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Zatwierdzenie sprawozdania
Niniejsze „Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015” zostało zatwierdzone Uchwałą Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze z dnia 11.03.2016r.
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. Styczeń – kwiecień – Trwała kampania na rzecz przekazania nam 1% podatku. Wywieszano
plakaty, rozdawano ulotki. Zamieszczono informacje w Internecie oraz odczytano komunikat
podczas mszy świętych. Zaoferowano nieodpłatną pomoc przy rozliczeniu podatku.
2. 20.02.2015 - Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, miało miejsce
spotkanie z sołtysem Stanisławem Milewskim. Podczas tego spotkania potwierdzono chęć
współpracy oraz uzgodniono działania m. in. remontu budynku remizy, tj. dzierżawę budynku
Gminie, kompleksowy remont, zagospodarowanie strychu, wyodrębnienie pomieszczeń dla
Stowarzyszenia celem prowadzenia różnych zajęć dla mieszkańców, a także udział
Stowarzyszenia w projekcie remontu.
3. 13.03.2015

-

Członkowie

Stowarzyszenia

na

Zebraniu

Sprawozdawczym

przyjęli

sprawozdanie finansowe za rok 2014. Prezes Stowarzyszenia pan Stanisław Góra, podziękował
wszystkim Członkom za pracę w ciągu ostatniego roku oraz mieszkańcom Bucza, sponsorom,
dzięki którym udało się zorganizować wiele wspaniałych inwestycji.
4. 29.03.2015 – Zafundowano słodycze i nagrody w Konkursie Palm Wielkanocnych.
Koszt – 174,21 zł.
5. 17.04.2015 – Zakupiono materiał i oddano do uszycia nowe flagi RP.
Koszt – 59,00 zł.
6. 08.05.2015 – Z okazji 70 rocznica zakończenia II wojny światowej, pamiętając o naszych
rodakach poległych podczas tych działań wojennych, przy obelisku upamiętniającym ofiary
I i II wojny światowej wywieszono narodowe flagi oraz zapalono znicze. Tak było również
podczas innych uroczystości państwowych i kościelnych.
Koszt – 51,00 zł.
7. 20.05.2015 - przedstawicielki z Koła Gospodyń przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi
Bucze, wzięły udział w wyjazdowym seminarium podsumowującym projekt współpracy
„Komercjalizacja Produktu Lokalnego – Biznes ze smakiem”. Seminarium odbyło się w Hotelu
Radocza Park, dzięki zaproszeniu Stowarzyszenia „Dolina Karpia” z Zatora. W realizacji
projektu wzięło udział 8 partnerów; Lokalnych Grup Działania (LGD) i Stowarzyszeń, (w tym 1
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z Austrii). Realizację tego projektu rozpoczęto w XI 2014r. Przetestowano 21 produktów
lokalnych i tradycyjnych na wielu spotkaniach różnych grup społecznych Małopolski,
w szkołach, na festynach, spotkaniach imprezowych, uroczystościach oraz konkursach
kulinarnych. W sumie zebrano ponad 5200 ankiet, na podstawie których wysunięto wnioski,
a produkty otrzymały certyfikaty Ministerstwa Gospodarki.
8. 23.05.2015 – Zorganizowano spotkanie integracyjne dla Członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
9. 12.06.2015 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w sprawie przygotowań do Festynu.
10. 04.07.2015 - po raz piąty odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. Coroczna impreza, która integruje mieszkańców Bucza,
w ubiegłym roku była wyjątkowa. Rozpoczęła się od występów dzieci szkolnych. Następnie
mamy

