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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 2019” zostało zatwierdzone Uchwałą Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze z dnia 18.09.2020 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:  BNP Paribas Bank Polska S.A 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: Krzysztof Bruc, 
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: 2 231,40 zł.  

Wydano: 2 307,45 zł. 

2. 18 lutego 2019 r.  - Przedstawicielki Koła Gospodyń przy Stowarzyszeniu Na Rzecz 

Rozwoju Wsi Bucze wzięły udział w konsultacjach regionalnych „Należność i rozwój Kół 

Gospodyń Wiejskich bez obaw i obowiązków. Wspólna dyskusja: wsparcie finansowe, 

działalność KGW, wydatki i rozliczenia”. Spotkanie, które zorganizowała Józefa 

Szczurek-Żelazko, poseł na Sejm RP odbyło się w RCK-B w Brzesku.  Gościem konferencji 

była Andżelika Możdżanowska. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 

mówiła o zaletach nowych rozwiązań. Spotkanie miało na celu poinformowanie  

o możliwościach nowej ustawy o działalności Kół Gospodyń oraz wsparciu finansowym 

z różnych źródeł w tym samorządowych. 

3. 22 marca 2019 r.  - Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze na 

Zebraniu Sprawozdawczym przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz udzielili 

Zarządowi absolutorium. Prezes Stowarzyszenia Stanisław Góra podziękował 

wszystkim Członkom oraz osobom wspierającym nasze działania za pracę w ciągu 

minionego roku. Jak co roku serdecznie dziękujemy pani Klaudii Korda w prowadzeniu 

spraw finansowych Stowarzyszenia. 

4. 14 kwietnia 2019 r.  - Konkurs Palm Wielkanocnych – Zakup nagród - (książki i słodycze) 

Koszt: 356,44 zł -  1% 
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5. 14 kwietnia 2019 r. – Na Brzeskim Rynku miał miejsce 1. Brzeski Jarmark Wielkanocny. 

Swoje stoisko miało również nasze Koło Gospodyń działające przy Stowarzyszeniu Na 

Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. Pięknie zdobione i smaczne wyroby z ciasta wykonała pani 

Józefa Przybysławska, a ręcznie wykonane ozdoby wykonała pani Iwona Bobek. Stoisko 

cieszyło się dużym powodzeniem.  

6. 26 kwietnia 2019 r. W kościele Parafialnym w Buczu odbyło się Misterium Męki 

Pańskiej. Stowarzyszenie zakupiło cukierki dla aktorów. 

Koszt: 25,68 zł – 1% 

7. 30 kwietnia 2019 r. – Przyznana została dotacja w ramach realizacji konkursu Kapliczki 

Małopolski 2019. Na renowację figurki Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus z 1870 r., 

znajdującej się na Skotniku w Buczu. Konkurs Kapliczki Małopolskie skierowany jest 

tylko do jednostek samorządu terytorialnego. Wobec tego z inicjatywą konserwacji  

w ramach tego konkursu do Burmistrza Brzeska wystąpiło Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Wsi Bucze. Mieszkańcy Skotnika od lat zabiegali o remont figurki. Gmina 

złożyła projekt oraz dołożyła własne środki do konserwacji. Całość renowacji tejże 

kapliczki wyceniono na ok .14 tys. zł, a przyznana dotacja wynosi 10 tys. zł. 17 lipca 2019 

r. nastąpił demontaż figury, a 28 października 2019 r. zakończyła się renowacja. 

Kapliczka została odrestaurowana w takiej formie, na jaką pozwolił Małopolski 

Konserwator Zabytków. Ostatecznie o otoczenie figury zadbali właściciele działki  

p. Władysława i Jan Górowie wraz z rodziną. Kruszywo darowali p. Maria i Ignacy 

Lisowie.  

8. 30 kwietnia 2019 – Zarząd wystosował do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

pismo w sprawie możliwości przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 768  

z drogą powiatową nr 1433K na skrzyżowanie typu rondo. W odpowiedzi czytamy, że 

skrzyżowanie jest prawidłowo oznakowane i nie przewiduje się zmiany.  

