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Autor i informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania. 

Rafał Góra – Sekretarz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. 

 

Zatwierdzenie sprawozdania 

Niniejsze „Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012” zostało zatwierdzone Uchwałą Zarządu 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze z dnia 16.03.2013r. 

 

 

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: Piotr Wyczesany 
Członkowie: Anna Góra, Józef Zachara, Jerzy Milasz. 

Komisja rewizyjna: 

Przewodniczący: Józef Wyczesany 
Wiceprzewodniczący: Agnieszka Świerczek 
Sekretarz: Małgorzata Minor 
Członkowie: Agnieszka Gadowska, Urszula Buchała 
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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. 

 

1. Stowarzyszenie  w roku 2012 zajmowało się sprawą działalności kompostowni firmy 

BIO-SOLID Sp.  .z o.o.  W marcu 2012r. Firma ta przesłała do Stowarzyszenia pismo 

„przesądowe”, w którym zarzuciło mam publiczne stawianie firmy w złym świetle. 

Zostało zwołane Zebranie Zarządu, który jednoznacznie odrzucił wnioski zawarte w 

tym piśmie. Podjęliśmy współpracę z NGO Kolping w Krakowie, celem pomocy 

prawnej. Przygotowane przez nas pismo odpierające zarzuty, sprawdzone pod 

względem prawnym przez prawników ww. organizacji zostało wysłane do Firmy BIO-

SOLID i Starostwa. To zakończyło sprawę.  
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Do Stowarzyszenia były kierowane pisma ze Starostwa Brzeskiego. Starosta Brzeski 

decyzją z dnia 25 lipca br. odmawia Firmie BIO-SOLID Sp. z o o. udzielenia zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne  

w Zakładzie Bioprodukcji Humusu i Podłoży Organicznych w m. Mokrzyska - Bucze. 

Firma BIO-SOLID Sp. z o o odwołała się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium 

odwoławczego w Tarnowie, w związku z powyższym SKO w piśmie z 13 września 

2012r. zwróciło uwagę o nieprawidłowości w dopuszczeniu Stowarzyszenia jako 

strony w tym postępowaniu. Pomimo naszego  pisma uzasadniającego bycie stroną w 

sprawie, SKO podtrzymało postanowienie w sprawie Stowarzyszenia.  Nadal 

monitorujemy tą sprawę.   

2. 17 marca 2012r. Walne Zebranie Sprawozdawcze  Stowarzyszenia przyjęło 

sprawozdanie finansowe za rok 2011.  

Prezes Stowarzyszenia pan Stanisław Góra, podziękował wszystkim członkom za pracę 

w roku 2011 oraz sponsorom, dzięki którym udało się zorganizować Piknik Rodzinny. 

Podziękował również pani Klaudii Korda za pomoc w przeprowadzeniu spraw 

finansowych Stowarzyszenia za rok ubiegły. 

Na zebraniu przedstawiono też plany na rok 2012. Będą to odważne i przemyślane 

działania integrujące mieszkańców Bucza.  

Również tego dnia nastąpiła zmiana w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

Z przyczyn osobistych członków, nastąpiły wakaty na stanowisku Skarbnika oraz 

Członka Komisji Rewizyjnej.  

Do Komisji Rewizyjnej wybrano panią Urszulę Buchałę, a do Zarządu pana Piotra 

Wyczesanego, który następnie wyborem Zarządu został Skarbnikiem Stowarzyszenia. 

 

3. 1 kwietnia 2012r. Koło Kulturalno – Artystyczne ufundowało książki na coroczny 

konkurs palm wielkanocnych oraz wykonano kilka palm. 

 

4. W marcu 2012r. przystąpiliśmy do LGD Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.  

 

5. W marcu 2012r Stowarzyszenie Na Recz Rozwoju Wsi Bucze wzięło udział  

w konkursie wniosków operacji z zakresu "Małe Projekty" organizowanym przez 

Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu".  

Wniosek przygotowany przez członków Stowarzyszenia przy konsultacjach z biurem 

LGD Brzesko o dofinansowane w wysokości 24 980,00 zł złożono na operację pt. 

"Budowa obelisku wraz z otoczeniem, ku czci i pamięci poległych ofiar I i II wojny 

światowej oraz organizacja uroczystości kulturalno - historycznej podczas odsłonięcia 

obelisku". Wielogodzinna praca nad wnioskiem, konsultacje i sterta dokumentów 

bardzo się opłaciły. 

