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 2015
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.: Anita Krupa, 44-180 Kotulin, ul. Kolejowa 1
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,
 poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego
promocja,
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 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
własnego statutu przyjętego uchwałą nr 2/2012 na spotkaniu założycielskim
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w dniu 08.02.2012r. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest
organizacja typu „non profit”; nie posiada statusu OPP.
10. W roku 2015 odbyły się 4 zebrania zarządu (5.01, 26.01, 20.04, 23.06) oraz
3 walne zebrania (26.02, 11.05, 6.11). Członkowie zarządu stowarzyszenia
wzięli udział w kilku szkoleniach:
 Warsztaty z podstaw projektowania graficznego Tool Box w Gliwicach,
organizowane przez GCOP, maj (4 spotkania)
 Konsultacje społeczne w formie warsztatów – tworzenie Lokalnej
Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego
Śląska”, Toszek 13.08
 Szkolenie z funduszy Unii Europejskiej dla NGO, Gliwice 12.10
 Spotkanie doradcze w sprawie zmiany ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie w GCOP, 3.11
 Szkolenie zawodowe – kompetencje nowoczesnego menadżera, grudzień
Ponadto wiceprezes zarządu uczestniczyła w wyjeździe studyjnym w
Beskidy oraz na Słowacje, zorganizowanym przez LGD Spichlerz Górnego
Śląska. Wizyta odbyła się w dniach 12-15 marca i miała na celu szkolenie
lokalnych liderów, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy. W
programie wyjazdu były m.in. Górki Wielkie i Małe, Wisła, Koniaków,
Jeleśnia, Sopotnia, Żywiec i Ślemień.
Przeprowadzono również dwa spotkania doradcze (dla mieszkańców
Nogowczyc i Pisarzowic) na temat funkcjonowania stowarzyszeń.
Zarząd uczestniczył w gali „Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej” (również,
jako członek kapituły) w dniu 17.03 oraz gali wolontariatu w Rudzińcu,
zorganizowanej przez LGD Spichlerz Górnego Śląska w dniu 23.04.

11. Działania stowarzyszenia od stycznia 2015r.
a) Kontynuacja administrowania strony internetowej Kotulina –
www.kotulin.com.pl. Strona działa już czwarty rok. Zawiera ona opisy
organizacji działających w Kotulinie, historię wioski, aktualności,
ogłoszenia, galerię, lokalną panoramę firm oraz sprawozdania z działań
stowarzyszenia. Liczba wyświetleń na początek roku 2016 to blisko 30
tys.
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Wiceprezes zarządu oraz sekretarz prowadzą również stronę
stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook. Obserwuje ją
ponad 350 osób nie tylko z najbliższej okolicy. Poprzez ten kanał
stowarzyszenie kontaktuje się przede wszystkim z młodymi
mieszkańcami Kotulina oraz osobami zainteresowanymi naszą
działalnością. Udostępnia również informacje od zaprzyjaźnionych
organizacji oraz powiadamia o realizowanych projektach i
podejmowanych działaniach. Największym powodzeniem cieszy się cykl
archiwalnych fotografii naszej miejscowości. Pomagamy również w
administrowaniu strony sekcji mażoretek „Magnolia”.
b) Stowarzyszenie zorganizowało III Bal Przebierańców w Kotulinie, który
odbył się w Sali Tanecznej państwa Prause dnia 10 stycznia. Cieszył się
on dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz gości. Na zabawie bawiło
się prawie 130 osób. Do tańca przygrywał zespół Pago, a gwiazdą
wieczoru była grupa taneczna Rock Time z Kalet. Zorganizowano
również konkurs na króla i królową balu.
c) Wiceprezes uczestniczyła w uroczystej gali konkursu „Tu mieszkam, tu
zmieniam” 14 stycznia w Warszawie. Ogłoszenie wyników tego konkursu
miało miejsce 30 grudnia. Dofinansowanie otrzymało 247 pomysłów
spośród 2861 złożonych wniosków. Wśród nich znalazł się nasz projekt
„Kotuliński zakątek”, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 2 500
tysiąca złotych i miał na celu poprawę funkcjonalności modernizowanego
boiska sportowego. Za powyższą kwotę zakupiono 8 koszy na śmieci oraz
stojak na rowery.
d) 25 stycznia na boisku sportowym spotkali się członkowie stowarzyszenia
oraz wolontariusze, którzy wspólnie pracowali przy modernizacji tego
obiektu. Na boisku rozpalono grilla oraz zorganizowano zabawy dla
dzieci i dorosłych. Radosna zabawa oraz mały poczęstunek były
podziękowaniem za zaangażowanie w pracach renowacyjnych na boisku.
e) 28 stycznia odbył się monitoring projektów z programu „Działaj
Lokalnie”. Przeprowadziła go Izabela Woźniak z Forum Młodzieży
Samorządowej w Gierałtowicach.
