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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 2013” zostało zatwierdzone Uchwałą Zarządu 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze z dnia 22.03.2014r. 

 

 

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: 

21.04.2011r. – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – rejestracja Stowarzyszenia, 

07.09.2011r. – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – wpis organu uprawnionego do 

reprezentowania Stowarzyszenia. 

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: Anna Góra, Józef Zachara, Jerzy Milasz. 

Komisja rewizyjna: 

Przewodniczący: Józef Wyczesany 
Wiceprzewodniczący: Agnieszka Świerczek 
Sekretarz: Małgorzata Minor 
Członkowie: Agnieszka Gadowska, Urszula Buchała 
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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. 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. 16.03.2013r. – Walne Zebranie Sprawozdawcze  Stowarzyszenia przyjęło 

sprawozdanie finansowe za rok 2012.  

Prezes Stowarzyszenia pan Stanisław Góra, podziękował wszystkim członkom za pracę 

w roku 2012 oraz sponsorom, dzięki którym udało się zorganizować Piknik Rodzinny. 

Podziękował również pani Klaudii Korda za pomoc w przeprowadzeniu spraw 

finansowych Stowarzyszenia za rok ubiegły. 
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Na zebraniu przedstawiono też plany na rok 2013.  

2. Stowarzyszenie było stroną w postępowaniu administracyjnym w sprawie koncesji na 

wydobycie kruszywa w obrębie Mokrzyska I i II przez firmę Super Krusz. 

3. W roku 2013 zrealizowaliśmy projekt unijny pn. "Budowa obelisku wraz z otoczeniem, 

ku czci i pamięci poległych ofiar I i II wojny światowej oraz organizacja uroczystości 

kulturalno - historycznej podczas odsłonięcia obelisku", który współfinansowany jest 

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za lata 2007 - 2013.  

Realizacja przebiegała w następujący sposób: 

1) 20.04.2013r. – Zdemontowano krzyż stojący na skrzyżowaniu przy kościele.  

2) 03.09.2013r. – Rozpoczęto prace przy budowie placu i obelisku. Budowa 

ogrodzenia i prace ziemne.  

3) 11.09.2013r. – Fundamenty pod obelisk i wmurowanie pamiątkowej tuby pod 

krzyż. W tubie znajdują się gazeta z aktualnymi wiadomościami, monety, opis 

Stowarzyszenia, wymienieni Członkowie oraz firma wykonująca. Znalazła się 

tez tam lista osób poległych. Tubę wykonał Mirosław Pleszczyński. 

4) 14.09.2013r. – Na swoje miejsce wrócił krzyż, stojący na skrzyżowaniu obok 

placu zabaw. Krzyż ten został poddany renowacji, wymieniono na nim postać 

Chrystusa, gdyż poprzednia była uszkodzona. Zamontowano także maszty 

flagowe.  

5) 20.09.2013r. – Przywieziono i ustawiono na placu obelisk.  Jest to pochodzący z 

Bułgarii marmurowy głaz ważący ok. 4 ton.  

6) 28.09.2013r. – Zakończono brukowanie placu oraz budowę donicy między 

masztami. 

7) 03.10.2013r. – Zamontowano tablicę pamiątkową oraz ławki. 

8) 05.10.2013r. – Montaż paneli ogrodzeniowych i zakończenie prac budowlanych. 

9) 12.10.2013r. – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze zorganizowało w 

sobotę 12 października uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku wraz z 

tablicą upamiętniającą ofiary I i II wojny światowej - mieszkańców Bucza.  

W minionych miesiącach Członkowie Stowarzyszenia włożyli wiele pracy i 

trudu w przygotowanie i realizację projektu "Budowa obelisku wraz z 

otoczeniem, ku czci i pamięci poległych ofiar I i II wojny światowej oraz 

organizacja uroczystości kulturalno - historycznej podczas odsłonięcia 

obelisku", który współfinansowany jest ze środków Programu Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich za lata 2007 - 2013. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w 

kościele parafialnym w Buczu, w intencji poległych w I i II wojnie światowej, 

której przewodniczył ks. Tadeusz Skura, a koncelebrowali ks. proboszcz 

Ryszard Pluta i ks. Ignacy Piwowarski.  Ks. Skura w homilii odniósł się do 

ciężkich losów Polski, do powstań, bitew i wojen oraz pamięci narodowej w 

kontekście ofiar z Bucza. Oprawę Mszy Św. wzbogacił chór pod dyrygenturą p. 

