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Zatwierdzenie sprawozdania
Niniejsze „Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018” zostało zatwierdzone Uchwałą Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze z dnia 22.03.2019 r.
I. Dane organizacji pożytku publicznego
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
21.04.2011 r. – rejestracja Stowarzyszenia,
14.08.2014 r. – wpis do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego,
13.10.2017 r. – wpis organu uprawnionego do reprezentowania i organu nadzoru.
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: Maria Gibała, 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.
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
1. 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 – 2 635,00 zł.
2. 27.03.2018 r. – „Babskie gotowanie”- taki tytuł miały warsztaty kulinarne
zorganizowane przez LGD „Kwartet na Przedgórzu, które odbyło się w restauracji
August w Brzesku. Nasze Panie z Koła Gospodyń stanowiły bodaj największą grupę, bo
aż 8 osób. Przez ponad 4 godziny panie z kilku Kół Gospodyń z gminy Brzesko mogły
doskonalić swoją wiedzę i umiejętności sporządzania potraw z różnego rodzaju mięs
oraz dekoracji dań, przekazywaną przez wspaniałego Kucharza, pana Stanisława Ziębę.
Najprzyjemniejsza

była

jednak

końcowa

degustacja

wykonanych

potraw.

Koszt: 149,62 zł
3. 22.03.2018 r. – Wniosek o dopuszczenie do postępowania administracyjnego jako
strony ws. ponownego uruchomienia kompostowni. Zgoda otrzymana 5 marca 2018 r.
4. 13.03.2018 r. – Podczas Zebrania wiejskiego przedstawiono stanowisko Stowarzyszenia
w sprawie budowy toru kartingowego oraz wznowieniu pracy kompostowni.
Stowarzyszenie nie było przeciwne budowie toru, jednakże na warunkach sprzyjających
zabezpieczeniu zdrowie mieszkańców (hałas) oraz na warunkach korzystnych dla
Gminy Brzesko. Nie było zgody na dzierżawę gruntów w sposób nieokreślony. O sprawie
członkowie Stowarzyszenia wypowiadali się w mediach lokalnych: prasie, radiu i
telewizji.
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W sprawie wznowienia pracy kompostowni, kategorycznie byliśmy przeciwni jej
uruchomieniu. Ostatecznie postępowanie administracyjne zostało zakończone.
5. 18.03.2018 r. – Włączyliśmy się w Charytatywny Turniej Piłki Nożnej na rzecz pomocy
Dawidowi organizowany prze LKS Olimpia Bucze.
Koszt: 300 zł.
6. 19.03.2018 r.

– Z okazji Dnia Kobiet od Burmistrza Brzeska statuetkę „siłaczki”

