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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 2016” zostało zatwierdzone Uchwałą Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze z dnia 24.03.2017r. 

 

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: Daniel 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. 

Zysk z 1% podatku – 3960,40 zł. 

2. 09.01.2016 – Zorganizowano spotkanie integracyjne dla Członków Stowarzyszenia i 

ich rodzin.  

3. 11.03.2016 - Członkowie Stowarzyszenia na Zebraniu Sprawozdawczym przyjęli 

sprawozdanie finansowe za rok 2015. Wybrali także do Komisji Rewizyjnej p. Daniela 

Szczupała na miejsce św. p. Tadeusza Szczupała. Stanisław Góra – prezes 

Stowarzyszenia podziękował wszystkim Członkom oraz osobom wspierającym nasze 

działania za pracę w ciągu minionego roku. Omówiono też plany na rok 2016: 

zagospodarowanie placu zabaw przy obelisku oraz renowację kapliczki Św. Jana 

Nepomucena oraz organizację Festynu Rodzinnego. Podziękowano pani Klaudii Korda 

za prowadzenie spraw finansowych Stowarzyszenia.  

4. 20.03.2016 – Zafundowano słodycze i nagrody w Konkursie Palm Wielkanocnych.  

Koszt – 191,19 zł – z 1%. 

5. 20.05.2016 – Stowarzyszenie Na Recz Rozwoju Wsi Bucze ufundowało nagrody na 

finał Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego – English Master, który odbył się 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu. 

Koszt – 222,81 zł – z 1%. 

6. 31.05.2016 – Zakup słodyczy na zakończenie oktawy Bożego Ciała. 

Koszt – 41,27 zł – z 1%. 
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7. 26.06.2016 – Z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa, Stowarzyszenie złożyło życzenia 

ks. Proboszczowi Ryszardowi Plucie. 

8. 6.07.2016 – Współfinansowano zakup 9 paneli ogrodzeniowych na plac zabaw. Część 

funduszy przeznaczyła Rada Sołecka. Zakupiono farbę do malowania słupków 

ogrodzenia. W późniejszym czasie wykonano nowy murek na długości 4 przęseł oraz 

zamontowano panele co ukończyło wymianę ogrodzenia na placu zabaw. Dziękujemy 

za pracę osobom bezpośrednio nie związanym ze Stowarzyszeniem. 

Darowizny – beton. 

Koszt – 243,90 zł – z 1%. 

9. 16.07.2016 – Odbył się VI Festyn Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. Coroczna impreza integrująca mieszkańców Bucza 

rozpoczęła się o godzinie 16 występami dzieci z przedszkola i oddziału zerowego. 

Następnie odbyły się konkurencje sprawnościowe dla rodziców i dzieci, które sprawiły 

wszystkim wiele zabawy i radości, a pokaz pierwszej pomocy poszkodowanemu w 

wypadku zaprezentowali druhowie z OSP Szczepanów. Niestety, z powodu pogody, nie 

odbyły się loty na motolotni i zrzut „cukierków z nieba” ale za to pojawił się atrakcyjny 

„przybysz” z krajów arabskich, który rozdawał dzieciom słodycze. Równolegle trwał 

konkurs kulinarny – „Z pokolenia na pokolenie. Bucze zaprasza do stołu”, gdzie 

zaprezentowano 3 potrawy konkursowe. Autorki wszystkich potraw otrzymały 

wyśmienite nagrody. Trwała też Zabawa Fantowa, w której jednymi z głównych 

nagród była pralka, mikrofalówka, parowar oraz inne atrakcyjne i wartościowe 

nagrody. Jak zwykle losy rozeszły się w szybkim tempie, a losowanie nagród głównych 

odbyło się o godzinie 20.  Nagrody i gratulacje wręczał Burmistrz Brzeska Grzegorz 

Wawryka oraz Prezes Stowarzyszenia Stanisław Góra. Atrakcją wieczoru był pokaz 

sztucznych ogni, który w tym roku był wyjątkowy. Ponad 3 minutowy pokaz sprawił 

ogromne wrażenie na oglądających. Do późnych godzin nocnych trwała zabawa 

taneczna z DJ. Należy pochwalić młodzież i również starszych, którzy rewelacyjnie 

bawili się przy muzyce. Przez cały czas trwania festynu, czynny był grill oraz stoisko z 

napojami, ciastem i wiejskim chlebem ze smalcem. Organizacja takiej imprezy to duże 

przedsięwzięcie. Dziękujemy członkom Stowarzyszenia a przede wszystkim 

Sponsorom, dzięki którym bardzo dużo udało się wykonać. Wszystkim serdecznie 

dziękujemy. 
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Koszt (materiały spożywcze, higieniczne, papiernicze – 678,19 zł, orkiestra – 800 zł, 

wynajem obiektu LKS Olimpia Bucze – 500 zł, naprawa usterki– 60 zł, ZAIKS – 159,90 

zł) – 2198,09 zł. 