Mateusza Sitara oraz obecność kadetów z Liceum Akademickiego Korpusu 

Kadetów z Łysej Góry. Po Mszy Św. część artystyczną przedstawili uczniowie 

PSP im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu prezentując wiersze swojego Patrona 

nawiązujące do okresu wojen. 

Następnie uroczystość przeniosła się pod obelisk. Na początek trębacz odegrał 

sygnał "baczność" i odśpiewano hymn Polski.  

Głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Stanisław Góra, opowiedział o realizacji 

projektu, podziękował wszystkim Członkom Stowarzyszenia za pracę przy 

projekcie, za współpracę Burmistrzowi, Starostwu, księdzu Proboszczowi, 

Dyrekcji szkoły - Agacie Basarabie i Radzie Sołeckiej oraz sponsorom i osobom 

bezinteresownie wspomagającym Stowarzyszenie. 

O historii odrestaurowanego krzyża opowiedziała p. Irena Góra, o celu 

postawienia tego krzyża w tym miejscu i jego symbolice.  

Po tym wstępie dokonano poświęcenia odrestaurowanego krzyża i obelisku 

wraz z tablicą. Poświęcenia dokonał ks. Tadeusz Skura.  

Odsłonięcia dokonali Prezes Stowarzyszenia - Stanisław Góra, Burmistrz 

Brzeska - Grzegorz Wawryka, wicestarosta Brzeski - Ryszard Ożóg, Radny 

Miejski - Piotr Wyczesany oraz Sołtys wsi - Stanisław Milewski. 

Kolejnym punktem programu były okolicznościowe przemówienia, które 

wygłosili zaproszeni goście. W swoich przemówieniach goście podkreślili trafną 

inicjatywę oraz wyrazili podziękowania dla Stowarzyszenia za jego ogromne 

zaangażowanie dla rozwoju miejscowości i kultywowania tradycji i historii. 

 

Następnie wspomniano nazwiska 58 ofiar poległych w I wojnie światowej oraz 

11 ofiar II wojny światowej zaznaczając, że ta lista może nie być pełna. Między 

innymi lista tych wymienionych nazwisk znajduje się w tubie wmurowanej w 

fundament odrestaurowanego krzyża. 
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Hołd ofiarom poprzez złożenie wieńców oddali: Burmistrz Brzeska Grzegorz 

Wawryka i Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb; Wicestarosta 

Brzeski Ryszard Ożóg; wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący 

Rady Małopolskiej Izby Rolniczej Tomasz Latocha; w imieniu Posła na Sejm 

Edwarda Czesaka wieniec złożył Stanisław Pacura; w imieniu Posła na Sejm 

Włodzimierza Bernackiego, wieniec złożył Ryszard Pagacz; w imieniu 

Stowarzyszenia Prezes Stanisław Góra, wiceprezes Iwona Barnaś i Skarbnik, 

Radny Miejski Piotr Wyczesany; uczniowie PSP im ks. Jana Twardowskiego w 

Buczu oraz Stanisław Milewski wraz z druhami OSP Bucze. 

Na zakończenie odśpiewano Rotę, a po niej musztrę paradną zaprezentowali 

kadeci Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów z Łysej Góry, którzy swoją 

obecnością uświetnili tą uroczystość. Podczas całej uroczystości p. Mariusz 

Kurnik odegrał na trąbce pieśni żołnierskie i patriotyczne. Całą uroczystość 

prowadził Rafał Góra - Sekretarz Stowarzyszenia. 

 

Po uroczystości mieszkańcy oraz zaproszeni goście zostali poczęstowani 

specjalnie na tą okazję przygotowanym bigosem. 

10) 29.11.2013r. -  Złożono w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie Wniosek o 

płatność.   

Wkład w projekt włożyli: Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia oraz Góra Halina, 

Wyczesany Stanisław, Kopeć Kazimierz, Szuba Sławomir, Borowiec Ludwik, 

Borowiec Zygmunt, Sarlej Stanisława, Pleszczyńska Beata oraz Maria i Ignacy 

Lisowie. 

Dokumentację zakończenia projektu prowadził Sekretarz Stowarzyszenia – Rafał 

Góra. 