otrzymało Koło Gospodyń działające przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze
oraz m. in. członkini Stowarzyszenia pani Józefa Przybysławska.
7. 25.03.2018 r. – Podczas Niedzieli Palmowej odbył się tradycyjny konkurs palm.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze przeznaczając fundusze z 1% podatku
ufundowało cukierki oraz książki.
Koszt: 252,11 zł - 1%
8. 26.03.2018 r. - Członkowie Stowarzyszenia na Zebraniu Sprawozdawczym przyjęli
sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz udzielili Zarządowi absolutorium. Stanisław
Góra – prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim Członkom oraz osobom
wspierającym nasze działania za pracę w ciągu minionego roku.
9. 28.03.2018 r. – 23.05. 2018 r. – Nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone do udziału
zajęciach w ramach 1. Regionalnych Spotkań Kół Gospodyń Wiejskich, będących częścią
realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu projektu pn.
Małopolska Szkoła Tradycji. W Domu Ludowym w Jadownikach odbyło się pięć spotkań,
w których uczestniczyły 4 nasze Panie.
Zajęcia (28.03.2018 r.) z plastyki obrzędowej związanej z okresem świąt wielkanocnych
w regionie tarnowskim przeprowadziła Maria Danuta Cetera, natomiast Pani Urszula
Gieroń wygłosiła wykład na temat obrzędów związanych z okresem świąt
wielkanocnych w tym regionie.
Uczestniczki Regionalnych Spotkań KGW tym razem (11.04.2018 r.) zgłębiły wiedzę nt.
folkloru muzycznego krakowiaków w regionie tarnowskim. Spotkanie prowadziła Pani
Monika Dudek – etnolog, regionalistka, animatorka kultury, tancerka i pieśniarka,
kwalifikowana instruktorka tańca. Tańczy od 30 lat, a w swoich warsztatach korzysta z
doświadczeń z pracy z ciałem i choreoterapii. Od 15 lat prowadzi warsztaty rozwoju
osobistego, pracuje najczęściej z kobietami i seniorami. Spotkanie było również okazją
do wzięcia udziału w debacie społecznej pn. „Bezpieczny Senior”. Dyskusję na temat
najbardziej nurtujących osoby starsze spraw, związanych m.in. z bezpieczeństwem w
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domach i na ulicy w aspekcie różnego rodzaju oszustw i kradzieży, prowadziła st. sierż.
Monika Lis z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku
Tematem trzecich spotkań (25.042018 r.), były zwyczaje i obrzędy rodzinne u
krakowiaków. W ramach zajęć z zakresu plastyki obrzędowej związanej z weselem,
Panie wykonały różdżki weselne. Zajęcia prowadziły Maria Danuta Cetera (etnograf) i
Urszula Gieroń (etnograf).
Spotkanie (09.05.2018 r.) pn.: “Praca nad scenariuszem tradycyjnej scenki obyczajowej
– koncepcja inscenizacyjna, określenie planu postaci i koncepcji inscenizacyjnej”
prowadził: Andrzej Róg (aktor, reżyser, scenarzysta). Uczestnicy warsztatów gościli
również aspiranta Marcina Ćwioro – z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Brzesku, który zgłębił tematykę bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
W ramach piątych Spotkań (23.05.2018 r.) uczestniczki poznały tajniki tradycyjnych
potraw krakowiaków w tym zasady ich rejestracji na Liście Produktów Tradycyjnych
MRiRW oraz wysłuchały wykładu na temat stroju w regionie krakowiaków wschodnich
(różnorodność, podobieństwa i różnice). Zajęcia prowadziła Urszula Gieroń (etnograf).
Zwieńczeniem 1. Cyklu Regionalnych Spotkań KGW (program obejmował 30 godzin
wykładów i warsztatów) było wręczenie przez Panie Małgorzatę Kalarus, zastępcę
dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Małgorzatę Cuber, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Brzesku zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w
spotkaniach.
Koszt: 200 zł.
10. 09.04.2018 r. – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze zakupiło dla Parafii MB
Nieustającej Pomocy w Buczu, ornat mszalny uszyty w związku z V Synodem Diecezji
Tarnowskiej. Pierwszy raz mogliśmy go zobaczyć podczas Odpustu Parafialnego 1 lipca
br. Mszę Św. odprawiał w nim ks. rodak Janusz Barnaś. Na zakup ornatu przeznaczano
fundusze pochodzące z 1% podatku.
Kwota: 900 zł – 1%
11. 12.05.2018 r. – Na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Niezapominajka” ze
Sterkowca nasze panie z Koła Gospodyń – Beata Smulska i Ewa Wyczesany wzięły udział
w warsztatach rękodzielniczych, które prowadziła Lina Shvets – mistrzyni w
wykonywaniu kwiatów z foamiranu. Spotkanie odbyło się w Regionalnym Centrum
Kulturalno-Bibliotecznym i było finansowane przez Gminę Brzesko.