Darowizny – 2200 zł. 

Zysk (wpłata na konto) – 4507,91 zł. 

10. 24 – 30.07.2016 – Gościliśmy w Buczu pielgrzymów z Włoch w ramach Światowych 

Dni Młodzieży Kraków 2016. W pomoc parafii zaangażowało się wielu Członków 

Stowarzyszenia. Przyjęto pielgrzymów na nocleg oraz udostępniano prysznice, 

zorganizowano spotkanie pożegnalne. Zarząd Stowarzyszenia wręczył pielgrzymom 

pamiątkowe upominki – widokówki ze zdjęciami Bucza i opisem miejscowości – 

przygotowane przez Gminę Brzesko. 

11. 21.08.2016 – W niedzielę 21 sierpnia miał miejsce drugi dzień Borzęckiego Święta 

Grzyba. W ramach wydarzenia odbył się konkurs na potrawę z grzybów, a także na 

najpiękniejszy kosz z grzybami. Zwyciężczynią konkursu na potrawę z grzybów została 

Danuta Tomasik, pasjonat gotowania, mieszkanka Bucza. To już drugi rok z rzędu jak 

pani Danuta wygrywa ten konkurs!  

12. 27.08.2016  - Św. Jan Nepomucen wrócił do kapliczki w zagajniku przed cmentarzem. 

Figura została odmalowana i ustawiona na nowym podeście oraz solidnym pniu. 

Kapliczka, natomiast została zaimpregnowana z zewnątrz oraz odmalowana wewnątrz. 

Wymalowano też blachę na dachu. Wstawiono nowe okienka i solidne szklane 

hartowane drzwi. Wybrukowano też dojście i obejście wokoło kapliczki. Wyrównano i 

uporządkowano teren przylegający do kapliczki. Całość prac pochodzi z finansów 

pochodzących z 1% podatku oraz dzięki dobroci i życzliwości sponsorów. 

Darowizny – finansowe: 350 zł, rzeczowe: beton, kostka i obrzeża, piasek. 

Koszt (farba, impregnat, szybki, elementy dekoracyjne – 489,09 zł, ułożenie kostki – 

750 zł, zakup i montaż szyby – 1362 zł, farby i malowanie figury – 452,44 zł) – 3053,53 

zł – z 1%. 

13. 4.10.2016 – Zakupiono 10 koszulek z logo Stowarzyszenia dla pań. 

Koszt – 420 zł.  

14. 12.10.2016 – Miało miejsce spotkanie w budynku remizy z Burmistrzem Brzeska. W 

spotkaniu wzięli udział: Stanisław Góra, Piotr Wyczesany, Józef Zachara, Rafał Góra, 

Stanisław Milewski, Czesław Borowiec oraz Antoni Staszczyk. Ze strony Bucza 

sugerowano konieczność remontu i dostosowania budynku do potrzeb mieszkańców. 
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Spotkało się to ze zrozumieniem Burmistrza lecz bez wyraźnych konsekwencji. 

Omawiano także inne sprawy w tym dokończenie remontu płyty boiska LKS Olimpia. 

15. 15.10.2016 – Wystosowano pismo do Rady Miejskiej w Brzesku i Burmistrza, 

poproszono o ujęcie w budżecie gminy konieczne inwestycje w naszej miejscowości. 

Pismo podpisali: Stowarzyszenie, Rada Sołecka z Sołtysem i Radny.  

16. 15.10.2016 – Wystosowano pismo do Starosty Brzeskiego i Rady Powiatu, w którym 

domagano się remontu drogi powiatowej oraz oznakowania skrzyżowania przy 

kościele. Pismo podpisali: Stowarzyszenie, Rada Sołecka z Sołtysem i Radny. 

17. 16.10.2016 – VI Międzygminny Przegląd Rękodzieła i Kuchni Regionalnej z udziałem 

członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze jak co roku odbył się w 

Porębie Spytkowskiej. Wcześniej, panie brały udział w warsztatach dekupażu i 

bibułkarstwa. Były to: Beata Smulska, Ewa Wyczesany, Beata Skórnóg, Józefa 

Przybysławska Irena Góra, Jirina Zachara, Ewa Matys, Cecylia Paciorek, Faustyna Matys 

i Anna Smulska. Podczas tego Przeglądu nasze panie przygotowały wystawę pod 

hasłem „Cztery pory roku w rękodziele artystycznym” oraz „Smacznie z ziołami i 

darami jesieni”. Były to potrawy: bułeczki ze szpinakiem i serem,  pieczarki  

nadziewane mięsem i ziołami, zupa ze świeżych grzybów z łazankami, pasztet z cukinii, 

ciasteczka zbożowe, rogaliki z dżemem oraz dekoracja z owoców, a także przetwory z 

darów jesieni.  Stowarzyszenie reprezentowali także Stanisław Góra – prezes oraz 

członek komisji rewizyjnej Józef Zachara. 

