
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZE PRZYWORY 

W ROKU 2013 

 

 

I. Dane organizacji : 

 

STOWARZYSZENIE NASZE PRZYWORY 

Ul. Wiejska 83, 46-050 Przywory 

NIP: 9910492683 REGON: 161427475 

KONTO: 06 8884 0004 2003 0031 9450 0001 

e-mail : naszeprzywory@op.pl 

KRS  0000391542        wpis z dnia 14.07.2011 

 

Zarząd : 

prezes – Patrycja Bartylla 

V-ce prezes – Zbigniew Jackowski 

skarbnik – Aleksandra Poloczek 

sekretarz – Jolanta Sadowska 

członkowie – Lucyna Gajda 

                       Monika Silarska 

                       Krystyna Dyga 

Komisja rewizyjna : 

przewodniczący – Grzegorz Cebula 

członkowie – Lidia Urban 

                      Robert Stachura 

 

Cele statutowe : 

    Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu 

aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. Wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi 

Przywory, polegającego na integracji ładu środowiskowego, gospodarczego, społecznego i 

przestrzennego. Promowanie Przywór, gminy Tarnów Opolski oraz Regionu Opolskiego i jego 

mieszkańców. Wspieranie rozwoju kulturalno – sportowego i oświatowego. Organizacją 

wypoczynku dzieci i młodzieży. Prowadzenie placówek oświatowych. Inicjowanie i wspieranie 

działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. Podejmowanie działań 

służących rozwojowi przedsiębiorczości. Wspieranie rozwoju infrastruktury rolniczej, pozarolniczej 

i wiejskiej. Ochroną dziedzictwa kulturowego. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych 

funduszy pomocowych. 

 

II. Zasady, formy i zakres działalności 

 

Stowarzyszenie  opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1. naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 

2. działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, 

3. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i 

kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego, 
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4. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

5. działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

6. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

7. prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

8. działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, 

9. ochronę i promocję zdrowia oraz kulturę fizyczną i sport, 

10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

11. działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym, 

12. współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i 

innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, 

13. fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak 

stowarzyszenia, 

14. promowanie i organizowanie wolontariatu, 

15. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

17. inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie 

mieszkańców wsi, 

18. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych, 

samorządowych i organizacji społecznych, 

19. tworzenie programów rozwoju wsi ze szczególnym uwzględnieniem walorów i 

możliwości Gminy Tarnów Opolski. 

20. zakładanie oraz prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych; organizowanie 

obozów, wycieczek oraz imprez związanych tematycznie z celami statutowymi. 

21. podwyższenie kwalifikacji członków i sympatyków Stowarzyszenia. 

22. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. 

 

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH W  ROKU  2013 

 

1. SIEDZIBA  - rok 2013 upłyną nam pod znakiem remontu siedziby. Dzięki wspólnej pracy 

członków Stowarzyszenia i sympatyków udało się wykonać wiele prac adaptacyjnych. 

W lutym napisaliśmy i zgłosiliśmy wniosek do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych, realizującego projekt pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji 

pozarządowych z województwa opolskiego” . Wystąpiliśmy o 10.000,- na budowę toalety w 

naszej siedzibie. Otrzymaliśmy te pieniądze i w okresie od maja do końca lipca intensywnie 

pracowaliśmy by zrealizować projekt ( trzeba było doprowadzić wodę, kanalizację, wybudować 

pomieszczenie, położyć instalację elektryczną, wykończyć całość, zrobić tzw. biały montaż). 

Projekt został zakończony i rozliczony w terminie, pomyślnie przeszedł też kontrolę OCWIP. 

Cały czas trwały też prace remontowe w pozostałych pomieszczeniach. 

 

2. PARK PRZY SIEDZIBIE – cały rok trwały intensywne prace porządkowe w parku. Dzięki 

wsparciu sympatyków przywiezione i ułożone zostały kamienie wygradzające teren. Otrzymaliśmy 

wywrotkę ziemi , która pozwoliła wyrównać nierówności. Dzięki grupie zapaleńców zostały 

wycięte zdziczałe krzewy, usunięte chwasty i dokonano nasadzeń roślin wieloletnich i 

jednorocznych. Wszystkie rośliny ofiarowali mieszkańcy Przywór. 

