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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 2017” zostało zatwierdzone Uchwałą Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze z dnia 26.03.2018 r. 

 

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. 

 

4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

Działalność Stowarzyszenia opiera się o pracę społeczną członków przy pomocy środków 

finansowych pochodzących ze składek członkowskich, dotacji celowych i darowizn. 

 

1. Styczeń – kwiecień – Trwała kampania na rzecz  przekazania nam 1% podatku. 

Wywieszano plakaty, rozdawano ulotki. Zamieszczono informacje w Internecie oraz 

odczytano komunikat podczas mszy świętych. Zaoferowano nieodpłatną pomoc przy 

rozliczeniu podatku. 

Zysk z 1% podatku – 2 314,20 zł. 

2. 25.02.2017 - W Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym zostały 

zorganizowane warsztaty „Kwiaty z foamiranu” dla pań z Kół Gospodyń z Gminy 

Brzesko. Inicjatorkami zorganizowania kursu było Koła Gospodyń „Niezapominajka” ze 

Sterkowca. W warsztatach, które prowadziła pani Agnieszka Cebula z Lwówka Śląskiego 

(woj. dolnośląskie), wzięło udział 30 pań z Kół Gospodyń. Zaproszenie na warsztaty 

otrzymały również 3 panie z naszego Koła Gospodyń. Panie podczas warsztatów uczyły 

się wykonywania kompozycji kwiatowej z foamiranu, umieszczonej na boxach 

(pudełkach), które same ozdabiały. Panie pracowały w skupieniu, ale w bardzo miłej 

atmosferze. Była to bardzo trudna, lecz owocna praca. Spod zgrabnych palców i pod 

troskliwą opieką instruktażową pani Agi Cebuli, wyszły naprawdę cudeńka. 

3. 06.03.2017 – Stowarzyszenie ufundowało tort na spotkanie z okazji Dnia Kobiet.  

Koszt – 172 zł. 

4. 24.03.2017 - Członkowie Stowarzyszenia na Zebraniu Sprawozdawczym przyjęli 

sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz udzielili Zarządowi absolutorium. Stanisław 

Góra – prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim Członkom oraz osobom 

wspierającym nasze działania za pracę w ciągu minionego roku. W bieżącym roku 

przewidziano m. in. zagospodarowanie placu zabaw, akcje profilaktyczne oraz 

organizację Festynu Rodzinnego. Serdecznie dziękujemy pani Klaudii Korda  

w prowadzeniu spraw finansowych Stowarzyszenia.  
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5. 26.03.2017 – Wzięto udział w występnie Zespołu Pieśni i Tańca Porębianie w Brzesku. 

Zakupiono dla chętnych 10 biletów. 

Koszt – 100 zł. 

6. 30.03.2017 – Dzięki staraniom Stowarzyszenia Powiat Brzeski ustawił znaki informacje 

z nazwą miejscowości na ulicy Św. Floriana oraz Nad Uszewką. Jest to spełnienie jednego 

z wniosków zawartych w piśmie od Stowarzyszenia, Radnego i Rady Sołeckiej  

z 18.10.2016 r. 

7. 09.04.2017 – Zafundowano słodycze i nagrody w Konkursie Palm Wielkanocnych.  

Koszt – 248,29 zł – z 1%. 

8. 04.05.2017 – Zamontowano nowe drzwi w kapliczce Św. Stanisława przy cmentarzu. Są 

to dwuskrzydłowe drzwi z hartowanego szkła umieszczone za ozdobną kratą. Zakup 

drzwi sfinansowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze m in. z darowizn 

zebranych podczas rozprowadzania kalendarzy w grudniu ubiegłego roku. 

Koszt – 1 700 zł. 

9. 21.05.2017 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze – jako jedyny przedstawiciel 

Gminy Brzesko, otrzymało zaproszenie do wzięcia udziału w Kiermaszu, dnia 21 maja 

2017 r. w ramach XXXV Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych, 

Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka 

„KRAKOWSKI WIANEK” w Szczurowej. Koło Gospodyń zaprezentowało produkty 

kuchni regionalnej: żurek z kapustą, bigos, schab ze śliwką, roladę z żurawiną lub 

brokułem oraz pasztet z soczewicy i chleb wiejski ze smalcem, paszteciki grzybowe oraz 

słodkie rogaliki. Natomiast Koło Artystyczne wystawiło piękne produkty wykonane  

z foamiranu, ozdobne pudełka, kwiaty do włosów, kartki okazjonalne, wykonane na 

szydełku serwetki, obrusy, ozdoby choinkowe, jajka oraz ptaki z żarnowca, a także 

zaprezentowano książeczki z bajkami i wierszami. 