Koszt – 25,44 zł. 

18. 20.11.2016 – Zorganizowano spotkanie integracyjne dla Członków Stowarzyszenia i 

ich rodzin.  

19. 25.11.2016 – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze przygotowało dla 

mieszkańców i sympatyków Bucza wyjątkowy kalendarz na rok 2017. Był to kalendarz 

typu biurkowego, podzielony na miesiące, z imionami i świętami. Na każdej ze stron 

umieszczona została fotografia wykonana w naszej miejscowości. Kalendarze były 

rozprowadzane po Mszach Św. w niedzielę 4 grudnia oraz pozostawione w lokalnych 

sklepach. Zebrana w ten sposób darowizna przeznaczona zostanie na zakup szklanych, 

hartowanych drzwi do kapliczki Św. Stanisława. Zakupiono 300 sztuk. 

Koszt – 1100 zł. 

Darowizna – 1563 zł.  
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20. 01.12.2016 – Zakupiono na plac zabaw 5 ławek parkowych długości 150 cm oraz 2 

stojaki rowerowe po 3 miejsca. 

Koszt – 1450 zł – z 1%. 

21. 18.12.2016 – W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu zorganizowana 

została świąteczna akcja krwiodawstwa. Zebrano 12,6 litra krwi. Organizatorami byli 

Daniel Szczupał i Piotr Baniak, przy patronacie Stowarzyszenia Na Recz Rozwoju Wsi 

Bucze. 

Koszt – 60 zł.  

22. 24.12.2016 – Ustawiono choinkę pod obeliskiem. Drzewko  było darowizną. 

23. 29.12.2016 – W Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyło się 

spotkanie opłatkowe kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu. Gminę Brzesko 

reprezentowało blisko sto pań z siedmiu kół w tym reprezentantki z KG przy 

Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze (7 pań). Prezentacje kulinarne 

przygotowane przez panie z kół nagrywała krakowska TVP3 do programu „Parafia z 

Sercem”. Panie zaśpiewały także piękną kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki. 

Następnie wszyscy spotkali się przy dużym, bogato zastawionym, wigilijnym stole, na 

którym królowały potrawy przygotowane przez wszystkie uczestniczące w spotkaniu 

koła. 

24. W ciągu roku podczas uroczystości państwowych i kościelnych przy obelisku 

upamiętniającym ofiary I i II wojny światowej wywieszono narodowe flagi 

oraz zapalono znicze, zakupiono kwiaty i donicę. 

Koszt – 173,96 zł. 

25. Zarząd Stowarzyszenia spotykał się 3 razy w ciągu roku (11.03, 08.04, 05.10). Niektóre 

Zebrania obywały się w poszerzonym gronie w zależności od tematyki spotkania.  

26. 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. 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 
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6.  Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej: 

W minionym roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 

 

7. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 

a) 1/2016 – W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2015 – 

11.03.2016 

b) 2/2016 – W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok 2015 – 

11.03.2016 

c) 3/2016 – W sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej – 

11.03.2016 

d) 4/2016 – W sprawie przyjęcia Członka Stowarzyszenia – 11.03.2016 

e) 5/2016 – W sprawie skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia – 05.10.2016 

f) 6/2016 – W sprawie zwolnienia z opłacenia składki Członkowskiej – 05.10.2016 

g) 7/2016 – W sprawie zwolnienia z opłacenia składki Członkowskiej – 05.10.2016 

h) 8/2016 – W sprawie zwolnienia z opłacenia składki Członkowskiej – 05.10.2016 

 

8. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: 

a) Przeksięgowany zysk z 2015r. – 12 313,10 zł. 

b) Składki członkowskie za rok 2015 – 90,00 zł. 

c) Składki członkowskie za rok 2016 – 990,00 zł. 

d) Składki członkowskie za rok 2017 – 60,00 zł. 

e) Przychody z działalności statutowej – 26 062,50 zł. 

f) Darowizna 1% podatku – 3 960,40 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 – 10 827,59 zł. 

b) Koszty administracyjne – 590,79 zł. 

c) Działalność gospodarcza – nie prowadzono. 

d) Amortyzacja – 2 365,00 zł. 

e) Pozostałe koszty  – 7 871,80 zł. 
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11.  Dane za rok 2016 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 2016 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 2016 zatwierdził dnia 24.03.2017r. 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: 


