
 
Olkusz, 30 marca 2005r. 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 

DOBROCZYNNEGO „RES SACRA MISER” W OLKUSZU 
 
 
1. Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu z siedzibą w Olkuszu 
ul.Biema 24, 32-300 Olkusz zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 
05.09.2003r. pod numerem 0000171499. Numer identyfikacyjny REGON – 356758391. 
Członkami Zarządu stowarzyszenia są: 
Małgorzata Konarska zam. Olkusz ul.Antoniego Kocjana 3 – prezes 
Maria Jędrysik zam. Olkusz ul.Króla Kazimierza Wielkiego 19/11 – wiceprezes 
Anna Kwaśniewska zam.Kolbark ul.Kamyk 9 - sekretarz 
Anna Curyło Rzepka zam. Olkusz ul.Ogrodowa 7 - skarbnik 
Mateusz Wysocki zam. Olkusz ul.Antoniego Kocjana 9 - członek 
Krystyna Pluta zam. Wolbrom ul.Skalska 1/21 - członek 
Maciej Patrzałek zam. Olkusz ul.Romualda Traugutta 6/7 – członek 
Celem statutowym stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu 
społeczności w tym: osób, rodzin, środowisk dotkniętych patologią, biednym, 
niepełnosprawnym, słabym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, 
materialnie i zdrowotnie, w zakresie opieki, doradztwa, pracy wychowawczo-adaptacyjnej, 
pomocy materialnej. Celem stowarzyszenie jest także tworzenie warunków na rzecz 
wyrównywania szans, przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku 
aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym oraz wspierania ich rodzin. 
 
2. Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stowarzyszenie 
zorganizowało ogólnopolską zbiórkę publiczną dla pozyskania środków finansowych na 
leczenie i rehabilitację  czteroletniego  mieszkańca Olkusza-Krzysia Cieśli chorego na 
artrogrypozę. Zbiórka została zakończona 31 grudnia 2004r. a zebrane pieniądze w kwocie 
7.986,91 zł. zostały przesłane na konto dziecka w klinice Aschau w Niemczech. 
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu nawiązało także współpracę ze 
szwedzką fundacją „Heart to Heart”. Owocem tejże współpracy był transport do Olkusza 15 
ton darów ze Szwecji.  Przywieziona została głównie odzież, którą Stowarzyszenie  rozdało 
ok. 1000 ubogim  rodzinom z terenu gmin Olkusz, Wolbrom i Trzyciąż.  
W miesiącu lipcu utworzono przy Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu 
Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą dla dzieci. Ten element pomocy jest skierowany do 
rodzin niezaradnych życiowo. Świetlica czynna jest 4 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie. 
W czasie wakacji prowadzono zajęcia dla dzieci we współpracy z Caritas Diecezji 
Sosnowieckiej, który przeznaczył na ten cel kwotę 2.000,00 zł..  W okresie 06.09.2004r. – 
06.12.2004r. realizowany był na świetlicy program „Grunt to rodzinka”, na który 
otrzymaliśmy dotację Wojewody Małopolskiego w wysokości 4.000,00 zł. Oddziaływaniem 
objęto 20 rodzin wielodzietnych. W ramach programu realizowane były zajęcia w sekcjach 
problemowych, poradnictwo rodzinne oraz inne działania promujące prawidłowo 
funkcjonującą rodzinę. W miesiącu październiku złożyliśmy do Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz  ofertę na prowadzenie w 2005r. placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia 
dziennego. 
W miesiącu październiku podpisano umowę ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności w 
Krakowie” tym samym stając się uczestnikiem programu PEAD – „Dostarczanie żywności 
dla najuboższej ludności UE 2003/2004”. W ramach tej akcji udzielamy pomocy 600 ubogim 



rodzinom wytypowanym przez ośrodki pomocy społecznej. Wielkość tej pomocy w 2004r. to 
kwota 77.797,40 zł. W dniach 26 i 27 listopada stowarzyszenie nasze jako partner lokalny 
Stowarzyszenia „Bank Żywności”  uczestniczyło w  ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności. 
Członkowie Stowarzyszenia byli współorganizatorami Jarmarku Bożonarodzeniowego i 
Wielkanocnego na olkuskim rynku. Uczestniczyli również w dożynkach powiatowych i 
gminnych. 
 