Koszt – 134,65 zł. 

10. 31.05.2017 – Stowarzyszenie Na Recz Rozwoju Wsi Bucze ufundowało nagrody na finał 

Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego – English Master, który odbył się 

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

Koszt – 263,59 zł – z 1%. 

11. 31.05.2017 - W budynku szkoły, na zaproszenie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi 

Bucze, Centrum Medyczne Maszachaba, wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz 

Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice  
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w ramach projektu „Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 - 69 lat 

w zakresie profilaktyki raka piersi” bezpłatnie przebadało około 40 kobiet z Bucza  

i okolic. W ramach projektu panie wysłuchały prelekcji lekarza radiologa, specjalisty 

zdrowa publicznego oraz położnej, ponadto wykonano mammografię i USG tarczycy. 

Każda z pań otrzymała certyfikat uczestnictwa oraz pamiątkowe gadżety. 

12. 01.06.2017 – Dzięki Staraniom Stowarzyszenia Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku 

zamontował na skrzyżowaniu przy kościele odblaskowe pachołki,  wymalowano też 

pasy dla pieszych oraz zaznaczono łuk drogi z wyrażą linią stopu celem poprawy 

bezpieczeństwa.  

13. 25.06.2017 - Stowarzyszenie,  zakupiło 4 piłki Adidasa oraz 18 sztuk getrów sportowych 

dla LKS Olimpa Bucze. 

Kwota - 1 162 zł. – z 1% 

14. 30.06.2018 – Wzięto udział w pożegnaniu odchodzącej na emeryturę pani dyrektora 

Agaty Basaraby. 

15. 01.07.2017 – Odbył się organizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 

Bucze Festyn Rodzinny. Na stadionie LKS Olimpia Bucze już po raz siódmy miała miejsca 

ta integrująca mieszkańców impreza. Rozpoczęła się ona występami przedszkolaków  

i uczniów klas młodszych. Były zawody sportowe dla dzieci, konkurs na najdłuższe 

podbijanie piłki oraz wiele innych atrakcji. W tym roku pokaz pierwszej pomocy oraz 

instruktaż resuscytacji pokazali strażacy z OSP Poręba Spytkowska. Dzieci miały 

możliwość pooglądania i „używania” wyposażenia wozu strażackiego, a także 

radiowozu policyjnego z KPP w Brzesku. W pewnym momencie uczestnicy festynu 

zostali obsypani cukierkami przez „parę cudzoziemców”. Od początku imprezy trwała 

Zabawa Fantowa ciesząca się sporym zainteresowaniem. O godzinie 20 nastąpiło 

losowanie nagród głównych. Niewątpliwą atrakcją był pokaz sztucznych ogni, który 

trwał ponad 4 minuty. Z roku na rok, pokaz jest coraz bardziej efektowny i przyciąga 

sporą ilość widzów. Przez cały czas trwania festynu, czynny był grill oraz stoisko  

z napojami, ciastem i wiejskim chlebem ze smalcem. Do późnych godzin nocnych trwała 

zabawa taneczna z DJ. Młodzież i starsi rewelacyjnie bawili się przy muzyce. Niestety, 

wszytko co dobre szybko się kończy, niektórzy mieli niedosyt zabawy. Organizacja takiej 

imprezy to duże przedsięwzięcie. Dziękujemy członkom Stowarzyszenia za wielkie 

zaangażowanie, a przede wszystkim Sponsorom, dzięki którym bardzo dużo udało się 

wykonać. 
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Koszt (materiały spożywcze, higieniczne, papiernicze, kiełbasa, gadżety na loterię – 

957,25 zł, DJ – 800 zł, namiot – 408,99 zł, baner – 90 zł, ZAIKS – 223 zł)  

– 2479,24 zł. 

Darowizny – 2400 zł. 

Zysk (wpłata na konto) – 5127 zł. 

16. 27.07.2017 – Na placu zabaw ustawiono dwie ławki i stojak rowerowy oraz jeden przy 

obelisku. Są to elementy zakupione przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze 

z funduszy pozyskanych z 1% podatku. Dziękujemy Państwu Marii i Ignacemu Lisom za 

ofiarowanie płytek chodnikowych pod ławki i stojak. 