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12. 27.05.2018 r. – Podobnie jak w roku ubiegłym, na zaproszenie Gminy Szczurowa, w
ramach 36. Edycji Krakowskiego Wianka, nasze Stowarzyszenie wystawiło dwa stoliki z
rękodziełem artystycznym i kulinariami.
Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających i degustujących.
Można było oglądać prace wykonane przez panie Ewę Wyczesany (koronkarstwo),
Beatę Smulską i Irenę Górę (dekupaż oraz bibułkarstwo), a także skosztować
kulinarnych produktów przygotowanych przez panie Danutę Tomasik i Irenę Górę.
Gościliśmy Wójta Gminy Szczurowa, pana Mariana Zalewskiego, który pogratulował
naszym paniom tak wspaniałych produktów. My ze swojej strony dziękujemy Władzom
Gminy Szczurowa za zaproszenie oraz miłe i serdeczne spotkanie.
13. 31.07.2018 r. - W ramach podsumowania realizacji projektu “Babskie gotowanie”,
zorganizowanego przez LGD “Kwartet na Przedgórzu” nasze Koło Gospodyń zostało
zaproszone tym razem do siedziby LGD w Warysiu, gdzie wraz z KG z Jadownik
reprezentowaliśmy Gminę Brzesko. Przy wspólnym grillowaniu kucharz Rafał
Leniowski opowiadał o sposobach zdrowego grillowania, podsuwając zebranym
praktyczne przepisy i porady. Uczestnicy mogli degustować pyszne szaszłyki i inne
smakołyki z grilla, jak również przygotowane przez różne Koła ciasta, sałatki, kompoty
i napoje chłodzące. Przy wspólnej biesiadzie panie wymieniały się przepisami i uwagami
na temat potraw z grilla.
Koszt: 37,98 zł.
14. 02.08.2018 r. - Projekt <<„Ojczyzna moja – to ta ziemia droga” – Bucze Świętuje 100 lat
Odzyskania Niepodległości Polski>> uzyskał zgodę na korzystanie z identyfikacji
wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa” i będzie realizowany w ramach
obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Projekt zakładał uroczyste świętowanie
100 lat Odzyskania Niepodległości Polski dnia 11 listopada 2018 roku.
15. 26.08.2018 r. – Kolejny rok panie z naszego Koła Gospodyń wzięły udział w Konkursie
Kulinarnym podczas Borzęckiego Święta Grzyba. Tym razem swoje potrawy
zaprezentowały panie Irena Góra oraz Józefa Przybysławska (indywidualnie).
Wyróżnienie w konkursie otrzymała pani Józefa.
16. 29.08.2018 r. – Z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, przy dużym
zaangażowaniu wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku Piotra Wyczesanego,
Rada Miejska w Brzeska nadała nazwę “Skwer ks. Ignacego Piwowarskiego” placu z
obeliskiem ku czci i pamięci ofiar I i II wojny światowej – mieszkańców Bucza. Inicjatywa
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ta miała związek ze zbliżającą się pierwszą rocznicą śmierci naszego księdza rodaka,
wielkiego patrioty.
17. 24.09.2018 r. – Podczas Zebrania Wiejskiego w sprawie Funduszu Sołeckiego projekt
mieszkańców przedstawił Stanisław Góra – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Wsi Bucze. Zakładał on przeznaczenie tych ponad 34 700 zł na jakikolwiek plan prac
związanych z instalacją elektryczną czy też ogrzewaniem Domu Ludowego. Pomysł ten
zyskał znaczną akceptację mieszkańców. Prezes uzasadniając projekt podkreślił, że
Bucze jest ostatnią miejscowością nawet w powiecie gdzie nie ma świetlicy wiejskiej.
Młodzież czy osoby starsze i samotne nie mają gdzie spędzać czasu, a do Brzeska nie
pojadą z powodu niewygodnych połączeń komunikacyjnych. Ponadto miejsce to
powinno służyć mieszkańcom na organizowanie niewielkich uroczystości.
18. 27.09.2018 r. – Stowarzyszenie złożyło projekt poprawek do statutu sołectwa w ramach
konsultacji społecznych. Jako jedyna organizacja w gminie.
19. 14.10.2018 r. – Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze wzięli udział
w VIII Międzygminnym Przeglądzie Rękodzieła i Kuchni Regionalnej w Porębie
Spytkowskiej. Nasze stowarzyszenie wystawiło dwa stoliki: z potrawami regionalnymi
oraz rękodzieło artystyczne. Potrawy przygotowały panie Józefa Przybysławska i Irena
Góra. Natomiast rękodzieło wykonały panie: Ewa Wyczesany, Irena Góra, Beata Smulska
oraz Beata Skórnóg. Naszym paniom towarzyszyli Prezes Stowarzyszenia Stanisław
Góra. Uczestniczki otrzymały gratulacje, drobne upominki i podziękowania.
Koszt – 24,99 zł.
20. 10.11.2018 r. - Podczas przygotowań do uroczystości stulecia odzyskania niepodległości
przez Polskę, nasi członkowie wspólną pracą wyczyścili plac zabaw i jego otoczenie.