20 kwietnia 2012r. Rada Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu" po ocenie projektu 

względem Lokalnej Strategii Rozwoju przydzieliła temu wnioskowi 84,46 pkt co dało  

1 miejsce wśród złożonych 64 wniosków.  
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Należy nadmienić, że wniosek ten, otrzymał szereg rekomendacji od jednostek 

samorządowych oraz jednostek lokalnej społeczności. 

Bardzo cieszy fakt, że starając się po raz pierwszy o dofinansowanie ze środków 

strukturalnych, Stowarzyszenie zajęło pierwszą lokatę. 

Następnym krokiem było rozpatrzenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim  

w Krakowie. Jesienią 2012r. wniosek wymagał dwukrotnie drobnej poprawy. 

W sobotę 1. grudnia wymieniony został słup elektryczny na placu zabaw przy 

skrzyżowaniu. Było to zapoczątkowanie prac przy budowie obelisku .  

20 grudnia 2012r.  W Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, przedstawiciele Zarządu 

Stowarzyszenia, Stanisław Góra i Piotr Wyczesany, podpisali umowę na finansowanie 

ze środków unijnych budowy obelisku. 

 

6. Na wiosnę 2012 roku trwały prace przy renowacji 135-letniej figury przydrożnej 

Ukrzyżowanie Chrystusa, Matka Boża i Św. Jan. Stowarzyszenie Było patronem tej 

renowacji czyli złożyło stosowną dokumentację do Konserwatora Zabytków, 

gromadziło dokumentację związaną z konserwacją oraz Członkowie Stowarzyszenia 

wykonywali potrzebne prace. Całość przeprowadził Komitet Odnowy Figury.  

Za zgodą ks. Proboszcza została zrobiona zbiórka pieniędzy na tą renowację. Wcześniej 

Członkowie Stowarzyszenia roznieśli po miejscowości ulotki informujące o dacie i celu 

zbiórki. Każdy z ofiarodawców otrzymał specjalnie przygotowane karty – 

podziękowania z wizerunkiem figury i opisem.  

4 maja 2012r. wykonano fundament pod figurkę. 

25 maja 2012r. Po renowacji w Krakowie, wróciła na swoje miejsce. Prace wykonywała 

firma AB OVO s.c. z Krakowa pod nadzorem pani konserwator Pauliny Lis.  

Figura odzyskała swój blask po 135 latach. Konserwatorzy wyczyścili kamień, 

nadłożyli ubytki, poprawili wizerunki świętych i napisy. Naprawiono także ułamany 

wcześniej krzyż, wykorzystując do tego oryginalny piaskowiec z ówczesnych 

fundamentów figury. W kolejnych dniach zostały zabezpieczone łączenia elementów, 

kamień zaimpregnowany i przykręcono tabliczkę informująca o odnowieniu 

30 maja 2012r. Pan Kazimierz Borowiec osadził wokół odrestaurowanej figury 

ogrodzenie. Jest to stare ogrodzenie, w którym uzupełnił ubytki oraz pomalował je. 

Wcześniej pan Jan Góra wypiaskował je, a następnie zostało poddane dwukrotnemu 

ocynkowaniu. 

15 sierpnia 2012r. Poświęcono odrestaurowaną figurę. Poświęcenia dokonali  

ks. proboszcz Ryszard Pluta oraz ks. kanonik Ignacy Piwowarski. Przed poświęceniem 

pani Irena Góra odczytała przygotowane przez siebie wspominała figurze. 

 

 

7. 10 czerwca 2012r. Koło Gospodyń działające przy Stowarzyszeniu Na Recz Rozwoju 

Wsi Bucze zostało zaproszone do konkursu kulinarnego "Kobieco z Tradycją" 

organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Buczków. Tematem konkursu 

były potrawy z kapusty. Ponieważ w naszym Stowarzyszeniu jest liczne grono pań, 
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wystawiono dwa konkursowe stoliki. Nasze Koło Gospodyń zdobyło I miejsce - Stolik II 

(równorzędnie z KGW z Dąbrówki) i III miejsce - Stolik I (równorzędnie z KGW  

z Okulic). II miejsce zdobyło KGW ze Szczurowej. Gratulacje! Patronat nad konkursem 

objął wójt gminy Rzezawa. 

