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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 2014” zostało zatwierdzone Uchwałą Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze z dnia 13.03.2015r. 

 

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: 

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego  

21.04.2011r. – rejestracja Stowarzyszenia, 

14.08.2014r. – wpis organu uprawnionego do reprezentowania i organu nadzoru, 

14.08.2014r. – wpis do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego. 

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: Anna Góra 
Sekretarz: Rafał Góra 
Skarbnik: Piotr Wyczesany 
Członkowie: Józef Baniak, Jerzy Milasz, Józef Wyczesany. 

Komisja rewizyjna: 

Przewodniczący: Mariusz Buchała, 
Wiceprzewodniczący: Tadeusz Szczupał, 
Sekretarz: Agnieszka Sarlej, 
Członkowie: Beata Smulska, Józef Zachara. 
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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. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: 

Nieodpłatna działalność statutowa: 

a) 94,99,Z; Wspieranie inicjatyw mieszkańców poprzez: renowację obiektów sakralnych, 

ochronę lokalnego środowiska naturalnego, dbanie o miejsca pamięci, organizowanie i 

prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Bucze 

b) 94,99,Z; Organizowanie festynów, akademii patriotycznych i innych imprez 

kulturalno–społecznych, promocja swojej miejscowości, działalność artystyczna. 

c) 58,19,Z; Prowadzenie działalności wydawniczej: kalendarze, biuletyny, ulotki, plakaty, 

broszury, foldery, strona internetowa. 
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d) 85,59,B; Prowadzenie pozaszkolnych edukacji, takich jak: warsztatów, kursów, 

pokazów i konkursów tematycznych, kursów edukacyjnych, szkoleń dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. 

e) 88,99,Z; Działalność społeczna lokalna i sąsiedzka. 

 

4. 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. 22.03.2014 - W sobotę 22. marca br. Członkowie Stowarzyszenia na Zebraniu 

Sprawozdawczo Wyborczym przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2013. 

Prezes Stowarzyszenia pan Stanisław Góra, podziękował wszystkim Członkom za 

pracę w ciągu ostatnich trzech lat oraz mieszkańcom Bucza i sponsorom, dzięki którym 

udało się zorganizować min. renowację figury, trzy Festyny Rodzinne, budowę 

obelisku i wiele innych. 

Tak jak w minionym roku, pani Klaudia Korda pomogła Stowarzyszeniu w 

przeprowadzeniu spraw finansowych. Serdecznie dziękujemy! 

Wybrano także władze Stowarzyszenia na kolejną kadencją. 

Skład Zarządu: 

Prezes – Stanisław Góra, 

Wiceprezes – Anna Góra, 

Skarbnik – Piotr Wyczesany, 

Sekretarz – Rafał Góra, 

Członkowie: Józef Baniak, Jerzy Milasz, Józef Wyczesany. 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

Przewodniczący: Mariusz Buchała, 

Wiceprzewodniczący: Tadeusz Szczupał, 

Sekretarz: Agnieszka Sarlej, 

Członkowie: Beata Smulska, Józef Zachara. 

 

Zmieniono Statut celem dostosowania go do Organizacji Pożytku Publicznego. Nowe 

władze i wpisu do KRS dokonano 19.08.2014r.  
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Kolejna zmiana Statutu nastąpiła dnia 16.06.2014r. na wniosek Sądu Rejonowego w 

Krakowie. 

 

2. 06.04.2014 - Podczas rekolekcji Wielkopostnych w naszej parafii, miał miejsce Koncert 

Ewangelizacyjny o Męce Pańskiej, który przedstawił zespół „na Trzy”. Zespół przybył 

na zaproszenie ks. Proboszcza Ryszarda Pluty oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 

Wsi Bucze. 

Była to wyjątkowa chwila. Wydarzenie to dało możliwość wewnętrznej zadumy, 

głębszego wsłuchania się w rozważania o Męce Pańskiej, a także poznania innego 

rodzaju piosenek religijnych. Prowadzenie: Rafał Góra.  

