacja typu „non profit”.
10. W roku 2012 odbyło się 5 zebrań zarządu (27.03, 26.04, 5.09, 26.09, 29.10)
oraz 3 walne zebrania (13.04, 8.08, 30.10). Zarząd stowarzyszenia wziął
udział w kilku szkoleniach z zakresu aplikowania o środki zewnętrzne.
11. Działania stowarzyszenia od początku działalności, czyli od marca
2012r.
a) Pierwszym działaniem po zarejestrowaniu stowarzyszenia w Krajowym
Rejestrze Sądowym 16 marca 2012r., było założenie strony internetowej
naszej miejscowości (www.kotulin.com.pl). Strona oficjalnie zaczęła
działać 14 kwietnia 2012r. Zawiera ona opisy wszystkich organizacji
działających w Kotulinie, historię wioski, aktualności, ogłoszenia, galerię
oraz sprawozdanie z działań stowarzyszenia. Strona cieszy się
zainteresowaniem wśród mieszkańców, jest rzetelnym źródłem
informacji. Na chwilę obecną mamy prawie 6 500 wyświetleń.
Prowadzeniem strony zajmuje się nieodpłatnie jeden z mieszkańców
Kotulina.
b) 17 maja 2012r. w budynku OSP Kotulin odbyło się spotkanie
zainicjowane przez stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”. Miało ono na
celu wypracowanie porozumienia/partnerstwa lokalnego pomiędzy
działającymi w naszej miejscowości organizacjami a Urzędem Miejskim
w Toszku. Do tych organizacji należą: stowarzyszenie „Razem dla
Kotulina”, Ochotnicza Straż Pożarna Kotulin, Mniejszość Niemiecka koło
Kotulin, Rada Sołecka oraz Orkiestra Dęta Kotulin. Partnerstwo lokalne
miało za zadanie poprawę współpracy i wzajemnej pomocy pomiędzy
tymi jednostkami. Na spotkaniu obecna była pani Agata Gnat - pracownik
Regionalnego Ośrodka EFS w Rybniku przy Rudzkim Inkubatorze
Przedsiębiorczości. Brała ona aktywny udział przy zawiązaniu
partnerstwa. Dokument został podpisany na spotkaniu 24 maja 2012r. w
Urzędzie Miasta. W tym dniu odbyło się także szkolenie z aplikowania o
środki unijne. Wzięli w nim również udział członkowie stowarzyszenia.
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c) Jednym z największych wydarzeń kulturalnych, które współorganizowało
stowarzyszenie był festyn rodzinny. Odbył się on 12 i 13 maja na terenie
OSP Kotulin. W budynku remizy przygotowaliśmy wystawę wcześniej
zebranych i opisanych starych zdjęć i pamiątek związanych z Kotulinem
(fotorelację z tego wydarzenia można zobaczyć na stronie
www.kotulin.com.pl/galeria). Członkowie stowarzyszenia przygotowali
część artystyczną festynu a tym samym zapewnili widzom wiele
rozrywki.
d) Od 5 czerwca 2012r. stowarzyszenie organizuje zajęcia ZUMBY
(połączenie tańca i fitnessu). Ćwiczenia w okresie letnim odbywały się
dwa razy w tygodniu (po jednej godzinie) w prywatnej sali tanecznej w
Kotulinie. Zajęcia prowadzi nieodpłatnie jedna z członkiń stowarzyszenia.
W okresie zimowym, gdy koszty ogrzewania sali wzrosły, zajęcia zostały
przeniesione do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kotulinie.
Odbywają się raz w tygodniu, w środę.
e) W maju 2012 roku wspólnie z Orkiestrą Dętą opracowaliśmy projekt
utworzenia „sekcji mażoretek przy Orkiestrze Dętej Kotulin” w ramach
konkursu Działaj Lokalnie VII organizowanego przez Forum Młodzieży
Samorządowej działającym w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w
Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nasz projekt został
rozpatrzony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania. Umowę
podpisaliśmy 01.06.2012r. Jednakże pozyskana kwota była niższa od
zakładanej w projekcie (budżet wyniósł 6 000 zł, a otrzymaliśmy
3 100zł). Dlatego wystąpiliśmy o pomoc do Burmistrza i Rady Miejskiej
w Toszku. Dostaliśmy wsparcie w wysokości 3 000zł., za które zostały
zakupione specjalne buty dla starszej grupy (są bardzo drogie). Pozyskany
w konkursie grant pozwolił nam na zatrudnienie na cały okres realizacji
projektu (lipiec, sierpień, wrzesień) wykwalifikowanej instruktorki.
Powstały dwie grupy mażoretek: starsza (5 dziewczyn) i młodsza (17
dziewczynek). Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie
godziny. Stroje oraz batony (pałki, którymi kręcą mażoretki) zostały
wykonane nieodpłatnie przez członków naszego stowarzyszenia. Efektem
finalnym projektu był występ sekcji mażoretek dnia 16 września, na
dożynkach wiejskich w Kotulinie. Pokaz był zwieńczeniem ciężkiej,
trzymiesięcznej pracy dziewczyn. Cieszył się on tak dużym
4

zainteresowaniem, że sekcji zaproponowano występ na Oktoberfeście w
Toszku (06.10.2012r. na Zamku).

