Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Ziemia
Strzelecka za 2020 rok
1.

Stowarzyszenie „Ziemia Strzelecka” jest organizacją pozarządową, działającą na terenie całej
Polski z szczególnym uwzględnieniem gminy Strzelce Opolskie, powiatu strzeleckiego
i województwa opolskiego.

2.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1998 roku w Sądzie Gospodarczym w Opolu:

3.

•

numer KRS: 0000055571,

•

REGON/NIP: 531402670 / 7561744434,

•

konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Leśnicy oddział Strzelce Opolskie,

•

siedziba Stowarzyszenia mieści się w Strzelcach Opolskich.

Zarząd Stowarzyszenia w roku 2020 pracował w składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

4.

Józef Kampa – przewodniczący,
Jan Bogusz – wiceprzewodniczący,
Hubert Waloszek – wiceprzewodniczący,
Marek Życzyński – sekretarz,
Marzenna Staroszczyk – skarbnik,
Danuta Urbaniak – członek,
Renata Krawczyk – członek.

Zarząd w 2020 roku odbył 8 posiedzeń:
1)

2)

3)
4)
5)

15 stycznia – poświęcone omówieniu bieżących spraw oraz następującym kwestiom:
•

przygotowanie do podjęcia decyzji o prowadzeniu w Stowarzyszeniu uproszczonej
księgowości (uproszczona ewidencja przychodów i kosztów) oraz zmiany Statutu
Stowarzyszenia w zakresie celów statutowych;

•

podjęcie decyzji o zwołaniu Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Stowarzyszenia;

• ogłoszeniu kolejnej, XXII edycji konkursu Laury Ziemi Strzeleckiej.
28 stycznia – poświęcone głównie przygotowaniom do zwołanego na dzień 30 stycznia
2020 roku Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Stowarzyszenia, w tym przyjęciu
ostatecznego wariantu projektu zmian Statutu oraz przygotowanie wniosku o nadanie
tytułu Członka Honorowego. Ponadto Zarząd po analizie dokonał wykluczenia członków,
którzy notorycznie nie uczestniczyli w spotkaniach Stowarzyszenia oraz nie opłacali składek
od kilku lat.
26 lutego – poświęcone omówieniu bieżących spraw oraz przygotowaniom do organizacji
XXII edycji Laury Ziemi Strzeleckiej. Ponadto Zarząd przyjął nowych członków.
6 marca (posiedzenie zdalne) – poświęcone podjęciu decyzji o przesunięciu o kilka dni
terminu składania wniosków w XXII edycji Laury Ziemi Strzeleckiej.
9 czerwca – poświęcone omówieniu bieżących spraw oraz podjęciu decyzji o:
•

organizacji Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków,

•

kolejnym przesunięciu terminu Galii wręczenia nagród w XXII konkursie Laury Ziemi
Strzeleckiej na wrzesień 2020 roku.
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6)

7)
8)

5.

30 czerwca – poświęcone omówieniu bieżących spraw oraz przyjęciu ostatecznej wersji
sprawozdania z działalności Zarządu w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
9 czerwca – poświęcone głównie przygotowaniom do organizacji uroczystego rozdania
nagród w XXII konkursie Laury Ziemi Strzeleckiej.
6 października (posiedzenie zdalne) – poświęcone podjęciu o przyznaniu nagrody Laur
Specjalny za 2019 rok p. Stefanowi Gełdoniomi – wieloletniemu dyrektorowi Domu Kultury
w Strzelcach Opolskich.

W roku 2020 r. Zarząd zorganizował poniżej opisane przedsięwzięcia.
1) XXII edycja Konkursu Laury Ziemi Strzeleckiej,
Zarząd w styczniu 2020 roku Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu XXII edycji konkursu „Laury
Ziemi Strzeleckiej”. Ogłoszenie ukazało się w Strzelcu Opolskim, Informatorze Strzeleckim,
informatorze Powiat Strzelecki oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Zarząd wystąpił do Burmistrza Strzelec Opolskich o objęcie przedsięwzięcia Honorowym
Patronatem oraz do Fundacji Górażdże o przyznanie dotacji na zorganizowanie konkursu.
Fundacja przyznała 2 000 zł dotacji.
Kapituła nagrody Laury Ziemi Strzeleckiej na pierwszym posiedzeniu w dniu 10 marca 2020 r.
zapoznała się ze złożonymi wnioskami oraz dokonała nominacji w poszczególnych
kategoriach:
działalność społeczna

Jan Ploch

Marek Życzyński

Bogusław Barłóg

Zimmermann Haus Sp.
z o. o. Sp. K
Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza przy OSP
w Szymiszowie

Gabriela i Jan
Patołowie

Kapica Sp. z o.o.