Pracy było bardzo dużo. Sprzątanie polegało na zebraniu przemielonych podczas
koszenia liści, oczyszczeniu betonowych murków, przewiezieniu zalegającego żwirku
po pseudonaprawie chodnika/parkingu pod ściankę wspinaczkową, uzupełniając tym
samym jego niedostatek. Pozbierano również śmieci, w tym opakowania po słodyczach,
butelki i puszki po alkoholu. Plac zabaw wyglądał jak należny, w końcu jest wizytówką
miejscowości.
Przygotowano też kościół parafialny – ubrano w szarfy i wstążki przygotowane przez
panią Teresę Borowiec.
21. 11.11.2018 r. – Bucze świętowało stulecie odzyskania niepodległości Polski.
Upamiętnienie bohaterów, poległych mieszkańców Bucza, a także pamięć o księdzu
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Ignacym Piwowarskim to główny cel obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
przez Polskę w naszej miejscowości. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze wraz
z Parafią MB Nieustającej Pomocy w Buczu przygotowali wspaniałą patriotyczną
uroczystość pod nazwą <<„Ojczyzna moja – to ta ziemia droga” – Bucze świętuje stulecie
odzyskania niepodległości Polski>> wpisującą się w ogólnopolskie obchody 100-lecia
Odzyskania Niepodległości pod patronatem Prezydenta RP. Świętowanie rozpoczęła
uroczysta akademia w kościele parafialnym, gdzie dzieci szkolne oraz dorośli
przedstawili historię odzyskania niepodległości przy animacji multimedialnej wraz ze
śpiewem pieśni patriotycznych. Przed uroczystością rozdano wydane na tą okazję
śpiewniki i wstążki biało-czerwone. Następnie rozpoczęła się Msza Święta w intencji
Ojczyzny i Ks. Ignacego Piwowarskiego. W procesji Ks. Proboszcz Ryszard Pluta wniósł
relikwie św. Maksymiliana Kolbe, które na stałe zostaną w naszej Parafii. Eucharystię
koncelebrował ks. Tadeusz Skura wraz z ks. Proboszczem Ryszardem Plutą. W homilii
ks. Proboszcz opowiedział historię odzyskania niepodległości, o bohaterach polskiego
państwa, nawiązując przede wszystkim do postaci naszego ks. Ignacego Piwowarskiego.
W oprawie liturgicznej uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia. W południe
rozbrzmiały dzwony na cześć Niepodległej. Następnie uroczystości przeniosły się pod
plac z obeliskiem. Tam odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego, wpisując się w
ogólnopolską akcję. Zgromadzone dzieci otrzymały białe i czerwone balony. Prezes
Stowarzyszenia Stanisław Góra przywitał księży, rodzinę księdza Ignacego, dzięki której
inicjatywa nazwania placu imieniem ks. Ignacego, mogła się ziścić; oraz zaproszonych
gości, mieszkańców i sympatyków Bucza. Podziękował za przybycie sztandaru
szkolnego. Przypomniał, że polegli mieszkańcy wsi walczyli najpierw za tę małą kropkę
na mapie, której na imię Bucze, za swoje domy, żony, dzieci, pola, za ojcowiznę włączoną
w wielką Ojczyznę – Polskę. Zaznaczył również, że postawienie tablicy z nazwiskami
poległych- to było marzeniem naszego wielkiego patrioty, Ks. Ignacego Piwowarskiego,
które dzisiaj spełniamy. Dzisiaj, chcemy w ten wyjątkowy czas, w sposób szczególny
wspomnieć z imienia i nazwiska mieszkańców Bucza, którzy walczyli na frontach I i II
wojny światowej. Wykonaliśmy tablicę z nazwiskami naszych rodaków, aby pamięć o
nich trwała jak najdłużej. Powiedzmy, że nie ma w Buczu rodziny, w której nazwisko
przodka nie znalazło się na tej tablicy.
Odczytane zostały nazwiska poległych mieszkańców z I i II wojny światowej. Prezes
odczytał Uchwałę Rady Miejskiej nadającej imię Skwer KS. Ignacego. Laudację na cześć
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naszego Ks. Rodaka inaugurującą otwarcie skweru odczytał Piotr Wyczesany. Po tym Ks.
Dziekan Prałat Władysław Pasiut podziękował Stowarzyszeniu i mieszkańcom Bucza za
tak wspaniałą inicjatywę i takie wyjątkowe uczczenie polskiej niepodległości. Poświęcił
także skwer, tablice oraz obelisk. Odmówił modlitwę w intencji poległych i ks. Ignacego
Piwowarskiego. Bucze uczciło Niepodległość poprzez swoisty „Akcent Niepodległości” –
wypuszczono gołębie, a później zgromadzeni wypuścili białe i czerwone balony. Po
oficjalnych uroczystościach miała miejsce biesiada patriotyczna. Organizatorzy
przygotowali pyszny bigos, a w międzyczasie śpiewano pieśni patriotyczne. Jak
podkreślili Księża, pogodę „załatwił” ks. Ignacy – coś w tym musi być! Stowarzyszenie w
ramach projektu: <<„Ojczyzna moja – to ta ziemia droga” – Bucze świętuje stulecie
odzyskania niepodległości Polski>> udekorowało kapliczki i