 

4. 03.05.2013r. - Koło Artystyczno - Kulturalne Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi 

Bucze, w kościele parafialnym, przygotowało krótką akademię z okazji 222. rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 maja. Upamiętniając to wielkie, historyczne wydarzenie, 

dzieci ze szkoły podstawowej recytowały okazjonalne wiersze, a całość dopełniła 

prezentacja przedstawiające ówczesną historię Polski. Na zakończenie odśpiewano 

hymn RP. Występ przygotowali Beata Skórnóg, Dorota Zachara i Rafał Góra. 
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5. 13.06.2013r. - Członkinie naszego Stowarzyszenia wzięły udział w warsztatach 

bibułkarstwa i dekupażu w Porębie Spytkowskiej. Projekt ten przygotowało Porębskie 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne pod kierownictwem pani Marii Karaś. Było to 

pierwsze spotkanie, w którym udział brały przedstawicielki z różnych miejscowości: 

m.in. Biesiadek, Uszwi, Brzeźnicy, Brzeska, Bucza, Przyborowia i Poręby Spytkowskiej. 

W drugiej części spotkania uczestniczki zapoznały się z techniką wykonywania 

kwiatów z bibuły oraz układania ich w wianki lub bukiety. Oglądały i zapoznały się 

również z techniką dekupażu. 

 

6. 24.06.2013r. - Odbył się pierwszy etap realizacji projektu organizowanego przez 

Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne pod kierownictwem p. Marii Karaś. Tym 

razem warsztaty odbyły się w Buczu. Uczestniczki nauczyły się wykonywania kwiatów 

z bibuły oraz układania ich w wieńce. Zajęcia przebiegały bardzo interesująco i w miłej 

atmosferze. Bardzo dziękujemy pani Marii za ogromne jej zaangażowanie. 

 

7. 30.06 - 01.07.2013r. - Trzeci Festyn Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. W sobotę 29 czerwca na stadionie Olimpii Bucze dzieci 

prezentowały umiejętności taneczno-muzyczne, rozgrywano zawody rodzinne - gdzie 

jedną z konkurencji było przebieranie się. 

Pokaz ratownictwa drogowego zaprezentowała OSP Szczepanów. Polegało to na 

zabezpieczeniu poszkodowanego wewnątrz pojazdu rozcięciu karoserii i wyciągnięciu 

go, a także udzieleniu mu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Jak co roku można było zjeść coś z grilla a także ze stoiska z wyrobami Koła Gospodyń. 

Dużym powodzeniem cieszyła się Zabawa Fantowa gdzie można było zdobyć 

wartościowe nagrody. Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do 

późnych godzin. 

 

 

Drugi dzień Festynu rozpoczął się meczem jubileuszowym, 45-lecia klubu sportowego 

Olimpia. Na przeciw siebie zagrały "Młoda" Olimpia i Old-Boye Olimpii. Mecz zakończył 

się remisem. W przerwie meczu wystąpiły cheerleaderki. 
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Tak jak w dniu poprzednim można było skorzystać z grill, stoiska z wyrobami Koła 

Gospodyń, a dla dzieci przygotowane były dmuchane zjeżdżalnie. Wieczorem, 

dwukrotnie, na płytę boiska spadły z nieba cukierki. Zabawa taneczna trwała od 

godzin wieczornych do północy. 

W niedzielę na Festyn przybyli: pan Burmistrz - Grzegorz Wawryka, pan 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Tadeusz Pasierb oraz Sołtys - p. Stanisław Milewski. 

Cały impreza przebiegała w miłej atmosferze i w sprzyjających warunkach 

pogodowych. 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Sponsorom Festynu a przede wszystkim 

Członkom Stowarzyszenia za wielkie zaangażowanie w to przedsięwzięcie.  

Sponsorzy: Beata i Włodzimierz Smulscy, Urszula i Mariusz Buchałowie, Maria i Ignacy 

Lisowie, Piotr Pacura – ANAPOL Edmind Leś, Firma Bomas, Kobyłecki Stanisław, Iwona 

Barnaś, Dorota i Dawid Zacharowie, Józef Zachara, Rafał Mach, Firma BUFIX – 

ubezpieczenia, Bank BGŻ, Hebda - Firma Megamot, Tomasz Latocha – Małopolska Izba 

Rolnicza, Czesław Borowiec, OSP Szczepanów, OSP Bucze, KPP Policji w Brzesku.  

 

8. 03.07.2013r. - Odbyła się sesja fotograficzna potraw przygotowanych przez panie z 

Koła Gospodyń przy Stowarzyszeniu. Potrawy te brały udział w projekcie "Smaki 

Przedgórza" realizowanym przez LGD "Kwartet na Przedgórzu". Udział w tym 

projekcie polegał na podzieleniu się tradycyjnym, domowym przepisem, będącym w 

rodzinie od pokoleń, opartym o tradycyjne lokalne produkty i metody 

przygotowywania. 

