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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 2021” zostało zatwierdzone Uchwałą Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze z dnia 01.07.2022 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: 2 235,60 zł.  

Wydano: 367,10 zł. 

2. 20 lutego 2021 r. - Nasze Stowarzyszenie włączyło się w akcję pomocy na rzecz Marcelka 

Kubali. Wsparcie finansowe przekazaliśmy poprzez konto Stowarzyszenia Pomocy 

Chorym Dzieciom LIVER, ze wskazaniem: Darowizna na rzecz Marcelka Kubali. 

Przekazano: 300 zł 

3. 25 marca – 11 kwietnia 2021 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 20 prac w obu kategoriach: Palmy Wielkanocne (14) i Koszyczek ze 

Święconką (6). Prace (bez danych osobowych) zostały ocenione on-line, przez 
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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. Uczestnicy otrzymali piękne publikacje, 

słodycze i dyplomy.  

Koszt: 367,10 zł - 1% 

4. 8 lipca 2021 r. w naszej miejscowości gościliśmy pielgrzymów Klubu Turystyki 

Rowerowej “Sokół” z Tarnowa. Jednym członków Klubu jest pan Józef Borowiec, który 

zaprosił rowerzystów do Bucza na śniadanie.  W budynku remizy OSP Bucze 

pielgrzymów poczęstunkiem ugościło Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze z 

prezesem Stanisławem Górą na czele. Panie z KGW przy Stowarzyszeniu przygotowały 

ciepły żurek, ciasta oraz owoce i gorące napoje. Goście wysłuchali też historii i 

opowiadań na temat Bucza i okolic. Na spotkanie z pielgrzymami przybył również Sołtys 

Wsi – Daniel Szczupał. Pielgrzymi – rowerzyści do pokonania mieli ponad 200 km 

podzielone na dwa dni. 

Koszt: 237,72 zł 

5. Dofinansowano wydanie książki z poezją p. Ireny Góry - "Z serca płynące". 

Koszt: 504,53 zł 

6. 14 sierpnia 2021 r. Naprawiono ławki na placu zabaw.  

Koszt: 21,95 zł. 

7. 15 sierpnia 2021 r. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Buczu oraz 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze zorganizowali Piknik Dożynkowy. 

Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej rozpoczęła Masza Święta pod przewodnictwem 

Ks. proboszcza Ryszarda Pluty Na jej wstępie poświęcony został i wniesiony w procesji 

piękny wieniec żniwny przygotowany przez dzieci pierwszokomunijne oraz chleb i 

kołacz. Po zakończonej Mszy Świętej ks. Proboszcz z okazji swojego jubileuszu 30-lecia 

kapłaństwa, otrzymał życzenia od Rady Parafialnej, Sołectwa i Gminy Brzesko oraz 

Służby Liturgicznej. 

Piknik Dożynkowy zorganizowany został na placu zabaw. 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 
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udanej zabawy. Na zaproszenie odpowiedzieli p. Justyna Wójtowicz – Woda – 

wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Brzeskiego, p. Henryk Anioł – radny Powiatu 

Brzeskiego, p. Burmistrz Tomasz Latocha, p. Ewa Chmielarz – Żwawa – Radna Rady 

Miejskiej w Brzesku oraz p. Sołtys Bucza Daniel Szczupał. 

Część artystyczną rozpoczął “chłop galicyjski” pokazem młócenia zboża cepami. Po tym 

swój występ zaprezentował Zespół Regionalny “Porąbcoki” odgrywając scenkę pt. “Jak 

się dzirdzok złomoł” , wraz z muzyką, tańcem i śpiewem. Piękne tańce, śpiewy, 

choreografia wzbudzały zachwyt publiczności. 

Odbył się także „Konkurs na najpiękniejszą wiązankę zielną dla Matki Bożej”. Jury w 

składzie ks. Proboszcz Ryszard Pluta, p. Ewa Chmielarz – Żwawa i Przewodnicząca Koła 

Gospodyń p. Irena Góra, wybrali trzy najpiękniejsze, zgodne z tradycją wiązanki, które 

zostały nagrodzone. Ponadto, każdy z uczestników dostał nagrodę pocieszenia. 

Swoją publikację pt. Z serca płynące” zaprezentowała p. Irena Góra, recytując kilka 

swoich wierszy. Była możliwość zakupu publikacji. 

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, wiejski chleb ze smalcem i ogórkiem 

kiszonym. Stoisko to cieszyło się cały czas wielkim zainteresowaniem. 

Ponadto dzieci miały możliwość darmowej zabawy na dwóch dmuchanych 

zjeżdżalniach. 

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.  

Piknik był Zadaniem publicznym pn. Piknik Dożynkowy 2021 jest współfinansowane 

przez Powiat Brzeski, w ramach konkursu ofert złożonych w kwietniu 2021 r.  

Darowizny, dotacje: 7 100 zł 



7 
 

Koszt (zakup produktów, zespół ludowy, ubezpieczenie, dmuchane zjeżdżalnie i inne): 

5 066,78 zł 

Zysk (sprzedaż produktów KGW, loteria fantowa): 3 945 zł 

8. Lipiec – sierpień 2021 r. Nasze Koło Gospodyń Wiejskich przy Stowarzyszeniu Na Rzecz 

Rozwoju Wsi Bucze zostało zaproszone przez Lokalną Grupę Działania ,,Kwartet na 

Przedgórzu” do Międzynarodowego Projektu Współpracy “Twoja kultura, moja 

kultura”. Na Turnieju Kulinarnym, który odbywał się w miejscu Albigowa Sady koło 

Łańcuta, reprezentowały nasze Koło Gospodyń Panie – Irena Góra i Beata Smulska. Do 

Turnieju zaprezentowano regionalną, postną potrawę “kapuściane kotleciki z sosem 

chrzanowym” przygotowaną przez p. Danutę Tomasik, a za dekorację stołu 

odpowiedzialne były p. Irena i p. Beata. Dziękujemy Organizatorom (LGD Kwartet na 

Przedgórzu, LGD Ziemia Łańcucka i LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej) za 

zaproszenie i cenne nagrody oraz Gospodarzom za miłe przyjęcie. 