Jury oceniało potrawy w sześciu kategoriach: zgodności z tematem konkursu, cech 

nawiązujących do tradycji kulinarnej, prezentacji i estetyki, smakowitości potraw, 

atrakcyjności i oryginalności receptury oraz ogólnych wrażeń estetycznych.  

Potrawy były tak pyszne, iż zostały skonsumowane w ciągu paru minut. Również, tak  

i jury, jak i konsumentów zachwycały dekoracje naszych stolików i ich estetyka. 

Stolik I Koła Gospodyń: 

W składzie panie: Józefa Przybysławska, Monika Milasz, Agnieszka Świerczek, Maria 

Kania, Teresa Borowiec i Agnieszka Gadowska - przygotowały piękny stół i dwie 

smakowite konkursowe potrawy. 

Pierwsza z nich ma nazwę „Buczańskie gołąbki”. Druga potrawa to: „Kapuśniaczki” 

Stolik II Koła Gospodyń:  

W składzie panie: Danuta Tomasik, Agnieszka Sarlej, Teresa Żurek, Małgorzata Musiał  

i Beata Pleszczyńska - przygotowały piękny stół oraz dwie pyszne, konkursowe 

potrawy: 

Pierwsza nazywa się - Kapuściana rolada „Danuśka”, potrawa druga - „Żurek z kapustą" 

8. Festyn rodzinny 2012, 14-15 lipca 

W sobotę 14. lipca Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze zorganizowało po raz 

drugi dwudniowy Festyn Rodzinny.  

Zabawa rozpoczęła się przedstawieniem dokonań Stowarzyszenia w ciągu minionego 

roku, przybyłych gości przywitał Prezes Stowarzyszenia pan Stanisław Góra,  

a następnie dzieci szkolne wystąpiły z programem artystycznym. Każde dziecko 

uczestniczące w tej części otrzymało upominek. Natomiast wszystkie dzieciaki dostały 

książeczki, kredki, plany zajęć i inne drobiazgi.  

Podsumowano też międzynarodowy szkolny projekt Comenius. O tym projekcie 

opowiedziała pani Dyrektor Agata Basaraba oraz koordynator pani Urszula Polowiec. 

Można było oglądać filmy i zdjęcia z projektu w specjalnie przygotowanym na ten cel 

namiocie.  

Po godzinie 17. pokaz sprzętu strażackiego, umundurowania i wyposażenia wozu 

zaprezentowała OSP Szczepanów. Jak zwykle taki pokaz cieszył się dużym 

zainteresowaniem.  
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Kolejnym punktem były konkursy rodzinne. Pięć drużyn składających się z rodzica  

i dziecka uczestniczyło w konkurencjach takich jak: bieg w worku, wspólny bieg  

z przywiązanymi nogami, bieg z pingpongiem na łyżce. Po skończonych zawadach 

wręczono nagrody! 

Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna. Mimo deszczu, który padał kilkakrotnie, 

mieszkańcy Bucza i ich goście bawili się do późnych godzin nocnych. 

Od rozpoczęcia Festynu, trwała zabawa fantowa, która zakończyła się wręczeniem 

głównych nagród. Nagrody były bardzo atrakcyjne dzięki hojności sponsorów. 

Na zaproszenie odpowiedzieli p. Józef Cierniak - Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu 

UM Brzesko oraz p. Tomasz Latocha - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego. 

Drugi dzień Festynu Rodzinnego rozpoczął mecz UM Brzesko - Oldboye Olimpia Bucze. 

Tym razem pogoda sprzyjała rywalizacji. Mecz mimo rzutów karnych zakończył się 

remisem. Przedstawiciele UM Brzesko (Radni Miejscy i pracownicy) otrzymali 

symboliczny puchar za udział w meczu. Następnie puchar ten przekazany został 

Burmistrzowi Brzeska - panu Grzegorzowi Wawryca. Mecz sędziował prezes LKS 

Olimpia Bucze - pan Czesław Borowiec.  Po meczu, zaprezentowano pokaz wozu 

policyjnego, a panowie policjanci z KPP Brzesko opowiadali o swojej pracy. Na festynie 

zaprezentowano również nowy wóz OSP Bucze.  Był to dzień dalszych zabaw dla dzieci 

przy muzyce jak i na dmuchanych zjeżdżalniach. Dużą atrakcją i niespodzianką były 