 

3. BABSKI COMBER 09.02.2013   Dom Kultury w Przywrach 

Impreza taneczna tylko dla pań odbywająca się w karnawale, w  tradycji mająca na celu 

wprowadzenie młodych dziewcząt w świat kobiet. Obecnie służąca integracji środowiska,   

łączeniu pokoleń. Na trzecim Babskim Combrze  do tańca tradycyjnie już grał  zespół MARVEL. 



Udział wzięło  90 pań. 

 

Wpływy (wstęp) 90  x  30,00 zł  = 2.700,- 

Wydatki (poczęstunek, zespół)      1.352,91 

--------------------------------------------------------- 

                                                        1.347,09  zł 

 

4. KONCERT CHARYTATYWNY DLA MICHAŁKA  - 09.06.2013 Dom Kultury Przywory 

W ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zorganizowaliśmy koncert dla mieszkańca 

Przywór, aby zebrać pieniądze na protezę. Bezpłatnie zagrał zespół f.a.i.t.h.  oraz  Kasia i Mateusz 

Kubiczek, dzięki wsparciu harlejowców, którzy odwiedzili naszą imprezę na swoich wspaniałych 

maszynach, udało zebrać się dla Michałka  6.426,03 

 

5. MUZYCZNY PODWIECZOREK - 16.06.2013 Dom Kultury w Przywrach 

Kontynuując promowanie młodych talentów z Przywór i działalność w zakresie upowszechniania 

kultury oraz integracji środowiska zorganizowaliśmy koncert młodych muzyków. 

Nasi gimnazjaliści pod kierownictwem swoich nauczycieli przygotowali świetny program 

artystyczny  pt. „Muzyczna podróż po Europie”. 

Na zakończenie, gościnnie, wystąpiły w duecie  uczennice kl V  Natalia Miś i Klaudia Szymik 

Koncert odbył się przy współudziale Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, który sfinansował 

poczęstunek i upominki dla muzyków. 

Impreza przygotowana dzięki pracy wolontariackiej członków i sympatyków stowarzyszenia. 

Wstęp bezpłatny. 

 

6. WARSZTATY DOŻYNKOWE – w lipcu i sierpniu odbywały się spotkania na których była 

szykowana korona dożynkowa. 

 

7. SPOTKANIA MIŁOŚNIKÓW PSÓW – 08.08.2013 – siedziba Dworzec PKP 

odbyło się inauguracyjne spotkanie dla miłośników psów. Kolejne 15.08.2013. 

 

8. AKCJA INFORMACYJNA O WOLONTARIACIE W GIMNAZJUM – wrzesień 2013 

Odwiedziliśmy wszystkie klasy i przekazaliśmy informacje o wolontariacie (prawnych aspektach 

oraz o korzyściach płynących z bycia wolontariuszem) 

 

9. WĘDROWANIE Z PSEM – 29.09.2013  - siedziba Dworzec PKP 

Zaprosiliśmy na wspólny spacer  miłośników psów z pupilami. Wzięli w nim udział również 

behawioryści i weterynarz, którzy udzielali bezpłatnych porad. Spotkanie po spacerze uświetnił 

mini koncert skrzypcowy w wykonaniu Oli Kaluży oraz wystawa fotografii. 

Udział bezpłatny. 

 

10. PIKNIK – OTWARCIE SIEDZIBY – 13.10.2013  -siedziba Dworzec PKP 

Zaprosiliśmy mieszkańców na uroczyste otwarcie wyremontowanej siedziby. Był program 

artystyczny w wykonaniu dzieci z Przywór. Były wystawy : fotografii z okresu przed  i w trakcie 

remontu siedziby, fotografii pokazującej piękno dworca i okolicy, plakatów ze wszystkich 

dotychczasowych przedsięwzięć Stowarzyszenia. Dzieci mogły skorzystać z artystycznego 

malowania twarzy. Można było spróbować domowych przysmaków. Kasia i Mateusz Kubiczek 

zadbali o oprawę muzyczną. 

 

11. PRZEDSTAWIENIE "LOKOMOTYWA" – 14.10.2013 – PSP Kąty Opolskie 

Teatrzyk przedstawiany na pikniku z okazji otwarcia siedziby miał gościnne występy dla dzieci w 

szkole podstawowej w Kątach 

 

12. WYSTAWA MALARSTWA HELENY BUCHNER – 24.11.2013 – siedziba Dworzec PKP. 

Obrazy Pani Buchner to nastrojowe pejzaże opolskiej wsi.  Wystawę otworzył wybitny opolski 



artysta Bolesław Polnar. Oprawę poetycko muzyczną zapewnili nam niezastąpieni artyści 

Gimnazjum w Przyworach z towarzyszącymi im młodymi skrzypaczkami Olą i Zuzią. 