Koszt: 487,51 zł 

Zysk: 500 zł + sprzęt do cateringu o wartości 5 000 zł. 

9. 17 września 2021 r. Członkowie Stowarzyszenia na Zebraniu Sprawozdawczym, przyjęli 

sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz udzielili Zarządowi absolutorium. 

Prezes Stowarzyszenia Stanisław Góra podziękował wszystkim Członkom oraz osobom 

wspierającym nasze działania za pracę w ciągu minionego roku. 

Dziękujemy pani Klaudii Korda w prowadzeniu spraw finansowych Stowarzyszenia. 

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne dostępne są na stronie 

Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdania. 

10. 26 października 2021 r. W Porębie Spytkowskiej w Domu Ludowym, odbył się X 

Przegląd Rękodzieła Artystycznego i Kuchni Regionalnej. 

Nasze Koło Gospodyń Wiejskich działające przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi 

Bucze również uczestniczyło w tym jubileuszowym spotkaniu prezentując swoje 

wyroby artystyczna i kulinarne. 

Członkinie naszego Koła corocznie biorą udział w warsztatach rękodzieła 

prowadzonych przez panią Marię Karaś, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazują 

innym. 

Dziękujemy organizatorom – Porębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu za 

zaproszenie oraz włączenia nas do tego projektu. 

Koszt: 59,97 zł 
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11. 11 listopada 2021 r. Mieszkańcy Bucza uczcili Narodowe Święto Niepodległości Mszą 

Świętą za Ojczyznę oraz modlitwą w intencji Poległych pod Obeliskiem 

upamiętniającym Poległych Mieszkańców Bucza w I i II wojnie światowej. Po udzieleniu 

błogosławieństwa wiernym przez księdza proboszcza Ryszarda Plutę, odśpiewano 

Hymn Narodowy, wpisując się w ogólnopolską akcję “Niepodległa do hymnu”. Msza 

Święta była odprawiana z intencji Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. 

12. 4 grudnia 2021 r. - Z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, na 

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

podarowana przez p. Mularzów z Ostrowa Królewskiego. Wzbogacona została o nowe 

elementy dekoracji świetlnej. Zakupiono nowe światełka choinkowe – 1000 szt. lampek. 

Koszt: 169,00 zł 

13. 3 grudnia 2021 – Zakupiono namiot z logo Stowarzyszenia. 

Koszt: 3 314,00 zł 

14. 11 - 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 2 osoby.  

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

pochodzących z 1% podatku.  

Koszt zaksięgowany w roku 2022: 97,13 zł – 1% 

15. 18 i 19 grudnia 2021 r. nasze Koło Gospodyń Wiejskich działające przy Stowarzyszeniu 

wystawiło swoje produkty na Jarmarku Bożonarodzeniowym na płycie Rynku w 

Brzesku. Panie z Koła przygotowały ciasteczka, świąteczne ozdoby: stroiki, krasnale, 

rękodzieło: prace szydełkowe, wiejski smalec oraz wiązaneczki sianka i kropidełka. 
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Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Brzesku za możliwość zaprezentowania 

produktów naszych pań z Koła Gospodyń. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Paniom za 

ogromne zaangażowanie się w przygotowanie tych wyrobów w tak krótkim czasie. 

Koszt: 187,14 zł 

Zysk: 570 zł 

16. W ciągu roku dbanie o Skwer Ks. Ignacego Piwowarskiego, obelisk upamiętniający ofiary 

I i II wojny światowej oraz kapliczki. Zakupiono znicze, kwiaty oraz materiał i szycie flag 

narodowych. 

Koszt: 444,55 zł. 

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

w poszerzonym gronie w zależności od tematyki spotkania.  

18. 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, 

 

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: 
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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 – 15 079,60 zł. 

a. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – 2 235,60 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) – 12 844,00 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 2021 – 660,00 zł. 

e) Przeksięgowany zysk z 2020 r. – 19 657,81 zł. 

 

2. Informacje o kosztach: 

a) Łączna kwota kosztów – 11  825,20 zł. 

b) Informacja o poniesionych kosztach: 

a. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 

367,10 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 – 247,39 zł. 

d) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) – 17,202 11  zł. 

 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego: 

Kwota: 3 254,40 zł.  

 

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

oraz sposobie wydatkowania tych środków. 

a) Przychody z 1% podatku – 2 235,160 zł. 

b) Wysokość kwoty wydatkowanej – 367,10 zł. 

c) Działania, na które wydatkowano środku: 

a. Zakup nagród w Konkursie Palm Wielkanocnych, 

 

IV. Korzystanie z uprawnień. 

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień: 

a) Nie korzystała. 
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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 2021 r. – 34 osób fizycznych, 0 osób prawnych. 

 

3. Wolontariat: 

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

b) Liczba wolontariuszy – 34 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. 
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a) brak 

 

IX. Dodatkowe informacje. 

1. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 

1/2021 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2020 - 

17.09.2021 

2/2021 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok 2020 - 

17.09.2021 

3/2021 - W sprawie skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia - 17.12.2021 

4/2021 - W sprawie zwolnienia z opłaty składki członkowskiej - 17.12.2021 

 

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 2021 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 2021 zatwierdził dnia 01.07.2022 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: 