Opisane potrawy zweryfikuje i oceni specjalna komisja. Twórcy najbardziej 

unikatowych, tradycyjnych przepisów, zostali nagrodzeni, a każdy przepis mający 

walory regionalne zostanie umieszczony w książce będącej połączeniem wydawnictwa 

kulinarnego, turystycznego i literackiego. Nasze panie przygotowały 7 potraw i 

nalewkę. Opisy i fotografię zbierali przedstawiciele LGD „Kwartet na Przdgórzu”. 

Osoby, które brały udział: Danuta Tomasik, Beata Pleszczyńska, Agnieszka Sarlej, 

Teresa Borowiec, Anna Boruta, Małgorzata Musiał, Irena Góra oraz Stanisław Góra. 

 

9. 23.07.2013r. -  W budynku remizy odbyły się warsztaty z dekupażu w ramach projektu 

organizowanego przez Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne pod 

kierownictwem p. Marii Karaś.  Podczas trzygodzinnych warsztatów, panie nauczyły 
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się metod wykonywania obrazów na szkle i drewnie. poznały techniki i narzędzia 

wykonywania dekupażu. Uczestniczki, wszystkie Członkinie Stowarzyszenia, wykonały 

piękne prace. 

 

10. 03.08.2013r. -  Gazeta Krakowska przeprowadziła plebiscyt na najlepsze koło 

gospodyń i gospodynię między innymi z powiatów brzeskiego i bocheńskiego. 

Zaskoczeniem było, ze ujęto również Koło Gospodyń przy naszym Stowarzyszeniu,  

które zajęło 12 miejsce na 26.  

 

11. 25.08.2013r. - Po raz kolejny nasze Koło Gospodyń prezentowało swoje wyroby 

kulinarne. Tym razem były to potrawy z grzybów, które nasze przedstawicielki 

prezentowały w Łękach w ramach IX Borzęckiego Święta Grzyba, gdzie otrzymały 

wyróżnienie i nagrodę rzeczową.   

Nagrodę w imieniu Koła odebrała p. Irena Góra.  Tak potrawy, jak i dekoracja stołu, 

cieszyły się bardzo dużym uznaniem i popularnością. Po ocenie Komisji, na degustację 

tych potraw ustawiały się tłumy i smakołyki rozeszły się w mig. Mimo braku w tym 

roku grzybów, panie poradziły sobie doskonale. Potrawy z grzybów przygotowały 

panie: 

1. „Kurki w śmietanie z bitkami wieprzowymi” - p. Danuta Tomasik 

2. Sałatka z porów z grzybami marynowanymi oraz dekoracja stołu - p. Danuta 

Tomasik 

3. „Grzanki z grzybami i twarogiem” - p. Irena Góra 

4. Koszyczek „Grzybki muchomorki” - ciastka - p. Józefa Przybysławska 

5. Dekoracja i pomoc- pp. Teresa Żurek i Renata Zięba. 

 

12. 28.09.2013r. -  W Porąbie Spytkowskiej odbył się III Międzygminny Przegląd 

Rękodzieła Artystycznego i Kuchni Regionalnej. Zarówno produkty kulinarne, jak i 

rękodzieło artystyczne autorstwa Koła Gospodyń i Koła Artystyczno - Kulturalnego 

przy Stowarzyszeniu cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony Jury. 

Prezentowaliśmy kuchnię regionalną (schab z jabłkami marynowany w ziołach oraz 

pierogi z ziemniakami i majerankiem, swojski chleb, smalec z majerankiem, ogórki 

kiszone, nalewki z sosny, jagód i malin, plaster miodu, grzybki z ciasta, drożdżówki) 

oraz rękodzieło artystyczne (wianki z bibuły, obrazy wykonane techniką dekupażu, 
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aniołki z masy solnej, kropidła, ozdoby z kamienia - drewna - muszelek). 

Wszytko to odbywało się pod hasłem "Małopolska wieś pachnąca ziołami". 

Stowarzyszenie otrzymało wiele gratulacji i podziękowań od Starostwa Brzeskiego, 

Burmistrza Brzeska oraz MOK za "aktywne kultywowanie oraz promocję dorobku 

rodzimej kultury, tradycji i wartości cenionych w naszych domach od pokoleń". 

Stowarzyszenie otrzymało dyplomy oraz wiele upominków. 

 

13. 04.12.2013r. – W hotelu August w Brzesku, odbył się finał konkursu Smaki Przedgórza. 

