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Zatwierdzenie sprawozdania
Niniejsze „Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011” zostało zatwierdzone Uchwałą Zarządu
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze z dnia 17.03.2012r.

1. Informacje rejestrowe i teleadresowe:
Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze

Adres siedziby:

32-800 Bucze, ul. Okulicka 6

Strona www:

stowarzyszenie.bucze.malopolska.pl

e-mail:

bucze.malopolska@gmail.com

Data rejestracji:
21.04.2011r. – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – rejestracja Stowarzyszenia,
07.09.2011r. – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – wpis organu uprawnionego do
reprezentowania Stowarzyszenia.
Nr KRS:

0000384363

Nr Regon:

121513444

Nr NIP:

8691974280

Konto bankowe: Bank BGŻ o/Brzesko nr: 33 2030 0045 1110 0000 0206 6290
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes: Stanisław Góra
Wiceprezes: Iwona Barnaś
Sekretarz: Rafał Góra
Skarbnik: Dorota Zachara
Członkowie: Anna Góra, Józef Zachara, Jerzy Milasz.
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Józef Wyczesany
Wiceprzewodniczący: Agnieszka Świerczek
Sekretarz: Małgorzata Minor
Członkowie: Agnieszka Gadowska, Antosz Agnieszka
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2. Cele statutowe
a) Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich poprzez działalność
Koła.
b) Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Bucze.
c) Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych,
turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.
d) Promocję swojej miejscowości.
e) Aktywizowanie i mobilizowanie mieszkańców Bucza do wzięcia aktywnego udziału w
procesie rozwoju wsi Bucze.
f) Organizowanie imprez służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej takich
jak: pokazy, festyny, wystawy.
g) Szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania
i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
h) Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.
i) Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji.
j) Wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Bucze.
k) Ochronę przyrody i krajobrazu.
l) Tworzenie nowych miejsc pracy na użytek Stowarzyszenia.
m) Promocje zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
n) Działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego
wypoczynku.
o) Prowadzenie działalności wydawniczej: biuletyny, ulotki, plakaty, broszury, foldery,
strona internetowa.
p) Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;
podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć
związanych z rozwojem wsi.
q) Wyrównywanie poziomu życia społeczeństwa wiejskiego z miejskim zgodnie
z zasadami Konstytucji RP.
3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Działalność Stowarzyszenia opiera się o pracę społeczną członków przy pomocy środków
finansowych pochodzących ze składek członkowskich, dotacji celowych i darowizn.
Stowarzyszenie zostało założone dnia 5 lutego 2011r przez Walne Zebranie Założycielskie.
Następnie Komitet Założycielski złożył odpowiednie pisma do Sądu Rejonowego dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego celem rejestracji Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS dnia 21 kwietnia 2011r.
Dnia 6 maja 2011r. Walne Zebranie Członków wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną.
Dnia 24 czerwca 2011r.
Walne Zebranie Członków powołało Koło
Kulturalno – Artystyczne, gdzie przewodniczącą została Beata Skórnóg, zastępcą Piotr
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Wyczesany oraz Koło Gospodyń Wiejskich, gdzie przewodniczącą została Agnieszka
Sarlej, zastępcą Danuta Tomasik.
Dnia 7 września 2011r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał organ uprawnionego do
reprezentowania Stowarzyszenia do KRS.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku, Stowarzyszenie liczyło 39 członków.
Zarząd zbierał się 3 razy.
W 2011 roku realizując działalność statutową wykonano następujące zadania:
a) Festyn rodzinny
2 lipca 2011r. Stowarzyszenie zorganizowało wraz z LKS Olimpia Bucze, OSP Bucze
przy pomocy Szkoły Podstawowej w Buczu, Festyn Rodzinny. Na organizację
pozyskano środki od sponsorów indywidualnych i firm.
Zorganizowano występy dzieci, rodzinne zabawy, zjeżdżalnie dmuchaną, zabawę
fantową, ciepły posiłek oraz zabawę taneczną.
Zysk na cele statutowe – 5234,00zł
Koszt – 1313,23zł
b) We wrześniu 2011 roku, ze środków pozyskanych podczas festynu, Stowarzyszenie
zakupiło i przekazało zestaw kina domowego na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej
w Buczu.
Koszt – 1100zł.
c) Członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach zewnętrznych: „Małe projekty”
oraz „Sztuka pieczenia chleba” – organizowane przez LGD „Kwartet na Przedgórzu”
a także 16 godzinne warsztaty z księgowości dla stowarzyszeń organizowane przez
Fundację Tarnowskich.
Ponadto Stowarzyszenie korzystało z pomocy Fundacji Tarnowskich oraz Brzeskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych Związek Stowarzyszeń i Innych Osób Prawnych.
d) Zarząd stowarzyszenia brał udział w dwóch spotkaniach dotyczących inwestycji