17. 26.08.2017 – Podczas XIII Borzęckiego Święta Grzyba, miał miejsce coroczny konkurs 

na „Potrawę z Grzybów”. Wystartowało w nim 12 gospodarstw agroturystycznych,  

w tym członkini naszego Stowarzyszenia pani Józefa Przybysławska, która 

przygotowała pasztet z cukinii i grzybów na domowym chlebie z ziarnami oraz tartaletki 

z grzybami, gołąbki z grzybami w sosie pomidorowy i grzybki na słodko. Dziękujemy za 

coroczną reprezentację naszego Koła Gospodyń. 

18. 15.09.2017 – Walne Zebranie Członków dokonało wyborów członków Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej na kolejną kadencję. Skład Zarządu: Prezes – Stanisław Góra, Wiceprezes – 

Iwona Barnaś, Skarbnik – Piotr Wyczesany, Sekretarz – Rafał Góra, Członkowie: Maria 

Gibała, Jerzy Milasz, Józef Wyczesany. Skład Komisji Rewizyjnej:  Przewodniczący: 

Mariusz Buchała, Wiceprzewodniczący: Daniel Szczupał, Sekretarz: Agnieszka Sarlej, 

Członkowie: Beata Smulska, Józef Zachara. Ponadto odpowiedzialną za kierowanie 

Kołem Gospodyń została pani Irena Góra, a Kołem Kulturalno – Artystycznym pokierują 

panie Iwona Barnaś i Beata Skórnóg. 

19. 20.09.2017 - Przekazano darowiznę na cele lecznicze - Program Skarbonka 110653 

DAWID BORUTA Fundacja Alivia. 

Koszt – 500 zł.  

20. 25.09 – 31.10.2017 – Trwał konkurs fotograficzny „100 lat Niepodległości w Buczu”, 

gdzie zachęcaliśmy mieszkańców, rodaków i sympatyków naszej miejscowości do 

stworzenia wyjątkowego kalendarza na rok 2018. Przygotowaliśmy wspólnie 

publikację upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, na którą 

złożyły się fotografie z minionych lat przedstawiające ciekawe miejsca i wydarzenia  

z życia naszej miejscowości. 
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21. 10.10.2017 – Już kolejny rok Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze 

wzięli udział w VII Międzygminnym Przeglądzie Rękodzieła i Kuchni Regionalnej w 

Porębie Spytkowskiej. W przeglądzie tym reprezentowały Gminę Brzesko tylko koła  

i stowarzyszania z Bucza i Poręby Spytkowskiej oraz Stowarzyszenie Kinezjologiczno-

Rehabilitacyjne „Zawsze aktywni" (z Brzeska). Nasze stowarzyszenie wystawiło dwa 

stoliki z potrawami regionalnymi (kasza gryczana z żurawiną i kapustą, zupa 

borowikowa z łazankami, kolorowe kuleczki jajeczno-serowe i inne smakołyki) oraz 

rękodzieło artystyczne (ozdoby z foamiranu na serwetnikach, kartkach 

okolicznościowych, frotkach do włosów; dekupaż, bibułkarstwo, ozdoby z żarnowca 

/sarniny/ i szydełkowe wyroby). Potrawy przygotowały panie Danuta Tomasik i Irena 

Góra, Iwona Barnaś. Natomiast rękodzieło wykonały panie: Ewa Wyczesany 

(szydełkowanie), Irena Góra i Beata Smulska (dekupaż, produkty i kwiaty z foamiranu  

i bibuły) oraz Beata Skórnóg (ozdoby z żarnowca). Naszym paniom towarzyszyli Prezes 

Stowarzyszenia Stanisław Góra oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr 

Wyczesany. Uczestniczki otrzymały gratulacje, drobne upominki i podziękowania.  

Koszt – 45,30 zł. 

22. 19.11.2017 – Zorganizowano spotkanie integracyjne dla Członków Stowarzyszenia i ich 

rodzin.  

23. 31.11.2017 - Na interwencję Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze i pana 

radnego Piotra Wyczesanego na ul Św. Floriana położono nową nakładkę asfaltową na 

długości ponad 300 m. a wcześniej na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą 

wojewódzką wymalowano wyraźne poziome znaki STOP. W odpowiedzi jakie udzielił 

Zarząd Dróg Wojewódzkich czytamy, że na samej DW 786 nie mogą zostać wymalowane 

pasy akustyczne, które przyczyniły by się do ograniczenia prędkości przejazdu przez 

skrzyżowanie. Stowarzyszenie nadal będzie zabiegać o poprawę bezpieczeństwa  

w obrębie naszej miejscowości. 