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
4. Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia 
 

Uchwała nr 1/2004 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 13. 01. 2004r. 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na dalsze leczenie dziecka niepełnosprawnego  

- Mateusza Czekaj 

§ 1 

Udzielić wsparcia finansowego w kwocie 500 PLN na leczenie i rehabilitację we Włoszech dziecka 

niepełnosprawnego – Mateusza Czekaj. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 

Olkuszu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Uchwała nr 2/ 2004 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 13. 01. 2004r. 

 

W sprawie: udziału Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu we wszelkiego rodzaju 

powiatowych lub gminnych imprezach okolicznościowych w 2004r.  

 

§ 1 

Czynny udział Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu we wszelkiego rodzaju 

powiatowych lub gminnych imprezach okolicznościowych w 2004r 

§ 2 

W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie udziału Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res 

Sacra Miser” w Olkuszu we wszelkiego rodzaju powiatowych lub gminnych imprezach okolicznościowych. 

 



§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała nr 3 / 2004 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 13. 01. 2004r. 

 

W sprawie: współpracy ze szwedzką firmą „Heart to Heart”.  

 

§ 1 

Nawiązać współpracę ze szwedzką firmą „Heart to Heart”- transport i dystrybucje darów ze Szwecji. 

§ 2 

W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie współpracy ze szwedzką firmą „Heart to 

Heart”. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Uchwała nr 4 / 2004 

Zarządu  Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 04. 10. 2004r. 

 

w sprawie: podpisania umowy ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności w Krakowie” w ramach programu PEAD  

„ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2003/ 2004’.  

§ 1 

Podpisać umowę z „Bankiem Żywności w Krakowie” w ramach programu PEAD- Dostarczanie żywności dla 

najuboższej ludności UE 2003/ 2004”.  

 

§ 2 

W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie podpisania umowy  

z „Bankiem Żywności w Krakowie” w ramach programu PEAD „ Dostarczanie żywności dla najuboższej 

ludności UE 2003/ 2004”.  



§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
5. Przychody stowarzyszenia:                 156.182,57 
- składki członkowskie                                 934,00 
- darowizny pieniężne                               8.663,60 
- zbiórki publiczne                                     8.142,09 
- darowizny rzeczowe                            125.122,40 
- imprezy okolicznościowe                        7.320,48 
- dotacje celowe                                        6.000,00 
 
6. Poniesione koszty:                               151.792,30 
a)  realizacja celów statutowych              149.383,43 
b)  wydatki administracyjne                         2.408,87 
c) działalność gospodarcza                                 0,00 
d) pozostałe koszty                                              0,00 
 
7.  
a) Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników na etacie, natomiast w 2004 roku zatrudniło na 
umowę zlecenie 1 osobę. Wydatki z tego tytułu to kwota 900,00 zł.  
b) pożyczek pieniężnych nie udzielano 
c) brak bankowych lokat terminowych. Stan środków na rachunku bieżącym w Banku 
Spółdzielczym w Wolbromiu ul.Krakowska 26  - 3.934,77zł. 
d) stowarzyszenie nie posiada akcji, obligacji i udziałów  
e) nabyte nieruchomości – nie ma 
f) nabyte pozostałe środki trwałe – nie ma 
g) wartość aktywów wg bilansu  - 4.792,60 zł. 
h) wartość zobowiązań  –  402,33 zł. 
 
8. Wojewoda Małopolski zlecił stowarzyszeniu zadanie z zakresu pomocy społecznej, na 
realizację którego stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 4.000,00 zł. Całkowity koszt 
wykonania zadania publicznego „Grunt to rodzinka” wynosi 6.005,38 zł.  
 
9. Stowarzyszenie składa CIT-8, zobowiązań podatkowych nie posiada 
 
10. W okresie sprawozdawczym kontroli nie prowadzono. 
 
 