w Buczu. Na pierwszym z nich wraz z Radą Sołecką oraz p. Dyrektor szkoły
przygotowane zostały plany i założenia do pilnych prac przy szkole oraz
w miejscowości. Po tym spotkaniu zostały złożone pisma do Urzędu Miejskiego
i Starostwa Brzeskiego podpisane przez Zarząd Stowarzyszenia i Radę Sołecką.
Na drugim, już z udziałem Burmistrza i przewodniczącego RM, te założenia zostały
ponowione i przedyskutowane. Wspólne stanowisko wszystkich środowisk powinno
przynieść zamierzone efekty.
e) Podczas otwarcia zrewitalizowanego rynku w Brzesku (18.12.2011r.) członkinie Koła
Gospodyń wystawiły stoisko z rękodziełem artystycznym. Każda z osób wykonująca te
ozdoby świąteczne przekazała na cele statutowe Stowarzyszenia zysk ze sprzedaży
nieprzekraczający koszt ich wyrobu.
Zysk został zaksięgowany jako przychody roku następnego tj. 2012.
f) Na jesieni 2011 roku zaczęła się renowacja figury przydrożnej. Stowarzyszenie podjęło
się być patronem tej inwestycji. Zarząd posiada wszystkie potrzebne zgody i umowy na
jej renowację. Darowizny wpłynęły na konto stowarzyszenia. Przewidywalne
zakończenie prac – maj 2012 rok. Zysk – 300zł.
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g) Zarząd Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, monitoruje działania firm, zagrażające
środowisku naturalnemu naszej miejscowości. Na jesieni 2011 roku podjęto działania,
sprzeciwiające się ponownemu wydaniu zezwolenia na dalsze przetwarzanie humusu
przez kompostownię BIO-Solid. Zebrano ponad 310 podpisów mieszkańców,
wystosowano pisma do Starosty Brzeskiego, Burmistrza Brzeska oraz Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. W tym momencie Stowarzyszenie jest stroną w tej
sprawie. Również Stowarzyszenie zostało dopuszczone jako strona w sprawie wydania
zezwolenia na kopalnię odkrywkową piasku przez firmę Super-Krusz. W obu
przypadkach Stowarzyszenie jest przeciwne wydaniu dalszym zezwoleniom.
4. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:
a) Umowa darowizny z dnia 12.09.2011r. pomiędzy Stowarzyszeniem a Szkołą
Podstawową w Buczu w sprawie przekazania kina domowego - 1 100zł
5. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej:
W minionym roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
6. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1/2011 - Wybór stanowisk w Zarządzie - 06.05.2011
2/2011 - W sprawie przyjęcia Członka Stowarzyszenia - 24.05.2011
3/2011 - W sprawie przyjęcia Członka Stowarzyszenia - 24.05.2011
4/2011 - W sprawie przyjęcia Członka Stowarzyszenia - 24.05.2011
5/2011 - W sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości - 24.05.2011
6/2011 - W sprawie przekazania środków pieniężnych na ZAIKS - 25.08.2011
7/2011 - W sprawie przekazania środków pieniężnych na zakup kina domowego 25.08.2011
h) 8/2011 - W sprawie Regulaminu Pracy Koła Kulturalno – Artystycznego - 25.08.2011
i) 9/2011 - W sprawie Regulaminu Pracy Koła Gospodyń Wiejskich - 25.08.2011
7. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów:
a) Składki członkowskie – 1110,00 zł.
b) Darowizny od osób fizycznych – 2050,00 zł.
c) Przychody z działalności statutowej – 3484,00 zł.
8. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Stowarzyszenie
w ramach celów statutowych:
W minionym roku Stowarzyszenie nie realizowało odpłatnych świadczeń w ramach celów
statutowych.
9. Informacje o poniesionych kosztach:
a) Realizacja celów statutowych – 991,00 zł.
b) Koszty administracyjne – 577,77 zł.
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c) Działalność gospodarcza – nie prowadzono
d) Pozostałe koszty – 1100,00 zł.
10. Dane za rok 2011 o:
a) Liczbie zatrudnionych osób w Stowarzyszeniu – 0 osób.
b) Udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach – nie udzielono.
c) Lokatach bankowych – nie posiadano lokaty bankowej.
d) Wartościach nabytych obligacji, akcji – nie nabyto żadnych akcji ani obligacji.
e) Nabytych nieruchomościach – nie nabyto żadnych nieruchomości.
f) Nabytych środkach trwałych – nie nabyto.
11. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe
i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności:
Stowarzyszenie w roku 2011 nie miało zleconych zadań przez podmioty państwowe ani
samorządowe.
12. Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz
w sprawie deklaracji podatkowych.
Na Stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.
Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego
1992r. dochody Stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne
od podatku.
Stowarzyszenie na podstawie art. 25 ust. 5 ww. ustawy jest zwolnione ze składania
deklaracji CIT-2.
Stowarzyszenie składa deklarację: CIT-8.
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.
13. W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące kontrole zewnętrzne:
Nie przeprowadzono żadnych kontroli zewnętrznych.

Sprawozdanie

merytoryczne

za

rok

2011

zatwierdził

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze w składzie:
Prezes – Stanisław Góra:
Wiceprezes – Iwona Barnaś:
Sekretarz – Rafał Góra:
Skarbnik – Dorota Zachara:
Członek Zarządu – Anna Góra:
Członek Zarządu – Jerzy Milasz:
Członek Zarządu – Józef Zachara:
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dnia

17.03.2012r.

Zarząd