Koszt druku plakatów – 24,50zł 

 

3. 13.04.2014 – Zakup słodyczy i nagród na Konkurs Palm Wielkanocnych.  

Koszt – 166,96zł. 

 

4. 02.05.2014 - Zamontowano dwa kosze na śmieci przy boisku ze sztuczną nawierzchnią 

przy szkole podstawowej oraz jeden przy placu z obeliskiem. Dwa kosze ufundowało 

Stowarzyszenie, trzeci przekazały BZK. 

Koszt – 568,26zł. 

 

5. 27.05.2014r  - W Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Buczu 

odbył się II Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „English Master”. Wzięli w nim 

udział uczniowie klas V ze szkół podstawowych z gminy Brzesko. Tegoroczny turniej 

odbył się pod patronatem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, które 

ufundowało nagrody książkowe.  

Koszt – 176,93zł. 

 

6. 14.06.2014 – Dofinansowanie zakupu kamer przy kościele – 500 zł.  

 

7. 05.07.2014 - Już po raz czwarty Stowarzyszenie zorganizowało Festyn Rodzinny. 

Impreza ta, współorganizowana przez LKS Olimpia Bucze, miała na celu integrację 

środowiska lokalnego.  
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Festyn rozpoczął się od występów dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej. 

Następnie odbyły się konkurencje sportowe dla rodzin, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem oraz dały dużo radości. Również i w tym roku OSP Szczepanów 

zaprezentowała swoje umiejętności. pokazując „gaszenie” pożaru samochodu. Dzieci 

mogły polewać wodą z „sikawki” samochód oraz wejść do środka pojazdu strażackiego. 

Nie zabrakło „cukierków z nieba” dzięki naszym motolotniarzom. Przez cały czas 

funkcjonowała kuchnia i stoisko z wyrobami naszych pań oraz dmuchane zjeżdżalnie i 

samochodziki dla najmłodszych. 

Wieczorem nastąpiło losowanie nagród głównych w zabawie fantowej. Nagrody były 

bardzo atrakcyjne, a losy sprzedały się bardzo szybko. Do późnych godzin nocnych 

trwała zabawa taneczna. 

Dochód przeznaczony był na zakup oświetlenia przy nowym boisku przy szkole 

podstawowej oraz na ewentualną budowę placu zabaw dla dzieci też przy szkole. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom, a także Członkom Stowarzyszenia za 

zorganizowanie tego festynu. 

Loteria fantowa – zgłoszenie do Urzędu Celnego w Nowym Sączu. 

Druk plakatów, zaproszeń i podziękowań oraz zakup innych materiałów – 240,55zł 

ZAIKS – 172,20zł. 

Orkiestra – 800zł. 

Zysk – 6373,90zł. 

 

8. 14.07.2014 – Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów  pt. „Budowa placu 

zabaw przy szkole podstawowej w Buczu”. Projekt nie uzyskał wystarczające liczby 

punktów podczas oceniania przez Radę Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” i nie 

został realizowany.  

Złożono stosowne odwołanie, po którym wniosek nadal pozostał bez rozpatrzenia.  

Zakładany koszt budowy to 31 254,04 zł, w tym 2 494,24 zł wkładu niepieniężnego. 

Nad wnioskiem pracowali Stanisław Góra, Rafał Góra i Jerzy Milasz.  

 

9. 15.07.2014 - Tak jak w roku 2013, w naszej miejscowości odbyły się warsztaty z 

bibułkarstwa prowadzone przez panią Marię Karaś z Porębskiego Towarzystwa 

Społeczno – Kulturalnego z Poręby Spytkowskiej. Warsztaty pod nazwą „Pory roku 
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kwiatami malowane” miały na celu promowanie rodzinnych tradycji, chronienie od 

zapomnienia dorobku rodzimego – bibułkarstwa. Prowadząca, podczas wykonywania 

kwiatów, opowiadała historie związane z tradycyjnym ich wykorzystywaniem. Panie 

pod nadzorem p. Marii, stworzyły kompozycje kwiatowe na drewnie, gałązkach, w 

koszyczkach, a nawet z wykorzystanie płyty CD. Warsztaty trwały 4 godziny. 

