
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO BYCZYNY za rok 2016 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FINANSOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI 

  
STOWARZYSZENIA OCHRONY DZIEDZICTWA 

 KULTUROWEGO BYCZYNY  

 

za rok 2016  

 

 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO BYCZYNY za rok 2016 

 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Nazwa:    STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO BYCZYNY 

Siedziba:  Plac Dworcowy 5/4,    46-220 Byczyna,    pow. kluczborski,    woj. opolskie 

Data wpisu do rejestru:    05 sierpnia 2016r. 

REGON: 365105006 

NIP: 7511775800 

KRS: 0000630967 

 

Członkowie Zarządu: 

Prezes - Krzysztof Chojak 

Wiceprezes - Jadwiga Maria Pliszek-Kostur 

Skarbnik - Halina Małgorzata Kalis 

 

Komisja Rewizyjna: 

Zdzisław Józef Comporek 

Zbigniew Paweł Woźniakowski 

Andrzej Bogdan Felisiak 
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

 

Szanowni Państwo, 

Za nami pierwszy rok funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, które swoją działalność publiczną 

rozpoczęło 05 sierpnia 2016roku. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia chcielibyśmy podsumować 

pięć miesięcy funkcjonowania w 2016roku Stowarzyszenia oraz podzielić się planami na rok 

2017. 

Członkami założycielami jest 15 osób. Od sierpnia do grudnia 2016roku do Stowarzyszenia 

zostało przyjętych ….. członków zwyczajnych. W tym samym czasie nie odnotowaliśmy żadnej 

rezygnacji z członkostwa. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nasze Stowarzyszenie liczyło ….. 

członków. 

 

2. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 

 

 

Stowarzyszenie działa w celu: 

CELEM NADRZĘDNYM NASZEGO STOWARZYSZENIA JEST OCHRONA LOKALNEJ KULTURY, SZTUKI, 

ZABYTKÓW ORAZ ZACHOWANIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ OBYWATELSKI NADZÓR 

NAD DZIAŁANIAMI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH. STOWARZYSZENIE DZIAŁA RÓWNIEŻ W CELU 

WSPÓŁDZIAŁANIA W TOKU PRAC LEGISLACYJNYCH DOTYCZĄCYCH WSPÓLNOTY LOKALNEJ, 

REALIZOWANIA PRAW CZŁOWIEKA I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, A PRZEDE WSZYSTKIM 

URZECZYWISTNIENIA PRAW DO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. DODATKOWO 

STOWARZYSZENIE MA NA CELU POPULARYZOWANIE POSTAW CHARAKTERYZUJĄCYCH 

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, PROMOWANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ 

KSZTAŁTOWANIE OPINII PUBLICZNEJ. 

 

Realizacja celów statutowych odbywa się poprzez: 

1) wskazywanie obiektów zabytkowych podlegających degradacji organom samorządowym                      

i Opolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz współpracę w podejmowanych 

działaniach zabezpieczających i rewitalizujących, 

2) monitorowanie posiedzeń organów samorządowych, 

3) analizowanie lokalnego ustawodawstwa oraz innych działań podejmowanych przez organy 

administracji publicznej, 

4) występowanie o udostępnienie materiałów stanowiących informację publiczną                                      

i przedstawianie ich lokalnej społeczności, 
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5) aktywne kontestowanie bezprawnych działań organów administracji publicznej formami 

prawem dopuszczonymi, 

6) udzielanie pomocy, w tym materialnej, inicjatywom obywatelskim, 

7) organizowanie konferencji, seminariów i wykładów poświęconych tematyce związanej z celami 

Stowarzyszenia,  

8) organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia, 

9) utrzymywanie kontaktów i współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi 

się działalnością zbliżoną do celów Stowarzyszenia. 

 

 Opis merytoryczny działalności Stowarzyszenia w 2016r.:     

       Po dokonaniu rejestracji naszego Stowarzyszenia i dopełnieniu niezbędnych procedur                     

w dniu 17 września 2016 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.                         

W porządku obrad znalazło się m. in. sprawozdanie z procedury rejestracji Stowarzyszenia, 

uchwalenie wysokości składki członkowskiej oraz dyskusja na temat planu działalności 

Stowarzyszenia.  

W prasie lokalnej ukazał się artykuł na temat naszego Stowarzyszenia. Miał na celu 

rozpropagowanie naszej działalności i pozyskanie nowych członków. Kolejne Walne Zebrania 

Członków odbywały się jeszcze dwukrotnie. Co na kilka miesięcy działalności możemy uznać za 

sukces. Uczestniczyli w nich goście zaproszeni, m.in. burmistrz Byczyny – Robert Świerczek. 