9. 29 maja 2019 r. – Zaczęło się głosowanie w konkursie na Inicjatywy Carlsberg Polska. 

Do tego konkursu grantowego zakwalifikowano dwa projekty Mieszkańców Bucza,  

w tym nasz: Budowa altanki - miejsca wypoczynku i integracji mieszkańców. Celem 

głównym projektu była aktywizacja i rekreacja społeczna mieszkańców w każdym 

wieku, ukształtowanie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców W związku z tym 

planowany jest zakup i montaż altany dla mieszkańców Bucza. Nowy obiekt (nie ma 

takiego w Buczu) bez wątpienia pozytywnie wpłynąłby na integrację mieszkańców, ale 

i także estetykę miejscowości. Altana powstać miała na terenie placu zabaw. Miało  
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to być ogólnodostępne miejsce wypoczynku i integracji dla mieszkańców. Projekt 

zakładał budowę altany z dachem dwuspadowym jej konstrukcja wykonana będzie  

z kantówki, a dach pokryje deska podbitkowa, papą podkładowa i gont. Do tego 

zakupione miały zostać dwa stoły i ławy. Dzięki temu wyposażeniu można by było w 

altanie gościć swobodnie ok. 20 osób. Dodatkowo postawiony miał zostać  kosz na 

śmieci. Przy pracach porządkowych jak i konstrukcji mile będzie widziana pomoc 

Wolontariuszy.  

Projekt ostatecznie nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Projekt zgłoszono równolegle 

do dwóch fundacji, tam też nie dostał finansowania.  

10. 30 maja 2019 r. -  Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze wystosował 

pismo do Starosty Brzeskiego z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz naprawy drogi 

powiatowej, która została ponownie uszkodzona przez ostatnie podtopienia. 

W odpowiedzi uzyskano informacje, że Starostwo Powiatowe w Brzesku zaakceptowało 

prośbę i zgłosiło zapotrzebowanie do Wojewody Małopolskiego na środki finansowe 

pochodzące z funduszu popowodziowego.  

11. 31 maja 2019 r. - Autor książek kucharskich z tradycyjnymi potrawami pan Paweł 

Piszczek, przybył do Bucza na sesję zdjęciową potraw przygotowanych przez Koło 

Gospodyń przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. Fotografie potraw 

znalazły się w publikacji nowej, rozszerzonej książki kucharskiej z regionalnymi 

potrawami Ziemi Tarnowskiej. Jest to uzupełnienie wcześniej wydanej książki, w której 

również znalazły się nasze przepisy dań. Potrawy przygotowały panie: Irena Góra, 

Danuta Tomasik, Iwona Barnaś i Ewa Wyczesany oraz dwie nalewki autorstwa pana 

Stanisława Góry.  

12. 11 czerwca 2019 r. - Stowarzyszanie ufundowało nagrody w konkursie szkolnym 

Matematycznym 1 z 10. 

Koszt: 101,40 zł - 1% 

13. 12 czerwca 2019 r. – Na Zebraniu Członków Stowarzyszenia nastąpił dobór osoby do 

Komisji Rewizyjnej. Zmianę w KRS wspinano 3 lipca 2019 r. 

14. 15 sierpnia 2019 r. - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze wraz z Parafią Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Buczu przygotowali wspaniały Piknik Dożynkowy. 

Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej rozpoczęła Masza Święta pod przewodnictwem 

Ks. proboszcza Ryszarda Pluty i naszego rodaka Ojca Kazimierza Borowca. Na jej 

wstępie poświęcone zostały wniesione w procesji piękne wieńce żniwne oraz chleby  
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i kołacz. Wieńce przygotowali rodzice dzieci pierwszokomunijnych oraz mieszkańcy 

ulicy Miodowej. Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy spotkali się na placu zabaw, 

gdzie rozpoczął się Piknik Dożynkowy. Licznie zebranych mieszkańców i gości przywitał 

Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze p. Stanisław Góra. Podziękował 

współorganizatorowi Ks. Proboszczowi, sponsorom, członkom Stowarzyszenia  

i wszystkim pomagającym w organizacji tego pikniku. Życzył także udanej zabawy. Na 

zaproszenie odpowiedzieli p. Burmistrz Tomasz Latocha, p. Wiceburmistrz Grzegorz 

Brach oraz p. Sołtys Daniel Szczupał. 