Do tegoż finału zakwalifikowały się panie z naszego Koła Gospodyń z potrawą 

regionalną "Chleb z Ziemniakami". Przypominamy, że w lipcu tego roku, w Buczu był 

zorganizowany przegląd dawnych potraw regionalnych, w ramach którego do finału 

zakwalifikowała się wyżej wymieniona potrawa.  W ramach tego konkursu zostanie 

wydana publikacja łącząca formułę książki kulinarnej, bo będą tam przepisy i zdjęcia 

potraw, z sympatycznymi felietonami. Wydanie książki planuje się na wiosnę 2014r. 

Prezentacji Chleba z Ziemniakami dokonały panie: Agnieszka Sarlej, Agnieszka 

Gadowska i Irena Góra. Nagrodę - wyróżnienie odebrała Agnieszka Sarlej. 

 
14. W  grudniu rozprowadzano Kalendarze na rok 2014. Oprawę graficzną wykonał Rafał 

Góra. Członkowie Stowarzyszenia rozprowadzali po miejscowości kalendarze. Zebrana 

kwota w całości przeznaczona została na cele statutowe. 

 
15. Zarząd i Członkowie przez cały rok włączają się w życie miejscowości i gminy. 

Stowarzyszenie brało udział w pracach  na rzecz parafii podczas odpustów, świąt 

(ubiór ołtarzy, wieńce żniwne, chleby, palmy wielkanocne); w występach chóru w 

Buczu. Ponadto Członkowie odbywali kursy i szkolenia.  

Braliśmy czynny udział zebraniach w Lokalnej Grupy Działania jako członkowie oraz 

czerpaliśmy pomoc  w sprawie projektu unijnego. 

 

 

 

4. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 

a) Umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 01206-6930-UM0640450/12 na realizację 

projektu „Budowa obelisku wraz z otoczeniem, ku czci i pamięci poległych ofiar I i II 

wojny światowej wraz z organizacją imprezy kulturalno – historycznej”. 
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b) Umowa pożyczki nr 1/2013 w wysokości 24 800zł z  Urzędem Miejskim w Brzesku na 

cele realizacji projektu „Budowa obelisku wraz z otoczeniem, ku czci i pamięci 

poległych ofiar I i II wojny światowej wraz z organizacją imprezy kulturalno – 

historycznej”. 

c) Porozumienia o wolontariacie z 27 osobami w ramach projektu „Budowa obelisku 

wraz z otoczeniem, ku czci i pamięci poległych ofiar I i II wojny światowej wraz z 

organizacją imprezy kulturalno – historycznej”. 

 

5.  Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej: 

W minionym roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 

 

6. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 

a) 1/2013 - W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego -  02.02.2013 

b) 2/2013 - W sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości - 02.02.2013 

c) 3/2013 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2012 

 - 16.03.2013 

d) 4/2013 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok 2012 

 - 16.03.2013 

e) 5/2013 - W sprawie przeznaczenia zysku z Festynu Rodzinnego na cele statutowe 

 - 04.10.2013 

f) 6/2013 - W sprawie wykreślenia z listy Członków Stowarzyszenia - 04.10.2013 

 

7. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: 

a) Przeksięgowany zysk z 2012r. – 12 490,49 zł 

b) Składki członkowskie – 1 080,00 zł. 

c) Przychody z działalności statutowej – 26 105,37 zł. 

d) Dotacja – 24 980 zł. 

 

8. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Stowarzyszenie  

w ramach celów statutowych: 

W minionym roku Stowarzyszenie nie realizowało odpłatnych świadczeń w ramach celów 

statutowych. 

 

9. Informacje o poniesionych kosztach: 

a) Realizacja celów statutowych – 39 451,46 zł. 

b) Koszty administracyjne – 3 390,10 zł. 

c) Działalność gospodarcza – nie prowadzono 
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d) Pozostałe koszty – 0,00 zł. 

 

10.  Dane za rok 2013 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. 

f) Nabytych środkach trwałych – nie nabyto żadnych środków trwałych. 

 

11. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe  

i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności: 

Stowarzyszenie w roku 2013 nie miało zleconych zadań przez podmioty państwowe ani 

samorządowe.  

 

12.  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. 

 

 

13.  W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące kontrole zewnętrzne: 

Nie przeprowadzono żadnych kontroli zewnętrznych. 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 zatwierdził dnia 22.03.2014r. Zarząd 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze w składzie: 

Prezes – Stanisław Góra:  

Wiceprezes – Iwona Barnaś: 

Sekretarz – Rafał Góra: 

Skarbnik – Piotr Wyczesany: 

Członek Zarządu – Anna Góra:  

Członek Zarządu – Jerzy Milasz:  

Członek Zarządu – Józef Zachara: 