z Rady

Rodziców,

w przepięknych

strojach

i dekoracji,

przedstawiły

sztukę

pt. „Królewna Śnieżka”, Swoim występem zachwyciły wszystkich obecnych. Kolejną atrakcją
był zorganizowany po raz pierwszy konkurs kulinarny pn. „Z pokolenia na pokolenie – Bucze
zaprasza do stołu”. Do konkursu zgłoszono 10 potraw. Jury przyznało miejsca i nagrody
w dwóch kategoriach: ciasto z owocami i danie obiadowe. Potrawy były znakomicie
przygotowane a przede wszystkim przepyszne. Odbyły się też zawody sportowe dla dzieci
i rodziców oraz bardzo atrakcyjna zabawa fantowa, gdzie w głównym losowaniu rozdano
bardzo wartościowe nagrody. Był grill i stoisko z wyrobami Koła Gospodyń, a także pokaz
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szczepanowa. Jak co roku, wyczekiwane z utęsknieniem, były
„cukierki z nieba” czyli panowie z motolotni rozrzucający cukierki na płytę boiska. Atrakcją
wieczoru był wspaniały pokaz sztucznych ogni. Po zmroku, nad Buczem rozbłysło kilkadziesiąt
fajerwerków. Pokaz wywołał wielkie okrzyki zachwytu. Animacje dla dzieci oraz zabawę
taneczną do późnych godzin nocnych prowadził Zespół Badgers. Festyn Rodzinny 2015
zaliczmy do najbardziej atrakcyjnych imprez w Buczu. Potwierdzają to także zaproszeni goście,
którzy podpatrując naszą organizację będą chcieli zorganizować u sobie podobne atrakcje. Nie
było by tego wszystkiego gdyby nie wielkie zaangażowanie Członków Stowarzyszenia,
a przede wszystkim bardzo hojnym sponsorom. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Koszt (baner, materiały spożywcze, higieniczne, papiernicze, orkiestra, ZAIKS)– 1449,62 zł.
Darowizny – 1500 zł.
Zysk (wpłata na konto) – 4054,50 zł.
11. 22.08.2015 - Panie z Koła Gospodyń przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze wzięły
dziś udział w konkursie kulinarnym podczas XI Borzęckiego Święta Grzyba. Pierwsze miejsce
(ex aequo) zdobyła Danuta Tomasik. Wyróżnienie otrzymały Irena Góra i Józefa
Przybysławska. Panie przygotowały po kilka potraw, tylko z grzybów, a do tego pięknie
przystroiły stoły. Jury zachwycało się różnorodnością potraw z grzybów i ich wspaniałym
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smakiem. Po prezentacji i ocenie jury każdy z widów mógł spróbować tych smakołyków.
Potrawy rozeszły się w kilka minut. Gratulujemy zwyciężczyniom!
Koszt – 26,00 zł.
12. 08.09.2015 - Wykonanie stelaża i montaż tablicy informacyjnej przy obelisku.
Koszt – 46,55 zł.
13. 05.10.2015 - Członkinie naszego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, a również
młodzież; w sumie 10 osób, przez długi okres czasu brały udział w warsztatach artystycznych,
doskonaląc się w 4 kategoriach: bibułkarstwo, makrama, filcowanie i dekupaż czarno-biały.
Były to: Beata Smulska, Ewa Wyczesany, Beata Skórnóg, Magdalena Skórnóg, Irena Góra, Ewa
Matys, Cecylia Paciorek, Faustyna Matys, Danuta Tomasik i Józefa Przybysławska.
Nad projektem czuwała pani Maria Karaś – Kierownik świetlicy w Porębie Spytkowskiej.
Uwieńczeniem projektu na rękodzieło artystyczne był V Konkurs Rękodzieła Artystycznego,
zorganizowany przez Porębskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne pod patronatem MOK
w Brzesku, Burmistrza Brzeska, Starostwa Powiatowego oraz Agencji Rynku Rolnego.
Na podsumowanie

