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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 2020” zostało zatwierdzone Uchwałą Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze z dnia 17.09.2021 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: Piotr Wyczesany, 
Sekretarz: Rafał Góra, 
Skarbnik: Krzysztof Bruc, 
Członkowie: Jerzy Milasz. 

Komisja rewizyjna: 

Przewodniczący: Iwona Barnaś, 
Wiceprzewodniczący: Beata Smulska, 
Sekretarz: 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. 

r) Wytwarzanie lokalnych, tradycyjnych produktów spożywczych i usługi cateringu. 

 

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, 

Odpłatna działalność statutowa: 

a) 56, 21, Z; Wytwarzanie lokalnych, tradycyjnych produktów spożywczych i usługi 

cateringu. 

 

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: 2 730,10 zł.  

Wydano: 1 847,49 zł. 

2. 10 marca 2020 r. - Panie z Koła Gospodyń przy Stowarzyszeniu spotkały się z okazji Dnia 

Kobiet oraz by omówić plan prac na 2020 rok. Z okazji swojego święta Panie otrzymały 

życzenia i kwiaty od Prezesa Stanisława Góry i zebranych Panów. Było to także pierwsze 

spotkanie w nowo wyremontowanej sali w remizie, którą zgodnie z obietnicą, użycza 

OSP Bucze.  

3. 29 marca – 19 kwietnia 2020 r. – Stowarzyszenie ogłosiło Konkurs Wielkanocny w 

dwóch kategoriach: Palm Wielkanocnych oraz Koszyczka ze Święconką. W związku z 

sytuacją epidemii, podczas której wszelkie uroczystości świąteczne zawężane są do 

minimum, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu 

fotograficznego na Palmę Wielkanocną oraz Koszyczek ze Święconką by podtrzymać 

coroczną tradycję naszej miejscowości i parafii. W związku z tym organizatorzy zaprosili 

dzieci, rodziców i dziadków do wspólnego przygotowania Palm i/lub Koszyczków ze 

Święconką oraz wzięcia udziału w Konkursie. Do Konkursu Wielkanocnego zastało 

zgłoszonych 15 prac w obu kategoriach: Palmy Wielkanocne (8) i Koszyczek ze 
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Święconką (7). Prace (bez danych osobowych) zostały ocenione on-line, przez 

ośmioosobową Komisję złożoną z Członków Stowarzyszenia. Przy ocenianiu 

uwzględniono (wg Regulaminu): ogólne wrażenie artystyczne, ilość kwiatów oraz dobór 

odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, technikę i sposób wykonania, 

pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, ilość i różnorodność użytych 

materiałów oraz estetykę wykonania prac. Każdej pracy przyznano punkty w skali 0 – 

5. 16 maja 2020 r. Uczestnicy otrzymali piękne publikacje nawiązujące do 100lecia 

urodzin Jana Pawła II, słodycze i dyplomy. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim 

Uczestnikom, za wzięcie udziału w konkursie, a tym samym podtrzymanie naszej 

buczańskiej tradycji. 

Koszt: 386,85 zł - 1% 

 

4. 2 kwietnia 2020 r. - Nasze Stowarzyszenie włączyło się w pomoc dla szpitala i hospicjum 

w Brzesku. Przekazaliśmy Grupie Wolontariuszy „Szyjemy maseczki dla szpitala w 

Brzesku” 50 m bż. materiału na 500 sztuk maseczek ochronnych oraz 9 litrów kremu do 

pielęgnacji. 

Koszt: 773,95 zł – 1% 

 

5. 15 lipca 2020 r.  - Zawsze pomagamy i teraz też pomożemy -  #GaszynChallange dla Zosi.  

Do akcji zostaliśmy nominowani przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrzyskach oraz 

Sołectwo Mokrzyska. Przyjęliśmy wyzwanie, nagraliśmy filmik i wpłaciliśmy fundusze. 

Nominowaliśmy Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne z Poręby Spytkowskiej 

i Stowarzyszenie „Wieś Naszych Marzeń” z Zawady Uszewskiej. 

Koszt: 200 zł.  

 

6. 16 lipca 2020 r. - Przekazaliśmy fundusze na budowę sanitariatów przy kościele. 

Koszt: 500 zł  

 

7. 20 lipca 2020 r. – Po złożonym wniosku otrzymaliśmy zwrot z PUP w Brzesku w ramach 

rekompensaty w związku z Covid-19 (tarcza). 

Zysk: 1 025 zł 
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8. 15 sierpnia 2020 r. - Z okazji Święta Wojska Polskiego i 100-lecia Bitwy Warszawskiej 

udekorowaliśmy nasz plac i obelisk ku czci i pamięci naszych bohaterów. 