"cukierki z nieba". Za sprawą sponsorów (p. Zachara) dwukrotnie nad stadionem 

rozrzucono z motolotni cukierki dla dzieci. Również tego dnia wręczono 

podziękowania dla sponsorów i osób wspierających imprezę.  Przez te dwa dni można 

było spróbować bigosu, żurku, kiełbasek z grilla, ciast, świeżego chleba ze smalcem  

i kiszonych ogórków. Te wyroby przygotowały panie z Koła Gospodyń. Można było 

również podziwiać wyroby artystyczne. Wieczorem zaczęła się zabawa taneczna. Miła 

atmosfera trwała do końca imprezy.  

Stowarzyszenie dziękuje serdecznie wszystkim sponsorom, bez których ta impreza nie 

była by tak udana. Zarząd Stowarzyszenia dziękuję również wszystkim Członkom  

i osobom wspierającym za wkład w przygotowanie imprezy. Zysk  - 6175 zł w całości 

przeznaczony na cele statutowe. 

 
9. Z okazji Święta Niepodległości w naszym kościele parafialnym została odprawiona 

Msza Św. za Ojczyznę. Wcześniej przedstawiono montaż słowno-muzyczny "Wolna 

Ojczyzna i wolny naród, nikt nie odbierze nam tego daru..." w wykonaniu Koła 

Kulturalno - Artystycznego działającego przy Stowarzyszeniu wraz z członkami Akcji 

Katolickiej. Dzieci, młodzież i dorośli deklamowali wiersze o ojczyźnie i śpiewali 

patriotyczne pieśni.  
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10. 1 grudnia 2012r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowisk działających  

w Buczu z burmistrzem Brzeska, p. Grzegorzem Wawryką.  Burmistrz przyjechał  

na zaproszenie Radnego, zarządu Stowarzyszenia oraz dyrekcji szkoły.  

Omówiono potrzeby naszej miejscowości tj. dalszą budowę chodnika, sprzedaż działek 

na błoniach oraz zagospodarowanie domu ludowego.  

Zarząd Stowarzyszenia przedstawił plan i wizualizację budowy obelisku, który został 

ciepło i z zainteresowaniem przejęty przez Burmistrza. 

Burmistrz zapewnił, iż gmina postara się udzielić środków na dalszą rozbudowę 

chodnika, pomoże w przebudowie i dostosowaniu budynku domu ludowego na 

potrzeby mieszkańców (po przekazaniu go przez OSP). Wspomniał też o budowie przy 

szkole boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Projekt ten będzie finansowany ze 

środków unijnych. Jeśli chodzi o sprzedaż działek, to będą w tej sprawie konsultacje  

z wydziałem geodezji UM. 

Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze. Na zakończenie p. Burmistrz 

otrzymał okolicznościowy kalendarz na 2013r. wydany przez Stowarzyszenie, który na 

głównej stronie przedstawia widoki naszej wsi, a na odwrocie wizualizację budowy 

obelisku wraz z zagospodarowaniem placu. 

11. Od 2 grudnia rozprowadzano Kalendarze na rok 2013. Pomysł rozprowadzana 

kalendarzy podsunął ks. proboszcz, oferując swoją pomoc. Oprawę graficzną wykonał 

Rafał Góra, wizualizację – Jerzy Milasz . Członkowie Stowarzyszenia rozprowadzali po 

miejscowości kalendarze. Zebrana kwota jest przeznaczona na renowację krzyża 

stojącego przy skrzyżowaniu. Zysk – 2650 zł w całości przeznaczone na cele statutowe. 

 

12. We wtorek 18 grudnia, w Regionalnym Centrum Kulturalno - Bibliotecznym w Brzesku 

odbył się kiermasz ozdób świątecznych. Wyroby artystyczne prezentowały również 

panie z Koła Gospodyń przy Stowarzyszeniu. Ręcznie wykonane ozdoby zrobiono z 

szyszek, łupinek orzecha, makaronu czy masy solnej i piernikowego ciasta. Włożono 

wiele trudu, by rzeczy te zdobiły świąteczne stoły. Szkoda tylko, że akcja ta została 

słabo rozreklamowana przez ww. instytucję, co przyczyniło się do słabej frekwencji 

odwiedzających stoiska. Zarząd Stowarzyszenia wyrażając uznanie za prace twórczą, 

dziękuje serdecznie wszystkim wykonawcom tych ozdób oraz osobom, które pełniły 

dyżur podczas kiermaszu. Zysk – 325 zł w całości przeznaczone na cele statutowe. 