Małgorzata Kucharska

Zbigniew Babski

działalność kulturalna

Adriann Jarosz

Roman Dethloff

Barbara ProchownikMalewska

działalność sportowa

Maciej Walczak

Jan Pastuch

Ryszard Becella

działalność gospodarcza
działalność wychowawcza

Informacje o nominowanych zostały upublicznione w Strzelcu Opolskim, Informatorze
Strzeleckim oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.
W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 roku w Polsce stanu epidemii
przygotowania do Gali XXII konkursu zostały wstrzymane a posiedzenie Kapituły odroczone.
Zarząd uznał, że dalsze działania związane z organizacją konkursu zostaną przesunięta na
wrzesień.
Na początku września Zarząd wznowił przygotowania do organizacji Galii, ustalając jej termin
na 17 października b. r. W dniu 22 września 2020 roku Kapituła dokonała wyboru laureatów.
Niestety, ze względu na pojawienie się kolejnej fali zachorowań na COVID-19 oraz wejściu
w życie kolejnych obostrzeń, Zarząd w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nominowanych,
zaproszonych gości i osób zaangażowanych w organizację, podjął decyzję o kolejnym
odroczeniu uroczystości. Ostatecznie w 2020 roku nie udało się zorganizować gali wręczenie
nagród

2

2) VI Rajdu rowerowego SZS
Pomimo panującej pandemii, ale w sytuacji luzowania przez Rząd obostrzeń, Zarząd podjął
decyzję o organizacji VI edycji Rajdu Rowerowego SZS. Organizatorzy zadbali, aby zachować
szczególne warunki sanitarne. Impreza została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza
Strzelec Opolskich.
Rajd odbył się w dniu 29 sierpnia 2020 roku z trasą przejazdu ze Strzelec Op. poprzez Dolną,
Czarnocin i Leśnice na Górę Św. Anny. Tam organizatorzy poczęstowali uczestników kawą,
herbatą i ciastem ufundowanym przez Burmistrza.
Niezwykle interesująca była prelekcja ojca Błażeja Kurowskiego wygłoszona podczas
zwiedzania samej Bazyliki jaki i ogrodów klasztornych. Ojciec Błażej Kurowski to były
Gwardian Klasztoru Franciszkanów na Górze Św. Anny oraz laureata nagrody Laur Ziemi
Strzeleckiej w kategorii społecznej za 2015 rok.
Kolejnym etapem rajdu był Szymiszów, gdzie zorganizowany został piknik wraz z quizem.
Nagrody ufundował Burmistrz Strzelec Opolskich.
Rajd trwał około 8 godzin, a rowerzyści przejechali łącznie niespełna 40 km.
6.

Udział Stowarzyszenia w uroczystościach państwowych.
W warunkach szczególnych, wynikających z obowiązującego stanu epidemiologicznego,
przedstawiciele Stowarzyszenia upamiętnili 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem Ofiar Wojen
i Przemocy.

7.

Udział w Walnym Zabraniu Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny.
Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka jest członkiem Stowarzyszenia Kraina św. Anny.
W dniu 30 kwietnia 2021 roku odbyło się Walnie Zebranie Sprawozdawcze „Krainy św. Anny”,
na którym SZS było reprezentowane przez Przewodniczącego. Walne przyjęło przedstawione
sprawozdania i udzieliło absolutorium Zarządowi za 2020 rok.

8.

Ponadto Zarząd:

9.

•

wystąpił do Urzędu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich
z zawiadomieniem i wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

•

wystąpił do Sadu Rejonowego w Opolu z wnioskiem o zmianę wpisu w KRS związanym
z przyjętą przez Walne Zebranie zmianę Statutu – Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział
Gospodarczy KRS w dniu 20-04-2020 dokonał wnioskowanych zmian (Postanowienie
OP.VIII NS-REJ.KRS/001536/20/947)

•

złożył za pośrednictwem Biura Rachunkowego zeznanie podatkowe CIT za 2019 r. oraz
Bilans Stowarzyszenia za 2019 rok.

•

złożył rozliczenie Fundacji GÓRAŻDŻE Aktywni w Regionie otrzymanej dotacji (3 000 zł),

•

sprawozdanie z realizacji projektu – VI Rajd Rowerowy SZS, objętego Honorowym
Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.

W 2020 roku odbyły się dwa walne spotkania Stowarzyszenia:
•

30 stycznia – Walne Nadzwyczajne Zebranie, na którym m.i. dokonano zmiany Statutu,

•

30 czerwca – Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym między innymi udzielono
Zarządowi absolutorium za 2019 rok.
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10.

Na początku 2020 roku Stowarzyszenie liczyło 89 członków, w tym czterech honorowych,
natomiast na koniec tego roku stan liczebny Stowarzyszenia to 71 członków.
W roku 2020 przyjęto trzech nowych członków, natomiast ubyło 21.

Pomimo trudnej sytuacji, związanej z stanem epidemii, w ocenie Zarządu, cele i założenia
określone w planie pracy na 2020 rok zostały częściowo zrealizowane. Nie udało się zorganizować
uroczystości wręczenia nagród Laury Ziemi Strzeleckiej za 2019 rok.
Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom znacząco angażującym się
w działalność Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zarządu
Józef Kampa
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