Naszymi odbiorcami i beneficjentami są głównie mieszkańcy naszego miasta i gminy, ale 

pragniemy rozszerzać swoją działalność. Oferta dedykowana jest dla wszystkich, którym sprawy 

kultury, historii i dobra społecznego są bliskie. 

Realizując cele statutowe od początku podjęliśmy współpracę z władzami miasta Byczyna. 

Głównie na początku skupiliśmy się na ochronie zabytków, które dość poważnie są zagrożone                    

z powodu wieloletnich zaniedbań poprzedniej władzy. Obawiając się o ich dalszy los, wszelkie 

działania poświęciliśmy na uświadomienie odpowiedzialnym, jak ważne jest podjęcie 

natychmiastowych działań zabezpieczających i rewitalizujących np. tzw. Stary cmentarz.                    

Pisma kierowane do Urzędu Miejskiego w tej sprawie, jak również inicjowane przez nas 

spotkania doprowadziły do przygotowania planów ochrony i remontu tego obiektu, został 

włączony w Plan rewitalizacji miasta. My staliśmy się jednym z głównych konsultantów w tym 

przedsięwzięciu. Plany obejmują rewitalizację: zachowanych murów obronnych miasta, 

kamieniczek w centrum i terenu tzw. Nowego parku.  

Zostaliśmy przez władze Byczyny zaproszeni do partnerowania w powyższym projekcie, dzięki 

któremu w najbliższej przyszłości uda się skutecznie zabezpieczyć i na wiele lat rozwiązać 

problem niszczejących zabytków na terenie naszego miasta, a głównie wymagających 

natychmiastowych prac murów miejskich. O celach i założeniach poinformował nas Burmistrz              

w trakcie posiedzenia Stowarzyszenia jakie odbyło się pod koniec 2016 roku. 
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Jako członkowie Stowarzyszenia uczestniczyliśmy w posiedzeniach Rady Miejskiej, do której 

również kierowaliśmy pytania o los zabytków na terenie naszej gminy, m.in. o artefakty                 

wydobyte w trakcie prac archeologicznych na terenie Byczyny. Rada Miejska nie pozostawiła 

sprawy bez odpowiedzi, zajęła się tematem. Zabytki wydobyte w trakcie wykopalisk, mają stać 

się Wystawą i mają być udostępnione odwiedzającym Izbę Tradycji w Urzędzie miejskim.  

Kolejnym ważnym zadaniem, które podjęliśmy i chcemy doprowadzić do udanego finału, jest 

ochrona terenu przed kościołem ewangelickim pod wezwaniem św. Mikołaja w Byczynie. 

Obecnie na tym terenie znajduje się parking, a został on utworzony na terenie najstarszego                   

w naszym mieście cmentarza. Po przeprowadzeniu badań archeologicznych i wyrównaniu terenu, 

zostały tam wyznaczone miejsca do parkowania. Jednak w ziemi nadal znajdują się szczątki 

ludzkie. Dlatego pragniemy uświadomić władzom i mieszkańcom, że likwidacja tego parkingu jest 

niezbędna. Kulturowo cmentarz jest miejscem uświęconym i podlega ochronie. 

Pomimo krótkiego czasu istnienia naszego Stowarzyszenia, udało nam się zaistnieć                                     

w świadomości lokalnych władz oraz mieszkańców naszej gminy. W dalszej działalności 

pragniemy nawiązywać ściślejszą współpracę z działającymi u nas Stowarzyszeniami. Jesteśmy 

zadowoleni, że podejmowane przez nas działania dają pozytywne rezultaty, choć nie zawsze są 

realizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zdajemy sobie jednak sprawę, że zależne jest to 

od posiadanych środków finansowych i poziomu przygotowania wymaganej dokumentacji.  

W roku 2017 Stowarzyszenie będzie aktywnie promować swoją działalność w środowisku 

lokalnym oraz nawiązywać współpracę z osobami i instytucjami, które będą mogły wspierać 

merytorycznie i finansowo działalność Stowarzyszenia. Priorytetowym celem Zarządu w 2017 

roku będzie pozyskiwanie nowych członków w tym Członków wspierających, co umożliwi ciągły 

rozwój działalności Stowarzyszenia i realizację nowych projektów kolejnych latach.  

 

W załączeniu sprawozdanie finansowe za rok 2016. 

                      

             Łączymy wyrazy szacunku, 

Zarząd Stowarzyszenia: 

Krzysztof Chojak - Prezes  

 
Jadwiga Maria Pliszek-Kostur - Wiceprezes  

 
Halina Małgorzata Kalis - Skarbnik  

 

 

Byczyna, 25.03.2017r. 