 
13. We wrześniu i listopadzie Stowarzyszenie pośredniczyło  w przekazaniu pieniędzy 

Radzie Rodziców PSP Bucze przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Brzeskiej i Okolic  

z Chicago. Całe kwoty pomniejszone o operacje bankowe, zostały przekazane Radzie 

Rodziców przy PSP Bucze. 

 

14. Zarząd i Członkowie przez cały rok włączają się w życie miejscowości i gminy. 

Stowarzyszenie brało udział w maju spotkaniach z gośćmi z Europy w ramach 
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programu Comenius; w pracach  na rzecz parafii podczas odpustów, świąt (ubiór 

ołtarzy, wieńce żniwne, chleby, palmy wielkanocne); w występach chóru w Buczu, 

Okulicach wraz z orkiestrą, na konkursie piosenki religijnej w Okulicach, czy w Borku; 

w otwarciu mostu na Uszewce 30 sierpnia 2012r. Ponadto Członkowie odbywali kursy 

i szkolenia. Braliśmy czynny udział zebrania w Lokalnej Grupy Działania jako 

członkowie oraz czerpaliśmy pomoc  w sprawie projektu unijnego. 

 

4. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 

a) Umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 01206-6930-UM0640450/12 na realizację 

projektu „Budowa obelisku wraz z otoczeniem, ku czci i pamięci poległych ofiar I i II 

wojny światowej wraz z organizacją imprezy kulturalno – historycznej”. 

 

5.  Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej: 

W minionym roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 

 

6. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 

a) 1/2012 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2011 - 

17.03.2012 

b) 2/2012 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok 2011 - 

17.03.2012 

c) 3/2012 - W sprawie skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia - 17.03.2012 

d) 4/2012 - W sprawie skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia - 17.03.2012 

e) 5/2012 - W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu - 17.03.2012 

f) 6/2012 - W sprawie wyznaczenia uzupełniającego zebrania wyborczego - 17.03.2012 

g) 7/2012 - W sprawie przyjęcia Członka Stowarzyszenia - 17.03.2012 

h) 8/2012 - W sprawie przyjęcia Członka Stowarzyszenia - 17.03.2012 

i) 9/2012 - W sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Kwartet Na Przedgórzu" - 

17.03.2012 

j) 10/2012 - W sprawie uzupełnienia wakatu na stanowisku Skarbnika - 17.03.2012 

k) 11/2012 - W sprawie przyjęcia Członka Stowarzyszenia - 01.06.2012 

l) 12/2012 - W sprawie przeznaczenia zysku z Festynu Rodzinnego na cele statutowe - 

24.08.2012 

m) 13/2012 - W sprawie pośredniczenia w przekazaniu darowizny - 24.08.2012 

n) 14/2012 - W sprawie pośredniczenia w przekazaniu darowizny - 03.08.2012 
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7. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: 

a) Przeksięgowany zysk z 2011r. – 3975,23 zł 

b) Składki członkowskie – 1140,00 zł. 

c) Darowizny od osób fizycznych – 5199,00 zł. 

d) Przychody z działalności statutowej – 8536,32 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 – 5302,57 zł. 

b) Koszty administracyjne – 1057,49 zł. 

c) Działalność gospodarcza – nie prowadzono 

d) Pozostałe koszty – 0,00 zł. 

 

10.  Dane za rok 2012 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 żadnych środków trwałych. 

 

11. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe  

i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności: 

Stowarzyszenie w roku 2012 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. 
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13.  W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące kontrole zewnętrzne: 

Nie przeprowadzono żadnych kontroli zewnętrznych. 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 zatwierdził dnia 16.03.2013r. Zarząd 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze w składzie: 

Prezes – Stanisław Góra:  

Wiceprezes – Iwona Barnaś: 

Sekretarz – Rafał Góra: 

Skarbnik – Piotr Wyczesany: 

Członek Zarządu – Anna Góra:  

Członek Zarządu – Jerzy Milasz:  

Członek Zarządu – Józef Zachara: 

 