figury flagami

narodowymi, podświetliło barwami narodowymi krzyż na Skwerku oraz ścianę kościoła
parafialnego.
Podświetlenie krzyża i ściany kościoła ufundowali państwo Iwona i Andrzej Barnaś.
Spawanie i malowanie stelaża do tablicy – Stanisław Góra.
Koszt (zakup tablicy, profili, lakieru, flag, zniczy, druk śpiewników, produkty
żywieniowe, balony z helem, muzyk): 2646,36 zł – 1%
22. 15.12.2018 r. - Jak co roku Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze troszczy się o
świąteczny wygląd centrum miejscowości. Tym razem mierzącą ponad 4,5 m choinkę
ustawioną na skwerze im. Ks. Ignacego Piwowarskiego ufundowali państwo Jiřina i Józef
Zacharowie.
23. W ciągu roku podczas uroczystości państwowych i kościelnych przy obelisku
upamiętniającym ofiary I i II wojny światowej wywieszono narodowe flagi
oraz zapalono znicze. Zakupiono znicze, kwiaty i doniczki także do kapliczek.
Koszt – 112,00 zł.
24. Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na bieżąco. Niektóre Zebrania obywały się
w poszerzonym gronie w zależności od tematyki spotkania.
25. Zarząd i Członkowie przez cały rok włączają się w życie miejscowości i gminy (prace na
rzecz Domu Ludowego, budowa chodnika, droga powiatowa, itp.). Stowarzyszenie brało
udział w pracach na rzecz parafii podczas odpustów, świąt, uroczystości (ubiór ołtarzy,
wieńce żniwne, chleby, palmy wielkanocne i inne). Braliśmy czynny udział w zebraniach
Lokalnej Grupy Działania jako członkowie.
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców organizacji pożytku publicznego
a) Zasięg terytorialny – Gmina Brzesko, Miejscowość Bucze,
b) Osoby fizyczne – ok. 1400,
c) Osoby prawne – 2,
3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:
a) strefa działalności: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
b) przedmiot działalności:
a.
b.
c.
d.