 

10. 28.07.2014 - W setną rocznicę rozpoczęcia I wojny światowej, przy obelisku 

powiewały biało-czerwone flagi, ustawiono pamiątkową tablicę oraz zapalono znicze, 

złożono kwiaty.  

 

11. 19.08.2014r. -  Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w 

Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.08.2014r., 

Stowarzyszenie zostało wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Wiąże się to 

z korzyściami ale i obowiązkami naszego Stowarzyszenia. Dzięki temu możemy 

otrzymywać 1% podatku, a fundusze zebrane w ten sposób przeznaczać na cele 

statutowe. 

Również tego dnia został wpisany nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaczął 

obowiązywać nowy Statut Stowarzyszenia z dnia 16.06.2014r. 

 

12. 24.08.2014 - Koło Gospodyń przy Stowarzyszeniu wzięło udział w konkursie 

kulinarnym na „Potrawę z grzybów” zorganizowanym w ramach V Dni Gminy Borzęcin 

i X Borzęckiego Święta Grzyba w Borzęcinie - Borku. 

Do konkursu przystąpiła indywidualnie pani Danuta Tomasik z potrawą „Tarta z 

sosem z prawdziwków i ziemniakami faszerowanymi” oraz przedstawicieli Koła 

Gospodyń z potrawami: pyzy ziemniaczane nadziewane grzybami oraz cukinia 

nadziewana grzybami (Józefa Przybysławska wraz z córkami Katarzyną i Natalią) i 

sałatka słowiańska z marynowanymi rydzami w twarogu oraz nalewka sosnowa, chleb 

wiejski ze smalcem (Irena Góra i Beata Skórnóg). Potrawy te smakowały wyśmienicie i 

szybko zostały skonsumowane. Nasze Panie otrzymały wyróżnienia wraz z nagrodami. 

 

13. 02.09.2014 - Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych budowy placu 

zabaw przy szkole podstawowej w Buczu. Wniosek ten w ramach działania „Odnowa i 

rozwój wsi” osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, został 
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przyjęty do realizacji przez LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Koszt takiej 

inwestycji to 32 499,68 zł. W całości finansowany przez Stowarzyszenie. Wkład własny 

dołożyła również Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Buczu. 

Nad wnioskiem pracowali Stanisław Góra, Rafał Góra i Jerzy Milasz.  

Po jednej poprawce wniosku, 16.12.2014r. umowę z Urzędem Marszałkowskim 

podpisał prezes Stowarzyszenia Stanisław Góra i Sekretarz Rafał Góra, co za tym idzie 

na 7 lat podpisano imienny weksel w wysokości 25 999zł.  

Plac zabaw został zamontowany 18.12.2014r., a zakończenie prac nastąpiło po 

przerwie świątecznej, w styczniu 2015r. 

Jest to zestaw pięciowieżowy z trzema pomostami – wypukłym, falistym i tunelowym, 

pięć różnych podejść na wieże, dwie zjeżdżalnie z tworzywa PE - duża i mała oraz 

nawierzchnia piaskowa  – strefa bezpieczeństwa.  

Na ten cel zostało zaciągnięte zobowiązanie finansowe w Gminie Brzesko w wysokości 

24 980zł. 

 

14. 04.10.2014 - Przedstawicielki Stowarzyszenia wzięły udział w IV Międzygminnym 

Przeglądzie Rękodzieła i Kuchni Regionalnej „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami w 

Kuchni i Rękodziele” w Porębie Spytkowskiej. pod patronatem Porębskiego 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. 