24. 09.12.2017 – W Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyło się spotkanie 

stowarzyszeń z powiatu brzeskiego. Celem spotkania było zaprezentowanie swojego 

dorobku oraz wymiana doświadczeń. Wśród obecnych nie zabrakło naszego 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. Reprezentacja w składzie Irena Góra, 

Iwona Barnaś i Rafał Góra zaprezentowała 7-letni dorobek Stowarzyszenia w formie 

prezentacji, a także zorganizowała wystawkę rękodzieła Członków Stowarzyszenia. 
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25. 17.12.2017 – Po Mszach Świętych były przekazywane nieodpłatnie wyjątkowe, 

rocznicowe kalendarze na rok 2018 przygotowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Wsi Bucze. Kalendarz zawiera fotografie Bucza wykonane w minionych latach, 

pozyskane od mieszkańców. Forma wydawnictwa jest taka jak w ubiegłym roku tzn. typ 

biurkowy, podzielony na miesiące, z imionami i świętami. Okolicznościowy album ze 

wszystkimi otrzymanymi zdjęciami z minionych lat udostępniony został na naszej 

stronie internetowej w Nowy Rok. Dziękujemy osobom zaangażowanym w ofiarowanie 

nam fotografii w ostatnim czasie, a także w minionych latach. Rozdano 350 sztuk. 

Koszt – 1200 zł. 

26. 24.12.2017 – Ustawiono choinkę pod obeliskiem. Drzewko było darowizną od państwa 

Lisów. 

27. 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 – 192,12 zł. 

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

w poszerzonym gronie w zależności od tematyki spotkania.  

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

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 oraz czerpaliśmy 

pomoc w sprawie projektu unijnego. 

 

5. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 

Brak 

 

6.  Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej: 

W minionym roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 

 

7. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 

a) 1/2017 – W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2016 – 

23.03.2017 

b) 2/2017 – W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok 2016 – 

23.03.2017 
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c) 3/2017 – Wybór stanowisk w Zarządzie – 15.09.2017 

d) 6/2017 – W sprawie zwolnienia z opłacenia składki Członkowskiej – 15.12.2017 

e) 7/2017 – W sprawie zwolnienia z opłacenia składki Członkowskiej – 15.12.2017 

f) 8/2017 – W sprawie zwolnienia z opłacenia składki Członkowskiej – 15.12.2017 

 

8. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: 

a) Przeksięgowany zysk z 2016r. – 15 234,91zł. 

b) Składki członkowskie za rok 2017 – 840,00 zł. 

c) Przychody z działalności statutowej – 25 976,11 zł. 

d) Darowizna 1% podatku –  2 314,20 zł  
 

9. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Stowarzyszenie  

w ramach celów statutowych: 

W minionym roku Stowarzyszenie nie realizowało odpłatnych świadczeń w ramach celów 

statutowych. 

 

10. Informacje o poniesionych kosztach: 

a) Realizacja celów statutowych – 9 724,37 zł. 

b) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 1 673,88 zł 

c) Działalność gospodarcza – nie prowadzono. 

d) Pozostałe koszty  – 8 050,49 zł. 

 

11.  Dane za rok 2017 o: 

a) Liczbie zatrudnionych osób w Stowarzyszeniu – 0 osób. 

b) Udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach – nie udzielono. 

c) Lokatach bankowych – nie posiadano lokaty bankowej. 

d) Wartościach nabytych obligacji, akcji – nie nabyto żadnych akcji ani obligacji. 

e) Nabytych nieruchomościach – nie nabyto żadnych nieruchomości. 

 

12. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe  

i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności: 

Stowarzyszenie w roku 2017 nie miało zleconych zadań przez podmioty państwowe ani 

samorządowe.  

 

13.  Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz  

w sprawie deklaracji podatkowych. 

Na Stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. 

Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. 

dochody Stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od 

podatku. 
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Stowarzyszenie na podstawie art. 25 ust. 5 ww. ustawy jest zwolnione ze składania 

deklaracji CIT-2. 

Stowarzyszenie składa deklarację: CIT-8. 

Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT. 

 

 

14.  W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące kontrole zewnętrzne: 

Nie przeprowadzono żadnych kontroli zewnętrznych. 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 zatwierdził dnia 26.03.2018 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: 