Uzupełnieniem wystawy była lekcja o sztuce, połączona ze zwiedzaniem,   którą przeprowadzili 

nauczyciele gimnazjum dla swoich uczniów. 

 

13. WĘDROWANIE Z PSEM 8.12.2013 (12.00) siedziba Dworzec PKP 

Po raz kolejny Tarik zorganizował w Przyworach spacer z psami.To już czwarty spacer w naszej 

gminie, trzeci w Przyworach .W ramach propagowania walorów naszej gminy każdy uczestnik 

otrzymał folder o szlaku Św.Jakuba , który biegnie przez nasze tereny i którego fragmenty weszły w 

skład trasy niedzielnego spaceru. 

 

14. KIERMASZ  ŚWIĄTECZNY  8.12.2013  (15.30) -Dom Kultury w Przyworach – wzięliśmy 

w nim udział z  Teatrem  Pokoleń i zaprezentowaliśmy przedstawienie ” Boże Narodzenie po 

Śląsku” wg Bibli Ślązoka  Marka Szołtyska. Grą na organach występ uświetniła Katarzyna 

Kubiczek. 

  

15. W 2013 napisaliśmy 3 wnioski o dotacje : 

- Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych -na budowę łazienki – projekt 

   zrealizowany z otrzymanej dotacji 

- Fundacja Nasza Ziemia- na renowację parku 

- Fundacja Aktywni w Regionie – na dużą imprezę dla miłośników psów – te dwa projekty nie 

otrzymały dofinansowania,  zostały zrealizowane na miarę naszych możliwości. 

 

16. Strona Stowarzyszenia – www.naszeprzywory.tk  - prowadzimy ją na platformie blogowej 

wordpress. Staramy się aby znalazły się tam zapowiedzi i  relacje  wszystkich wydarzeń 

stowarzyszenia oraz artykuły o sprawach dotyczących mieszkańców Przywór. W 2013 roku 

zrobiliśmy mini akcje informacyjne dotyczące : 

- kwestii sali gimnastycznej w Przyworach 

- zmiany ustawy śmieciowej ( segregowania śmieci i kompostowania) 

- wolontariatu 

- chipowania psów 

 

17. Stowarzyszenie na dzień 31.12.2013 liczy 34 członków. 

 

18. Współpraca 

Stowarzyszenie współpracowało w 2013 roku z : 

– Gminnym Ośrodkiem Kultury – gościł nasze imprezy w swojej siedzibie w Przyworach 

– Biblioteką w Przyworach 

– Szkołą Podstawową w Przyworach 

– Gimnazjum w Przyworach 

– Przedszkolem w Przyworach 

– Urzędem Gminy w Tarnowie Opolskim 

– mieszkańcami i firmami z Przywór 

– Wolontariuszami współpracującymi na podstawie umowy ( 6 osób) 

 

III. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 

IV.  Wykaz uchwał znajdujących się w załącznikach    

          

1. Uchwała Nr 1/03/2013  dot. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2012r. 

2. Uchwała Nr 2/03/2013 dot. stanowiska Członków Stowarzyszenia w sprawie 

adaptacji budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury na salę gimnastyczną. 

3. Uchwała Nr 1/04/2013 dot. przeznaczenia środków z babskiego combra na cele 

statutowe. 

4. Uchwała Nr 1/05/2013 dot. przeprowadzenia zbiórki publicznej na rzecz Michała 
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Kaluża. 

5. Uchwała Nr 1/10/2013 dot. przekazania środków uzyskanych podczas pikniku 

rodzinnego na działalność w zakresie upowszechniania kultury 

 

V.  Otrzymane w 2013 darowizny na cele statutowe   -  2.500,57 zł 

      Składki członkowskie za 2013 -  656,00 

 

VI. Koszty administracyjne 

Czynsze 2013  -    4.238,32 

wywóz śmieci  -     192,48    

prowizje bankowe –  189,90 

 

VII. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. 

VIII. Stan konta na dzień 31.12.2013    -    1.501,69 

IX. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych  i składanych 

deklaracji  -     nie dotyczy           

 

X. Kontrola komisji rewizyjnej  -  przeprowadzono dnia  04.04.2013 