Panie przygotowały dwa stoliki, na których znalazły się produkty rękodzieła 

artystycznego wykonane przez: Ewę Matys i Cecylię Paciorek (koszyczek wielkanocny, 

jajka i koguciki oraz choinki z makaronu i szyszek, i inne); Ewę Wyczesany (sukienka, 

gwiazdki, serwetki, obrusy, aniołki i inne wykonane szydełkiem); Beatę Skórnóg 

(bukiety i koszyczki z bibuły oraz róże z liści) oraz produkty kuchni regionalnej 

przygotowane przez: Józefę Przybysławską (krokiety z pieczarkami, tymiankiem i 

majerankiem, ciasteczka, smalec); Irenę Góra (sałaka słowiańska, dżem z pigwy, 

marynowane rydze). Gratulacje złożył pan Burmistrz Grzegorz Wawryka oraz pan 

Starosta Andrzej Potępa. Panie otrzymały nagrody a Stowarzyszenie dyplomy uznania 

oraz szczególne wyróżnienie, wręczone przez pana radnego powiatowego Tomasza 

Latochę z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dziękujemy pani Marii Karaś za 

włączenie nas do projektu, bardzo miłe i serdeczne przyjęcie a przede wszystkim 

gratulujemy wspanialej inicjatywy i kultywowania dawnych tradycji. 
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15. 01.11.2014 – Stowarzyszenie wystosowało Oświadczenie dotyczące przypisywania 

sobie naszych dokonań na rzecz kandydata do Rady Miejskiej w Brzesku z ramienia 

KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Brzeskiego. Kategorycznie sprzeciwiamy się 

takich działań. 

 

16. 11.11.2014 – Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Stowarzyszenie zainicjowało 

Mszę Świętą za Ojczyznę oraz modlitwę za poległych przy obelisku.  

 

17. 23.11.2014 – Stowarzyszenie wskazało kilka rodzin do udziału w akcji „Szlachetna 

Paczka”. Ostatecznie do programu przystąpiły dwie rodziny z Bucza. 

 

18. W grudniu 2014 roku ukazała się publikacja „Smaki Przedgórza” zrealizowana przez 

LGD Stowarzyszenie „Kwartet Na Przedgórzu”. Jest to zbiór starodawnych przepisów 

regionalnych potraw z rejonu czterech gmin wchodzących w skład tego 

Stowarzyszenia. 

Również nasze Koło Gospodyń przy Stowarzyszeniu dołożyło do tej książki kucharskiej 

8 przepisów: 

a) Barszcz Wielkanocny – Terasy Borowiec, 

b) Chleb ziemniaczany – Małgorzaty Musiał i Agnieszki Sarlej 

c) Kapuściane Kotlety – Agnieszki Gadowskiej, 

d) Kapuściany Przysmak z Grochem – Beaty Pleszczyńskiej, 

e) Kapuśniak z Pęcakiem – Danuty Tomasik, 

f) Kluski na Wodzie – Agnieszki Sarlej, 

g) Zacierka Drobiona z Mlekiem – Ireny Góra. 

h) Nalewka z Owoców Dzikiej Róży – Stanisława Góry. 

 

19. 7 – 10.12.2014r.  - W ramach współpracy naszego LGD z innymi czterema LGD z woj. 

małopolskiego, panie Irena Góra i Jiżina Zachara, wzięły udział w studium 

wyjazdowym w Karpaczu, w związku z projektem współpracy i wymiany doświadczeń 

z innymi Stowarzyszeniami. Kolejne seminarium odbyło się w Brzesku tuż przed 

świętami Bożego Narodzenia. 
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20. 16.12.2014 – Stowarzyszenie, na podstawie dokumentów finansowych, sfinansowało 

w wysokości 4 515,54zł zakup oświetlenia przy boisku ze sztuczną nawierzchnią przy 

szkole podstawowej w Buczu.  

