
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ BIAŁEJ PRZEMSZY  

W ROKU 2012 
 

 
Nazwa Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy  
Adres siedziby 41-260 Sławków, ul. Michałów 6A 
Data wpisu w KRS 31.01.2008 
Numer KRS 0000298163 
Regon 240845540 
Dane dotyczące członków 
Zarządu: 

 

Prezes Łukasz Drążewski 
Wiceprezes Grzegorz Piętka 
Sekretarz Wojciech Żurawski 
Członek Piotr Opalony 
Członek Piotr Nadolny  

1 

Cele statutowe  

 
2 Zasady, formy i zakres 

działalności statutowej  
Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:  

1. budowa tarliska pstrąga potokowego na Kanale 
Szczakowskim w pobliżu m. Bukowno – (sierpień); 

2. ochrona i konserwacja kanałów inkubacyjno – 
tarłowych (cały rok); 

3. organizacja i przeprowadzenie towarzyskich 
zawodów wędkarskich o Puchar Przyjaciół Białej 
Przemszy (27 maja); 

4. aktywny udział w działaniach prowadzonych w 
zlewni Białej Przemszy przez Polski Związek 
Wędkarski w Katowicach takich jak odłowy i  
zarybienia; 

5. propagowanie idei „no kill” (łowienie bez zabijania) 
poprzez starania o utworzenie i promocję odcinka z 
zakazem zabierania ryb na Białej Przemszy; 

6. interwencje do Regionalnych Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach i w Krakowie, oraz do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Katowicach w sprawie zanieczyszczenia rzek 
Sztoły i Kozi Bród (cały rok); 

7. kontrola wód zlewni Białej Przemszy przez 
członków stowarzyszenia będących jednocześnie 
członkami Społecznej Straży Rybackiej (cały rok); 

Celem Stowarzyszenia jest poprawa i ochrona 
biologicznej kondycji wód rzeki Białej Przemszy, rozwój i 
utrzymanie rodzimej populacji ryb łososiowatych (pstrąg 
potokowy) w wodach jej dorzecza oraz prowadzenie 
działalności ekologicznej ukierunkowanej na 
przywrócenie dawnych walorów przyrodniczych doliny 
Białej Przemszy. 



8. popularyzowanie idei i działalności stowarzyszenie 
poprzez prowadzenie strony internetowej oraz 
regularne spotkanie - tzw. „warsztaty muchowe” 
(cały rok); 

 
Stowarzyszenie liczyło na dzień 31 grudnia 2012 roku 21 
członków. 

3 Informacje o prowadzonej 
działalności gospodarczej 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 

4 Informacja o statusie 
Organizacji Pożytku 
Publicznego  

Stowarzyszenie nie jest Organizacją Pożytku Publicznego  

5 Odpisy uchwał Walnego 
Zgromadzenia  

W załączniku :   
1. Uchwała nr 1/1/2011 z dn. 16.03.2012. 
2. Uchwała nr 2/1/2011 z dn. 16.03.2012. 
3. Uchwała nr 3/1/2011 z dn. 16.03.2012. 
4. Uchwała nr 4/1/2011 z dn. 16.03.2012. 
5. Uchwała nr 5/1/2011 z dn. 16.03.2012 
6. Uchwała nr 6/1/2011 z dn. 16.03.2012 
7. Uchwała nr 7/1/2011 z dn. 16.03.2012. 
8. Uchwała nr 8/1/2011 z dn. 16.03.2012. 
9. Uchwała nr 9/1/2011 z dn. 16.03.2012. 

6 Informacja o wysokości 
uzyskanych przychodów z 
wyodrębnieniem ich źródeł 

W roku sprawozdawczym przychody składały się z: 
przychody statutowe –  8.643,3 zł. 
pozostałe przychody –  0,37 zł.  

7 Informacje o poniesionych 
kosztach 

realizacja celów statutowych – 8.539,29 zł.  
Administracja – 527,45 zł.  
pozostałe koszty – 0,00zł. 

8 Dane o:  
 a liczba zatrudnionych 0 
 b łączna kwota 

wynagrodzeń 
nie dotyczy 

 c wysokość przeciętnego 
wynagrodzenia 

nie dotyczy 

 d wydatki na 
wynagrodzenie z umów-
zlecenia 

nie dotyczy  

 e udzielone pożyczki 
pieniężne 

0 

 f kwoty ulokowane na 
rachunkach bankowych 

Bank Ochrony Środowiska - bieżący – 2042,98 zł 
 

 g wartości nabytych 
obligacji i akcji 

0 

 h nabyte nieruchomości nie nabyto 
 i nabyte pozostałe środki 

trwałe 
nie nabyto 

 j wartość aktywów i 
zobowiązań 

Aktywa -              2042,98 zł. 
Zobowiązania –    0,00 zł 



9 Dane o działalności 
zleconej przez podmioty 
państwowe i samorządowe 

Stowarzyszenie nie przyjmowało działalności zleconej przez 
podmioty państwowe i samorządowe. 

10 Informacje o rozliczeniach 
z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych  i 
składanych deklaracji 

Stowarzyszenie jest podatnikiem zwolnionym od podatku na 
zasadach i  w zakresie określonym w art.17 ust.1 Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i nie osiąga 
przychodów z działalności wymienionych w art.17 ust.1a 
punkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż 
określone w art.17 ust.1b w związku z czym na podstawie 
art.25 ust.5 jest zwolnione od obowiązku składania 
deklaracji CIT-2. Stowarzyszenie składa roczną deklarację 
CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe w postaci: bilansu, 
rachunku wyników oraz informacji dodatkowej do Urzędu 
Skarbowego  w Będzinie. 
 

 
W okresie sprawozdawczym nie została przeprowadzona kontrola. 