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f) Wraz z nastaniem wiosny stowarzyszenie podjęło się kilku prac
społecznych służących poprawie estetyki wioski. Skupiliśmy się głównie
na boisku sportowym, ponieważ tam realizowane były dwa projekty w
tym "Kotulińska oaza - poprawa estetyki i funkcjonalności małej
architektury rekreacyjno-turystycznej przy boisku sportowym w
Kotulinie", który dofinansowany był z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu działania "Małe projekty". Prace
obejmowały: przygotowanie fundamentów pod budowę altany,
wykonanie boiska do siatkówki plażowej, montaż 12 gablot i tablic
informacyjnych o poszczególnych gminach LGD, zasianie trawy, montaż
koszy i stojaka na rowery, posadzenie roślin oraz zbieranie śmieci na
boisku i skwerku rekreacyjnym. 28 marca pod nadzorem Nadleśnictwa
Rudziniec wykarczowaliśmy krzaki rosnące przy ulicy Kolejowej.
Również krzyż w centrum Kotulina, na rozwidleniu ulicy Kolejowej i
Świbskiej zyskał nowy wygląd. Na początku maja, na prośbę sołtysa
został on na nowo pomalowany, przez dwóch mieszkańców wioski.
Ustawiono metalowe ogrodzenie, które wykonał mieszkaniec naszej wsi i
posadzono nowe rośliny. Płotek oraz rośliny sfinansowało stowarzyszenie
„Razem dla Kotulina”, ze środków uzyskanych na balu przebierańców.
Tym sposobem włączyliśmy się w przygotowania do jubileuszu 100-lecia
konsekracji kościoła parafialnego, który odbył się 27 czerwca.
g) Z inicjatywy Stowarzyszenia „Razem dla Kotulina” do konkursu firmy
Nivea na wybudowanie placu zabaw zgłoszono również naszą
miejscowość. Wyznaczono miejsce przy ulicy Ogrodowej na Osiedlu, w
miejscu boiska. W zgłoszeniu tej lokalizacji pomogli nam przedstawiciele
gminy. Podwórka Nivea miały być miejscem zabaw, wyposażonych
łącznie w 13 elementów, w których rodzice i dzieci mogliby wspólnie
spędzić czas w aktywny sposób. O tym, gdzie powstało 40 Podwórek
Nivea zdecydowało głosowanie internautów, przeprowadzone w kwietniu
i maju. Każdego dnia można było oddać jeden głos. Niestety, mimo
zaangażowania wielu osób, nie udało się wygrać w tym konkursie.
Zajęliśmy 285 miejsce na 1117 lokalizacji w całej Polsce, zdobywając
łącznie 3582 głosy.
Pod koniec kwietnia zgłosiliśmy swój udział w konkursie „Czynem
przywitajmy wiosnę”, zorganizowany przez lokalny tygodnik Strzelec
Opolski. O wygranej decydowały głosy mieszkańców. Tutaj również nie
udało nam się wygrać.
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h) 11 maja odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia,
na którym przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne oraz
finansowe za 2014 rok. Omówione zostały finanse stowarzyszenia, swój
raport zdała również komisja rewizyjna. Odbyły się także wybory do
władz stowarzyszenia. Skład personalny zarządu oraz komisji rewizyjnej
nie uległ zmianie. Na walnym zebraniu podsumowano również
zrealizowane projekty, określone zostały główne cele na najbliższy rok,
dyskutowano nad zbliżającymi się wydarzeniami kulturalnymi.
i) Stowarzyszenie wstąpiło do struktur Lokalnej Grupy Działania „Leśna
Kraina Górnego Śląska”. Deklarację członkowską podpisał zarząd w dniu
25 czerwca.
j) 30 maja na festynie parafialnym w Paczynie członkowie naszego
stowarzyszenia gościnie wystąpili, jako Imitation Party Show, z
repertuarem country. Z tym samym popisem zaprezentowali się na
festynie w Ciochowicach 18 lipca. Obydwa występy cieszyły się dużym
zainteresowaniem i otrzymały gromkie brawa od publiczności.
k) Na boisku gościliśmy w dniu 30 lipca przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego. Byli to członkowie komisji konkursowej „Piękna
wieś województwa śląskiego”. Z inicjatywy sołtysa do konkursu
zgłosiliśmy w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” nasze
zmodernizowane boisko sportowe.
l) Sekcja mażoretek Magnolia wzbogaciła się o nowe stroje, zakupione ze
środków funduszu sołeckiego na 2015 rok. Wystąpiły w nich po raz
pierwszy na festynie z okazji jubileuszu 100-lecia konsekracji kościoła
parafialnego. Mażoretki wystąpiły także w Ujeździe, Strzelcach
Opolskich oraz w Świbiu. Członkowie stowarzyszenia zorganizowali dla
nich sesję zdjęciową na boisku w dniu 24 sierpnia.