Na wstępie części artystycznej zebrani mogli oglądnąć dawne młócenie zboża cepami  

w wykonaniu „chłopa galicyjskiego”.  

Po tym wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Porębianie”, który pieśniami religijnymi  

i patriotycznymi przywitał się z publicznością. Piękne tańce, śpiewy, choreografia 

wzbudzały zachwyt publiczności. Również sceneria była niezwykła – nasz okazały wiąz, 

pomnik przyrody tak jakby „otulał” swoimi konarami całą scenę – to robiło wrażenie. 

Ponadto scena jak i otoczenie placu zabaw były pełne kwiatów i świątecznych dekoracji.   

Kolejnym punktem w programie był „Konkurs na najpiękniejszą wiązankę zielną dla 

Matki Bożej”. Jury w składzie p. Maria Karaś, p. Burmistrz Tomasz Latocha, p. Krzysztof 

Bigaj oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń p. Irena Góra, wybrali trzy najpiękniejsze, 

zgodne z tradycją wiązanki, które zostały nagrodzone. Ponadto, każdy z uczestników 

dostał nagrodę pocieszenia. Również dzieci wzięły udział w konkursie  

na rozpoznawanie ziół w koszu zielnym – uczestnicy także otrzymali nagrody.  

Dalsza część pikniku to śpiewy pieśni patriotycznych i ludowych. Publiczność otrzymała 

śpiewniki. Na harmonii grał p. Zygmunt Przepiórka.  

O godzinie 15:00 rozlosowano nagrody główne w loterii fantowej, która cieszyła się 

bardzo dużym powodzeniem. Szczęśliwe numery losowały dzieci, a bardzo wartościowe 

nagrody wręczał prezes Stanisław Góra. Za przeprowadzenie Loterii Fantowej jak 

zawsze odpowiedzialne były panie z Koła Artystycznego. 

Podczas całego Pikniku, można było otrzymać darmowy bigos i żurek. Ponadto Koło 

Gospodyń przygotowało ciasta, ciasteczka, przetwory warzywne, a także woreczki  

z ziołami. Stoisko to cieszyło się cały czas wielkim zainteresowaniem.  

Ponadto dzieci miały możliwość darmowej zabawy na dwóch dmuchanych 

zjeżdżalniach, otrzymały także słodkie paczuszki.  
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Należą się podziękowania mieszkańcom Bucza i zaproszonym gościom za obecność, 

sponsorom za hojność i za to, że zawsze można na nich liczyć, a członkom i sympatykom 

Stowarzyszenia za włożony trud w organizację pikniku. 

Darowizny: 4 200 zł 

Koszt: 2 598,79 zł (ubezpieczenie, zakupy spożywcze, naczynie kuchenne, flagi, [w tym 

z 1%: 1649,90 zł - występ zespołu Pieśni i Tańca, wynajem urządzeń rekreacyjnych, 

Wynajem toalety]) 

Zysk: 4 466,21 zł (w tym ze sprzedaży produktów i z Loterii Fantowej: 2865,00 zł) 

15. 18 sierpnia 2019 r. – Zakupiono towary spożywcze dla Parafii Bucze dla pielgrzymów – 

Koszt: 174,03 zł - 1% 

16. 8 września 2019 r.  - Podczas XIX Diecezjalnego Święta Chleba w Brzesku, nasze Koło 

Gospodyń wystawiło swój stragan. Nasze Panie przygotowały żurek z kapustą, kotleciki 

z kapusty, smalec wiejski (p. Irena Góra), chleb wiejski z ziemniakami upieczony przez 

p. Józefę Sarlej, a także różnorakie ciasta: sernik (p. Krystyna Wyczesany), ciasto 

marchewkowe (p. Kinga Bruc), jabłecznik, drożdżowe ze śliwkami, mufinki z jagodami 

(panie Władysława Czajkowska i Iwona Bobek; pomagały córki Karolinka i Dominika) 

oraz wspaniałe dekoracje z warzyw i kwiatów (p. Danuta Tomasik). Ponadto 

wystawiono woreczki z ziołami wykonane przez panie Halinę Górę i Teresę Borowiec. 