 

9. 2 września 2020 r. - zakupiono materiał do uszycia spódnic dla KGW – 434,55 zł 

Spódnice uszyły panie Teresa Borowiec i Joanna Zachara. 

Koszt: 584,55 zł 

 

10. 18 września 2020 r. - Członkowie Stowarzyszenia na Zebraniu Sprawozdawczo-

Wyborczym, przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2019 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 podziękowano pani Klaudii Korda w prowadzeniu spraw 

finansowych Stowarzyszenia. Na zebraniu zmieniono zapisy Statutu celem 

dostosowania organizacji do możliwościowi działalności odpłatnej. Ponadto zmieniono 

skład ilościowy Zarządu do 5 osób, a Komisji Rewizyjnej do 3 osób oraz wydłużono 

kadencję do 4 lat. 

 

Wyniku wyborów wybrano: 

Zarząd: 

Prezes – Stanisław Góra, 

Wiceprezes – Piotr Wyczesany, 

Skarbnik – Krzysztof Bruc, 

Sekretarz – Rafał Góra, 

Członkowie: Jerzy Milasz. 

 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący: Iwona Barnaś, 

Wiceprzewodniczący: Beata Smulska, 

Sekretarz: Józef Zachara. 

 

11. Kwiecień - październik 2020 r. - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze wzięło 

udział w konkursie granatowym na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii 

społecznej. Wniosek o nazwie “Buczańskie gotowanie szansą na ekonomizację 
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Stowarzyszenia” zdobył 4 miejsce na 41 zgłoszonych projektów w Subregionie 

Tarnowskim. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z 

Tarnowa. 

27 września 2020 r. w Buczu na placu zabaw przy kościele Koło Gospodyń Wiejskich 

działające przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze zorganizowało 

poczęstunek i degustację przygotowanych potraw w ramach projektu grantowego 

“Buczańskie gotowanie szansą na ekonomizację Stowarzyszenia”. 

Panie z Koła Gospodyń przygotowały wiele wyrobów cukierniczych (ciasteczka, ciasta 

drożdżowe, ciastka z sezonowymi owocami, serowce i jabłeczniki oraz ciasto 

marchewkowe i inne z masami). Przygotowano też potrawy na zimo (paszteciki i ciastka 

z cebulą, sałatki jarzynowe) oraz na gorąco takie jak tradycyjny żurek i kapuściane 

kotlety. 

Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i gości. Produkty 

rozeszły się bardzo szybko. Degustatorzy zachwalali smak i estetykę podawanych 

potraw i ciast. Niektórzy pytali o przepisy, a także o możliwość cateringu i zamawiania 

potraw. Panie każdemu klientowi dołączały ulotkę z ofertą. 

Głównym celem projektu jest rozszerzenie możliwości zarobkowych przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze w zakresie przygotowywania potraw 

tradycyjnych, regionalnych i ciast oraz prowadzenia kompleksowych cateringów 

W tym celu zakupiono sprzęt AGD do wyposażenia kuchni w Remizie OSP: kuchenkę 

gazową, mikrofalówkę lodówkę, zmywarkę, maszynkę do mięs, blender, stół ze stali 

nierdzewnej i inne garnki, oraz brytfanny do pieczenia mięs i ciast, zestawy obiadowe 

dla 60 osób i naczynia cateringowe. Wartość zakupionego sprzętu to ok. 13 tys. zł. 

Partnerem projektu są OSP Bucze oraz Gmina Brzesko, którym dziękujemy za owocną 

współpracę. 

Projekt realizowany był w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski, przy wsparciu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Środki pozyskane: 9 922,18 zł 

Koszt: 12 250,77 zł + 1 360 zł pracy wolontariatu 

Zysk z promocji: 230 zł 
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12. 1 października 2020 r. - Nasze Koło Gospodyń Wiejskich zostało nominowane do 

nagrody w akcji Mistrzowie Agro 2020. Od poniedziałku 5 października do 4 listopada 

można było oddawać o głosy w pierwszym etapie plebiscytu. Głosowanie odbywało się 

będzie na łamach Gazety Krakowskiej. 

 

13. 14 - 26 grudnia 2020 r. - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze ogłosiło Konkurs 

Bożonarodzeniowy fotograficzny w dwóch kategoriach: Ozdoby świąteczne oraz Pracę 

literacka: „Dawne tradycje i obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia”. 

Organizatorzy zaprawili dzieci, rodziców i dziadków do wspólnego przygotowania 

ozdób świątecznych lub sporządzenia opisu tradycji Bożego Narodzenia oraz wzięcia 

udziału w Konkursie. Rozstrzygnięcie Konkursu zostało dokonane 6 stycznia 2021 r. 