f) W maju członkowie stowarzyszenia założyli fanpage naszej organizacji,
co znacznie ułatwiło kontakty z lokalnym społecznością, szczególnie z
młodymi ludźmi.

g) W sierpniu rozpoczęliśmy prace nad największym naszym projektem.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach konkursu nr 1/POKL/9.5/2012
dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie
śląskim. Nosi on nazwę „Pomuzykujmy razem w Kotulinie” i zakłada
szereg szkoleń i warsztatów dla członków naszej orkiestry a jego wartość
to prawie 50 000 zł. Projekt jest efektem podpisanego w kwietniu
Partnerstwa Lokalnego między stowarzyszeniem „Razem dla Kotulina”,
Orkiestrą Dętą Kotulin a Urzędem Miejskim w Toszku. Został
zrealizowany wspólnie z przedstawicielami orkiestry oraz przy wsparciu
pani Agaty Gnat, animatorki z Regionalnego Ośrodka EFS w Rybniku
przy Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Projekt został złożony w
Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach dnia 30 sierpnia 2012r.
h) 8 sierpnia odbyło się Walne Zebranie stowarzyszenia „Razem dla
Kotulina”, na którym przyjęto pięciu nowych członków wspierających.
Zarząd przyjął ich uchwałą 7/2012, zwykłą większością głosów.
i) Wrzesień był wyjątkowo pracowitym miesiącem, gdyż kończył się nasz
pierwszy dofinansowany projekt. Podczas dożynek wiejskich 16 września
mażoretki miały swój debiutancki występ. Popis dziewczyn był główną
atrakcją imprezy i nagrodzony został owacjami. Stowarzyszenie
odpowiedzialne było za sprawy organizacyjno-techniczne festynu. Na
przełomie czerwca i lipca członkowie stowarzyszenia postanowili
zaprojektować i wydać kalendarz ze zdjęciami Kotulina na rok 2013.
Nakład wyniósł 300 sztuk, a łączny koszt 684, 61zł. Kalendarze
rozprowadzano na dożynkach wiejskich. Cieszyły się one dużym
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zainteresowaniem.
j) W październiku ogłoszono konkurs „Opowiedz…2012” dla
grantobiorców programu „Działaj Lokalnie VII" 2012 organizowanego
przez Forum Młodzieży Samorządowej z Gierałtowic, finansowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności. Zmagania konkursowe polegały na wyreżyserowaniu
krótkiego filmu opisującego finansowany projekt. Stowarzyszenie
zgłosiło swój udział w kategorii „motyw”. Filmik ten zakwalifikował się
(jako jedyny z trzech powiatów: gliwickiego, tarnogórskiego i
mikołowskiego) do etapu ogólnopolskiego, co jest dla nas ogromnym
wyróżnieniem.
k) Stowarzyszenie zakupiło we wrześniu dwa namioty PCV 6x12m. Środki
na zakup wypracowaliśmy podczas organizowanych przez nas imprez
artystycznych.
l) W listopadzie zostało zawarte porozumienie pomiędzy stowarzyszeniem
„Razem dla Kotulina”, orkiestrą Dętą Kotulin a Centrum Kultury Zamek
w Toszku w sprawie przejęcia sekcji mażoretek. Porozumienie zakładało
finansowanie sekcji przez CK Zamek w Toszku, ponieważ po
zakończeniu projektu we wrześniu, stowarzyszenie nie posiadało
wystarczających funduszy na utrzymanie sekcji. Obecnie jesteśmy jej
współwłaścicielami i nadal sprawujemy część obowiązków. Grupa nosi
nazwę „sekcja mażoretek stowarzyszenia ››Razem dla Kotulina‹‹
działająca przy Centrum Kultury Zamek w Toszku”.
m) Członkowie stowarzyszenia przygotowali paczki świąteczne dla
dziewczyn z sekcji mażoretek. Mikołaj i śnieżynka, w role których
wcielili się nasi wolontariusze, zawitali na próbę sekcji 4 grudnia.
Niespodzianka sprawiła wiele radości, nie tylko najmłodszym. Mikołaj
odwiedził również dzieci członków stowarzyszenia. Wręczył im prezenty
szóstego grudnia.
n) W grudniu już po razy drugi w historii Kotulina został zorganizowany
jarmark świąteczny. Po raz pierwszy jednak pod szyldem stowarzyszenia
„Razem dla Kotulina”. Wystąpiliśmy do Burmistrza o pozwolenie na
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zbiórkę publiczną. Decyzja o pozwoleniu na przeprowadzenie zbiórki
publicznej została wydana 22.11.2012r. Naszym celem było
zgromadzenie funduszy na zakup kompletu ławek i stołów do nowego
namiotu. Jarmark odbył się 16 grudnia. W organizację zaangażowali się
nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale także liczni wolontariusze,
niezwiązani z naszą organizacją. Program był bardzo bogaty: wystąpiły
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kotulinie, schola parafialna i młodzież,
Orkiestra Dęta Kotulin oraz zespół kameralny. Frekwencja była
zdumiewająca. W ramach zbiórki publicznej zebraliśmy 5580 zł, za
zebrane pieniądze, zgodnie z wcześniejszym zamierzeniem, zostało
zakupione wyposażenie namiotu. Złożyliśmy sprawozdanie z
przeprowadzonej zbiórki do Urzędu Gminy. Liczymy na to, że jarmark
stanie się w Kotulinie imprezą cykliczną.
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