Straganu pilnowała "baba i chłop wraz koniem" (wykonały panie Beata i Magdalena 

Skórnóg). Stoisko cieszyło się tak dużym powodzeniem, że jako jedne z pierwszych 

zostało zamknięte. Produkty naszych Pań wszystkim odwiedzającym bardzo 

smakowały. Na zakończenie wszyscy wystawcy, również nasze Koło, otrzymali z rąk 

Pana Burmistrza Brzeska Tomasza Latochy bon upominkowy. Naszym Paniom  

za przygotowanie wspaniałych potraw i dekoracji serdecznie dziękujemy i gratulujemy! 

Zysk: 85,00 zł 

17. 9 września 2019 r. – Zarząd wystosował pismo do Komendanta Powiatowego Policji  

w Brzesku z prośbą o wzmożone patrole wieczorne, zwłaszcza w obrębie placu zabaw, 

oraz szkoły i kościoła, a także środkowego mostu na Uszewce. Wcześniej zgłoszono 

zniszczenie ławki na placu zabaw (2 września 2019 r.). Sprawców nie ujęto.  

18. 19 września 2019 r. - Podpisaliśmy umowę uczestniczenia w projekcie „Małopolski 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanym przez 

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w Partnerstwie  
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z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Przedstawiciele Stanisław Góra, Iwona 

Barnaś, Rafał Góra. 

19. 6 października 2019 r. - W Porębie Spytkowskiej miało miejsce podsumowanie IX 

Przeglądu Rękodzieła Artystycznego i Kuchni Regionalnej, w którym miały swoje 

stoiska Panie z Koła Gospodyń i Koła Artystycznego, działające przy Stowarzyszeniu Na 

Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. Panie, pod kierunkiem p. Marii Karaś, przez długi okres czasu 

brały udział w warsztatach rękodzieła. Wykorzystywano przy tym surowce wtórne 

(tekturowe pudełka po butach, butelki plastikowe, zużyte talerzyki i podstawki, 

sznurek, koronki, koszyczki po owocach), z których następnie w wyniku żmudnej, ale 

jakże przyjemnej pracy, powstały przepiękne rzeczy. Pracowano w technikach: 

bibułkarstwo, prace z foamiranu, filcowanie, lalki motanki, prace ze sznurka i inne. 

Należy podkreślić duże zaangażowanie Pań. Cieszy fakt, że w tego typu działania 

angażują się również młode Panie, uczennice. Druga część Przeglądu, to Konkurs Kuchni 

Regionalnej. Nasze Panie na obecnych 10 stanowisk, znalazły się w 3 równorzędnych  

I miejscach. Panie, które brały udział w warsztatach to: Czajkowska Władysława, 

Czajkowska Karolina, Drabik Dominika, Iwona Bobek, Ewa Wyczesany i Irena Góra. 

Nagrodzoną potrawę wykonała pani Danuta Tomasik. Ta smakowita potrawa to rolada 

nadziewana warzywami, kasza lub ryż ze sosem z borowików i kalafiorki oraz sałatki. 

Do tego deser wykonany przez panie Władysławę (sernik) i Iwonę (ciasto ucierane  

z wiórkami marchewki, przekładane masą marchewkową i galaretką).  

20. 17 grudnia 2019 r. - Siódmy rok z rzędu, z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 

Wsi Bucze, na Skwerze ks. Ignacego Piwowarskiego, postawiona została choinka. W tym 

2019 roku kilka osób pragnęło ofiarować świąteczne drzewko. Okazało się, że 

niespodziewanie swoją choinkę dostarczyli państwo Jiřina i Józef Zacharowie. 