Pomoc w pracach na rzecz parafii, szkoły, osób potrzebujących,
Zakup nagród w konkursie palm wielkanocnych,
Zakup ornatu synodalnego dla parafii NMP NP w Buczu,
Organizacja uroczystości „Ojczyzna moja – to ta ziemia droga” – Bucze świętuje
stulecie odzyskania niepodległości Polski.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego:
a) Stowarzyszenie nie prowadziło odpłatnej działalności pożytku publicznego.
5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej:
a) Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
6. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:
Brak
III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach
1. Informacje o przychodach:
a) Łączna kwota przychodów – 20 266,74 zł.
a. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – 2 635,00 zł.
b. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego – 0,00 zł.
c. Przychody z działalności gospodarczej – 0,00 zł.
d. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) – 0,00 zł.
b) Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem – 0,00 zł.
c) Łączna kwota przychodów z darowizn ogółem – 450,00 zł.
d) Składki członkowskie za rok 2017 – 60,00 zł.
e) Składki członkowskie za rok 2018 – 870,00 zł.
f) Przeksięgowany zysk z 2017r. – 16 251,74zł.
2. Informacje o kosztach:
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a) Łączna kwota kosztów – 4 832,78 zł.
b) Informacja o poniesionych kosztach:
a. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego –
3 798,47 zł.
b. Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego – 0,00
zł.
c. Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – 0,00 zł.
c) Koszty administracyjne – 88,21 zł.
d) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) – 946,10 zł.
3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego:
Kwota: 15 433,96 zł.
4. Informacja o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz sposobie wydatkowania tych środków.
a) Przychody z 1% podatku – 2 635,00 zł.
b) Wysokość kwoty wydatkowanej – 3 798,47 zł.
c) Działania, na które wydatkowano środku:
a. Zakup nagród w konkursie palm wielkanocnych,
b. Zakup ornatu synodalnego dla parafii NMP NP w Buczu,
c. Organizacja uroczystości „Ojczyzna moja – to ta ziemia droga” – Bucze świętuje
stulecie odzyskania niepodległości Polski.
IV. Korzystanie z uprawnień.
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień:
a) Nie korzystała.
2. Organizacja korzystała z prawa nieodpłatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji:
a) Nie korzystała.
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa
własności lub prawa użytkowania wieczystego z zasobu skarbu państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z
podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:
a) Nie korzystała.
V. Personel organizacji pożytku publicznego.
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione:
a) Liczbie zatrudnionych na podstawie stosunku pracy – 0 osób.
b) Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty – 0 etatów.
c) Liczbie zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – 0 osób.
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2. Członkowie:
a) Organizacja posiada członków.
b) Liczba członków na dzień 31.12 2018 r. – 35 osób fizycznych, 0 osób prawnych.
3. Wolontariat:
a) Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy – tak.
b) Liczba wolontariuszy – 35 osób.
VI. Wynagrodzenia.
1. Łączna kwota wynagrodzeń – 0,00 zł.
a) Z tytułu o pracę – 0,00 zł.
b) Z tytułu umów cywilnoprawnych – 0,00 zł.
2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) – 0,00 zł.
3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) – 0,00 zł.
VII. Informacja o działalności zleconej przez organy administracji publicznej.
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego:
Nie realizowała.
2. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub
państwowe fundusze celowe:
Nie realizowała.
VIII. Informacje o kontrolach.
Nie przeprowadzono żadnych kontroli zewnętrznych.
IX. Dodatkowe informacje.
1. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:
a) 1/2018 – W sprawie zatwierdzenia wzoru Sprawozdania Finansowego – 26.03.2018
b) 2/2018 – W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2017 –
26.03.2018
c) 3/2018 – W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok 2017 –
26.03.2018
d) 4/2018 – W sprawie warunków zwolnienia z opłacenia składki Członkowskiej –
16.07.2018
e) 5/2018 – W sprawie zwolnienia z opłacenia składki Członkowskiej – 21.09.2018

13

2. Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz
w sprawie deklaracji podatkowych.
Na Stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.
3. Dane za rok 2018 o:
a) Udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach – nie udzielono.
b) Lokatach bankowych – nie posiadano lokaty bankowej.
c) Wartościach nabytych obligacji, akcji – nie nabyto żadnych akcji ani obligacji.
d) Nabytych nieruchomościach – nie nabyto żadnych nieruchomości.
e) 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.
f) Stowarzyszenie na podstawie art. 25 ust. 5 ww. ustawy jest zwolnione ze składania
deklaracji CIT-2.
g) Stowarzyszenie składa deklarację: CIT-8 i CIT-D.
h) Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 zatwierdził dnia 22.03.2019 r. Zarząd Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze w składzie:
Prezes – Stanisław Góra:
Wiceprezes – Iwona Barnaś:
Sekretarz – Rafał Góra:
Skarbnik – Piotr Wyczesany:
Członek Zarządu – Maria Gibała:
Członek Zarządu – Jerzy Milasz:
Członek Zarządu – Józef Wyczesany:
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