konkursu

przybył

również

Minister

Pracy

i Polityki

Społecznej

p. Władysław Kosiniak-Kamysz. Oprócz prac artystycznych, nasze wspaniałe kucharki,
przygotowały regionalne potrawy z ziołami, które też były tematem konkursu i jak zwykle
cieszyły się ogromnym powodzeniem. Oto niektóre z nich: wieniec z soczewicy, filet z kurczaka
w sosie śmietanowo - ziołowym, zupa pomidorowa - krem z bazylią ukryta w wydrążonej dyni,
schabowy z tymiankiem, sałatka pomidorowa z pesto koperkowym, makaron naleśnikowy
z ziołami, piękna dekoracja z owoców (wykonanie: D. Tomasik) oraz chleb z ziołami i smalec
ze szczypiorkiem, maleńkie rożki z ziołami, drożdżówka z aronią i jabłkami i inne (wykonanie:
J. Przybysławska). Prace artystyczne również zachwycały wszystkich oryginalnością
i misternym wykonaniem. Oprócz tych czterech technik, ogromnym uznaniem cieszył się
haftowany ręcznie obraz „Ostatniej Wieczerzy”, wykonany przez p. Ewę Matys. Nasze
Stowarzyszenie otrzymało z rąk p. Ministra wyróżnienie oraz szereg innych dyplomów
i upominków rzeczowych.
Koszt – 100,00 zł.
14. 11.11.2015 - Obchodzenie Święta Niepodległości Polski w naszej miejscowości, rozpoczęła
uroczysta akademia w wykonaniu uczniów kl. V i VI z naszej szkoły, przygotowana przez Beatę
Skórnóg i Rafała Górę. Mszę św. za Ojczyznę sprawował Ks. Senior Ignacy Piwowarski
w koncelebrze z Ks. Ryszardem Plutą, który wygłosił piękną homilię, związaną z dzisiejszą
uroczystością. Po skończonej Mszy św., zebrani wierni przeszli pod pomnik ku czci poległych
w I i II wojnie światowej, gdzie Ks. Proboszcz odmówił modlitwę za poległych na wojnach
oraz za Ojczyznę. Na koniec udzielił zebranym mieszkańcom błogosławieństwa. Oprawę
uroczystości przygotowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze.
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15. 22.11.2015 - Zorganizowano spotkanie integracyjne dla Członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
16. 04.12.2015 – Zakupiono z funduszy sołectwa 15 paneli ocynkowanych kolorowych celem
wymiany ogrodzenia placu zabaw.
Cena – 1236,15 zł.
17. 12.12.2015 – Przekazano mieszkańcom Bucza kartkę z życzeniami bożonarodzeniowymi wraz
z opisem swojej dotychczasowej działalności, a także z podziękowaniami za okazaną pomoc
i wsparcie. Na głównej stronie znajdowała się fotografia ubiegłorocznej szopki z naszego
parafialnego kościoła oraz informacje o nr KRS z prośbą przekazania 1% swojego podatku.
Druga strona kartki zawiera informacje o kwocie zebranej z 1% w roku 2015 oraz planach
Stowarzyszenia na rok 2016 tj. odnowę kapliczki św. Jana Nepomucena jak również
kompleksowego zagospodarowanie terenu placu zabaw – utworzenie swoistego skwerku, przy
jednoczesnym zachowaniu istniejących urządzeń zabawowych. 350 sztuk.
Koszt – 100,00 zł.
18. 24.12.2015 – Ustawiono choinkę pod obeliskiem. Dokupiono nowy komplet światełek.
Koszt – 69,99 zł.
19. Zarząd Stowarzyszenia spotykał się 7 razy w ciągu roku (05.02, 20.02, 13.03, 26.04, 12.06,
25.09, 19.12). Niektóre Zebrania obywały się w poszerzonym gronie w zależności od tematyki
spotkania.

20. 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:
Brak
6. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej:
W minionym roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
7. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:
a) 1/2015 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2014 13.03.2015
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b) 2/2015 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok 2014 13.03.2015
c) 3/2015 - W sprawie przeznaczenia zysku z Festynu Rodzinnego na cele statutowe 19.12.2015
d) 4/2015 - W sprawie przyjęcia Członka Stowarzyszenia - 19.12.2015
e) 5/2015 - W sprawie zwolnienia z opłacenia składki Członkowskiej - 19.12.2015
8. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów:
a)
b)
c)
d)

Przeksięgowany zysk z 2015r. – 12 313,10 zł.
Składki członkowskie – 940,00 zł.
Przychody z działalności statutowej – 48 241,13 zł.
Darowizna 1% podatku – 3 083,70 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)
b)
c)
d)
e)

Realizacja celów statutowych – 35 928,03 zł.
Koszty administracyjne – 414,60 zł.
Działalność gospodarcza – nie prowadzono.
Amortyzacja – 2 365,00 zł.
Pozostałe koszty – 33 148,43 zł.

11. Dane za rok 2015 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.
12. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe
i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności:
Stowarzyszenie w roku 2015 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.
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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

2015

zatwierdził

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:
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dnia

11.03.2016r.

Zarząd