Prace w Konkursie Bożonarodzeniowym (bez danych osobowych) zostały ocenione 

przez ośmioosobową Komisję złożoną z Członków Stowarzyszenia. Przy ocenianiu 

uwzględniono (wg Regulaminu): ogólne wrażenie artystyczne, dobór odpowiednich 

materiałów i elementów zdobniczych, technikę i sposób wykonania, pomysłowość i 

inwencję twórczą uczestników konkursu, ilość i różnorodność użytych materiałów oraz 

estetykę wykonania prac. Każdej pracy przyznano punkty w skali 0 – 5. Udział w 

konkursie wzięło 6 osób.  

Nagrodami w konkursie były wartościowe książki oraz słodycze, zakupione z funduszy 

pochodzących z 1% podatku.  

Ufundowano też słodycze dla dzieci szkolnych za udział w Jasełkach. 

Koszt: 252,14 zł – 1% 

 

14. 16 grudnia 2020 r. - Z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, na 

Skwerze ks. Ignacego Piwowarskiego, postawiona została choinka. W tym roku została 

podarowana przez p. Irenę i Stanisława Górów. Wzbogacona została o nowe elementy 

dekoracji świetlnej. Ponadto w trzech “narożnikach” placu zabaw, tak jak w roku 

ubiegłym, zawieszono 3 duże iluminacje. To inicjatywa Sołectwa i sponsorów, a w 

zamontowaniu ich pomógł Urząd Miejski w Brzesku. 

Koszt: 153,10 zł 

 

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

upamiętniającym ofiary I i II wojny światowej wywieszono narodowe flagi 
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oraz zapalono znicze. Zakupiono znicze, kwiaty i materiał na flagi (szycie Teresa 

Borowiec). 

Koszt: 183,89 zł. 

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

w poszerzonym gronie w zależności od tematyki spotkania.  

17. 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 produktów dla szpitala - kremy, 

c. Zakup materiału do szycia maseczek, 

d. Zakup materiału do szycia spódnic regionalnych,  

e. Zakup nagród, słodyczy w Konkursie Bożonarodzeniowym i za Jasełka.  

 

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego: 

a) strefa działalności: Wytwarzanie lokalnych, tradycyjnych produktów spożywczych i 
usługi cateringu. 

b) przedmiot działalności: 

a. Promocja usług KGW w zakresie cateringu. 

 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej: 

a) Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 

 

6. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 
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Brak 

 

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach 

1. Informacje o przychodach: 

a) Łączna kwota przychodów – 17 219,87 zł. 

a. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – 2 730,10 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) – 14 489,77 zł. 

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

c) Łączna kwota przychodów z darowizn ogółem – 0,00 zł. 

d) Składki członkowskie za rok 2019 – 30,00 zł. 

e) Składki członkowskie za rok 2020 – 910,00 zł. 

f) Przeksięgowany zysk z 2019 r. – 19 657,81 zł. 

 

2. Informacje o kosztach: 

a) Łączna kwota kosztów – 18  841,24 zł. 

b) Informacja o poniesionych kosztach: 

a. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 

1847,49 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 – 98,46 zł. 

d) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) – 92,598 61  zł. 

 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego: 

Kwota: - 1621,37 zł.  

 

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

oraz sposobie wydatkowania tych środków. 

a) Przychody z 1% podatku – 2 730,10 zł. 

b) Wysokość kwoty wydatkowanej – 1 847,49 zł. 

c) Działania, na które wydatkowano środku: 

a. Zakup nagród w Konkursie Palm Wielkanocnych, 

b. Zakup produktów dla szpitala - kremy, 

c. Zakup materiału do szycia maseczek, 

d. Zakup materiału do szycia spódnic regionalnych,  

e. Zakup nagród, słodyczy w Konkursie Bożonarodzeniowym i za Jasełka.  

 

IV. Korzystanie z uprawnień. 

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień: 
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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. 

 

2. Członkowie: 

a) Organizacja posiada członków. 

b) Liczba członków na dzień 31.12 2020 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. 
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VIII. Informacje o kontrolach. 

a) 25 września 2020 r. - Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z Tarnowa w ramach 

projektu “Buczańskie gotowanie szansą na ekonomizację Stowarzyszenia”. 

 

IX. Dodatkowe informacje. 

1. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 

a) 1/2020 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019 - 

18.09.2020 

b) 2/2020 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok 2019 - 

18.09.2020 

c) 3/2020 - Wybór stanowisk w Zarządzie - 18.09.2020 

 

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 2020 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 2020 zatwierdził dnia 17.09.2021 r. Zarząd Stowarzyszenia 

Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze w składzie: 

Prezes: Stanisław Góra: 

Wiceprezes: Piotr Wyczesany: 

Sekretarz: Rafał Góra: 

Skarbnik: Krzysztof Bruc: 

Członkowie: Jerzy Milasz: 