 

21. 21.12.2014 - Mieszkańcy Bucza otrzymali od Stowarzyszenia kartkę 

bożonarodzeniową wraz z kalendarzykiem na rok 2015. Jest to forma podziękowania 

za pomoc w działalności Stowarzyszenia oraz prośba o dalsze wsparcie, również 

poprzez przekazanie 1% swojego podatku na cele naszego Stowarzyszenia. Na 

przodzie kartki widnieje fotografia ubiegłorocznej buczańskiej szopki, z tyłu zaś opis 

dotychczasowej działalności Stowarzyszenia. Poniżej znajduje się kalendarzyk w 

formacie wizytówkowym do samodzielnego wycięcia. Projekt – Rafał Góra. 

Koszt -  200zł. 

 

22. 24.12.2014 - Stowarzyszenie przygotowało świąteczną niespodziankę dla 

mieszkańców Bucza. W centrum miejscowości, na placu przy obelisku, postawiono 

rozświetloną choinkę bożonarodzeniową. Drzewko przekazało Leśnictwo Brzesko. 

Koszt -  121,99zł  – zakup światełek.  

 

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

Stowarzyszenie brało udział w pracach  na rzecz parafii podczas odpustów, świąt 

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

Buczu. Ponadto Członkowie odbywali kursy i szkolenia.  

Braliśmy czynny udział w zebraniach Lokalnej Grupy Działania jako członkowie oraz 

czerpaliśmy pomoc  w sprawie projektu unijnego. 

 

 

5. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 

a) Umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 00158-6930-UM0631240/14 na realizację 

projektu „Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Buczu”. 

b) Umowa pożyczki nr 1/2014 w wysokości 24 800zł z  Urzędem Miejskim w Brzesku na 

cele realizacji projektu „Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Buczu”. 

c) Umowa nr 102/12/2014 na dostawę urządzeń zabawowych, rekreacyjno-sportowych 

wraz z montażem – firma KORA Jamer i Wspólnicy spółka jawna, 32-828 Biadoliny 

Szlacheckie 190, NIP: 869-000-59-17 – kwota: 32499,68zł. 

 



11 
 

6.  Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej: 

W minionym roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 

 

7. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 

a) 1/2014 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2013 - 

22.03.2014r. 

b) 2/2014 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok 2013 - 

22.03.2014r. 

c) 3/2014 - Wybór stanowisk w Zarządzie - 22.03.2014r. 

d) 4/2014 - W sprawie przeznaczenia zysku z Festynu Rodzinnego na cele statutowe - 

05.09.2014r. 

e) 5/2014 - W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego  - 05.09.2014r.  

 

8. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: 

a) Przeksięgowany zysk z 2013r. – 9 313,81 zł 

b) Składki członkowskie – 1 080,00 zł. 

c) Przychody z działalności statutowej – 43 047,71 zł. 

d) Dotacja – 24 980 zł. 

 

9. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Stowarzyszenie  

w ramach celów statutowych: 

W minionym roku Stowarzyszenie nie realizowało odpłatnych świadczeń w ramach celów 

statutowych. 

 

10. Informacje o poniesionych kosztach: 

a) Realizacja celów statutowych – 8 029,52 zł. 

b) Koszty administracyjne – 545,26 zł. 

c) Działalność gospodarcza – nie prowadzono 

d) Pozostałe koszty – 0,00 zł. 

 

11.  Dane za rok 2014 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 – 4514,54zł – zakup materiałów do oświetlenia boiska 

sportowego przy szkole podstawowej w Buczu. 



12 
 

 

12. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe  

i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności: 

Stowarzyszenie w roku 2014 nie miało zleconych zadań przez podmioty państwowe ani 

samorządowe.  

 

13.  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. 

 

 

14.  W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące kontrole zewnętrzne: 

Nie przeprowadzono żadnych kontroli zewnętrznych. 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 zatwierdził dnia 13.03.2015r. Zarząd 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze w składzie: 

Prezes – Stanisław Góra:  

Wiceprezes – Anna Góra: 

Sekretarz – Rafał Góra: 

Skarbnik – Piotr Wyczesany: 

Członek Zarządu – Józef Baniak:  

Członek Zarządu – Jerzy Milasz:  

Członek Zarządu – Józef Wyczesany: 