Świąteczne drzewko ustawili i ubrali p. Stanisław Góra i Rafał Góra. Ponadto, pierwszy 

raz, z inicjatywy i dzięki staraniom Sołtysa p. Daniela Szczupała oraz dzięki państwu 

Iwonie i Andrzejowi Barnasiom, pojawiły się 3 iluminacje wokół placu zabaw.  

W zamontowaniu pomógł Urząd Miejski w Brzesku. Przy tej okazji należy przypomnieć, 

że państwo Barnasiowie ufundowali i dbają o biało-czerwoną iluminację krzyża na 

Skwerze ks. Ignacego Piwowarskiego. 

21. 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. 
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Koszt: 123,27 zł. 

22. Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na bieżąco. Niektóre Zebrania obywały się  

w poszerzonym gronie w zależności od tematyki spotkania.  

23. 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. 

 

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. Zakup nagród w Konkursie Palm Wielkanocnych, 

b. Zakup słodyczy dla aktorów Misterium Męki Pańskiej, 

c. Zakup nagród w konkursie szkolnym Matematycznym 1 z 10, 

d. Organizacja Pikniku Dożynkowego,  

e. Poczęstunek dla Pielgrzymów.  

 

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 – 10 251,40 zł. 
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a. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – 2 231,40 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) – 8020,00 zł. 

b) Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem – 0,00 zł. 

c) Łączna kwota przychodów z darowizn ogółem – 4200,00 zł. 

d) Składki członkowskie za rok 2018 – 30,00 zł. 

e) Składki członkowskie za rok 2019 – 840,00 zł. 

f) Przeksięgowany zysk z 2018 r. – 15 433,96 zł. 

 

2. Informacje o kosztach: 

a) Łączna kwota kosztów – 4 406,18 zł. 

b) Informacja o poniesionych kosztach: 

a. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 

2 307,45 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 – 159,50 zł. 

d) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) – 32,939 1  zł. 

 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego: 

Kwota: 5 845,22 zł.  

 

4. Informacja o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

oraz sposobie wydatkowania tych środków. 

a) Przychody z 1% podatku –  2 231,40 zł. 

b) Wysokość kwoty wydatkowanej – 2 307,45 zł. 

c) Działania, na które wydatkowano środku: 

a. Zakup nagród w Konkursie Palm Wielkanocnych, 

b. Zakup słodyczy dla aktorów Misterium Męki Pańskiej, 

c. Zakup nagród w konkursie szkolnym Matematycznym 1 z 10, 

d. Organizacja Pikniku Dożynkowego,  

e. Poczęstunek dla Pielgrzymów.  

 

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. 
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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. 

 

2. Członkowie: 

a) Organizacja posiada członków. 

b) Liczba członków na dzień 31.12 2019 r. – 36 osób fizycznych, 0 osób prawnych. 

 

3. Wolontariat: 

a) Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy – tak. 

b) Liczba wolontariuszy – 36 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: 
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a) 1/2019 - W sprawie przyjęcia Członka Stowarzyszenia - 07.03.2019 

b) 2/2019 - W sprawie przyjęcia Członka Stowarzyszenia - 07.03.2019 

c) 3/2019 - W sprawie przyjęcia Członka Stowarzyszenia - 07.03.2019 

d) 4/2019 - W sprawie przyjęcia Członka Stowarzyszenia - 07.03.2019 

e) 5/2019 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2018 - 

22.03.2019 

f) 6/2019 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok 2018 - 

22.03.2019 

g) 7/2019 - W sprawie skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia - 28.03.2019 

h) 8/2019 - W sprawie skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia - 28.03.2019 

i) 9/2019 - W sprawie zwolnienia z opłaty składki członkowskiej - 12.06.2019 

 

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 2019 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. 
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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 zatwierdził dnia 18.09.2020 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: 