m) Członkowie stowarzyszenia przygotowali kalendarz na rok 2016 z
archiwalnymi zdjęciami. Nakład wyniósł 100 sztuk. Kalendarz zawierał
archiwalne fotografie Kotulina oraz jego mieszkańców. Wydanie stało się
atrakcyjną pamiątką, którą rozprowadzano podczas dożynek wiejskich 30
sierpnia. Wystąpiła sekcja mażoretek Magnolia. Kalendarz otrzymali
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również księża pochodzący z naszej parafii oraz osoby, które udostępniły
nam zdjęcia. Z inicjatywy stowarzyszenia w dniu dożynek rolnicy i ich
rodziny spotkali się na wspólnym obiedzie, który był doskonałą okazją do
integracji mieszkańców.
n) 12 października odbyło się uroczyste zakończenie sezonu mażoretek.
Członkowie stowarzyszenia przygotowali grilla dla całej sekcji. Pomimo
niesprzyjającej pogody dziewczyny licznie wzięły udział w spotkaniu.
Przedstawiciele stowarzyszenia w kilku zdaniach podsumowali
tegoroczne występy i życzyli mażoretkom kolejnych sukcesów.
o) 27 października na toszeckim zamku miała miejsce uroczysta sesja Rady
Miejskiej w Toszku. Sekcja Mażoretek Magnolia otrzymała list
gratulacyjny oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Za tę kwotę
zakupiono jednakowe torby sportowe, z przeznaczeniem na występy.
Tego samego dnia miało miejsce zebranie grupy roboczej w sprawie
dalszego funkcjonowania grupy, a szczególnie udziału sekcji w
Mistrzostwach Polski Mażoretek, w maju 2016 roku.
p) 28 października przedstawicielki naszego stowarzyszenia wzięły udział w
Festiwalu Aktywności Społecznej. Uroczystość miała miejsce w
warszawskim teatrze Kamienica. Jednym z punktów uroczystej gali było
wręczenie nagród w konkursie „Opowiedz…2014”. Stowarzyszenie
"Razem dla Kotulina" zostało nagrodzone za krótki filmik „Bo chcemy
grac w piłkę”. Zajęliśmy 1 miejsce w Polsce, w kategorii konkursowej pt.
"miejsce". Otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 2600 zł.
Materiał wyreżyserował i zmontował dla nas Jakub Mickiewicz. Konkurs
został przeprowadzony w ramach programu "Działaj Lokalnie VIII
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce. Gościem specjalnym Festiwalu był Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich.
q) 6 listopada odbyło się walne zebranie stowarzyszenia. Zostały omówione
bieżące projekty i problemy. Rozmawialiśmy na tematy: zakończenia
sezonu sekcji mażoretek, finansów stowarzyszenia, inwentaryzacji
wyposażenia i środków trwałych, zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie oraz nagrodach dla stowarzyszenia.
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r) Członkowie stowarzyszenia przygotowali paczki świąteczne dla
dziewczyn z sekcji mażoretek. 4 grudnia, podczas treningu, wręczone
zostały dziewczynom prezenty - organizery kosmetyczne, brokaty, pędzle
do makijażu i oczywiście słodycze. Były to już czwarte mikołajki
przygotowane dla sekcji mażoretek. Z kolei 6 grudnia słodkie upominki
otrzymały dzieci członków stowarzyszenia.
s) Przed świętami, już po raz piąty w historii Kotulina został zorganizowany
jarmark świąteczny. Odbył się on 13 grudnia, w sali państwa Prause. Na
stoiskach można było zakupić ozdoby świąteczne, upominki, rękodzieło,
miód i świąteczne smakołyki, a także grzaniec i żywe choinki.
Stowarzyszenie przygotowało stoisko z kawą i herbatą. Wypieki
przygotowały mamy mażoretek. Zysk z naszego stoiska w kwocie 600 zł
został przeznaczony na dalszy rozwój sekcji.

t) W świąteczny weekend, 27 grudnia, członkowie stowarzyszenia wzięli
udział w wyjeździe integracyjnym. Spotkanie zorganizowaliśmy w
restauracji Casamento w Sierotach. W programie była wspólna kolacja
oraz gra w kręgle.

u) W roku 2015 stowarzyszenie dokonało następujących zakupów: altana, 8
koszy na śmieci, stojak na rowery, 12 gablot reklamowych, sprzęt
sportowy (z funduszu sołeckiego), kronika, kalendarze. W roku 2015
członkowie stowarzyszenia wraz z wolontariuszami przepracowali łącznie
ok. 5 tysięcy godzin.
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