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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA DOBROCZYNNEGO „RES SACRA MISER” W 

OLKUSZU 

 obejmujące okres: 01.01.2005r. – 31.12.2005r. 
 

 

 

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 

05.09.2003 roku pod numerem 0000171499. Numer identyfikacyjny REGON – 356758391. 

Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie uzyskało z dniem 16 lipca 2004 roku.  

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. Romulanda Traugutta 6/7 – członek (do 19 maja 2005 

roku) 

Zdzisława Barczyk zam. Witeradów 213 – członek ( od 19 maja 2005 roku )  

 

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 Stowarzyszenia 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. Realizując jeden z podstawowych celów statutowych jakim jest organizowanie pomocy 

rzeczowej i finansowej Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” od początku 2005 

roku kontynuowało zainicjowaną w 2004 rok współpracę ze szwedzką fundacją „Heart to 

Heart” oraz ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności w Krakowie”.  Już w styczniu 

sprowadzono około 20 ton darów, głównie odzieży, która trafiła do osób najbardziej 

potrzebujących z powiatu olkuskiego. W marcu 2005 roku została podpisana kolejna umowa 

ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności w Krakowie” w ramach programu PEAD 

„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2005”, która pozwoliła na udzielenie 

pomocy około 600 ubogim rodzinom wytypowanym przez Ośrodki  Pomocy Społecznej , a 

także w drodze wywiadu własnego. Z kolei dzięki darowiznom takich firm jak Colgate-

Palmolive Poland oraz Procter and Gamble dostarczono potrzebującym rodzinom szereg 

artykułów chemicznych i higienicznych . 

       W styczniu Stowarzyszenie  Dobroczynne „Res Sacra Miser” podjęło się bardzo dużego 

wyzwania jakim było zorganizowanie koncertu charytatywnego z udziałem zespołu Pieśni i 

Tańca „Śląsk”.  Dochód z koncertu w kwocie 24 210 zł  został  przekazany na zakup sprzętu 

diagnostycznego dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego w Powiatowym Szpitalu w 

Olkuszu. Na organizację tego koncertu pozwoliły zapisy statutowe Stowarzyszenia mówiące, 

że jednym ze sposobów realizowania celów statutowych jest organizowanie różnych form 

imprez kulturalnych z możliwością uzyskania środków finansowych na cele charytatywne, a 

także organizowanie i finansowanie charytatywnej działalności „Stowarzyszenia” na rzecz 

osób chorych, ubogich, zdesperowanych i uzależnionych w miarę istniejących potrzeb i 

środków finansowych.  

     Wykorzystując różnorodne formy realizacji celów statutowych Stowarzyszenie gromadziło 

fundusze na ich realizację m.in. przez udział w cyklicznych imprezach okolicznościowych   

typu jarmarki świąteczne i dożynki powiatowe i gminne. W czasie  ich trwania sprzedawane 

były przedmioty pozyskane od darczyńców  tj.: garnki, środki czystości, przybory szkolne, 

zabawki.  

     W ramach pomocy dziecku i rodzinie Stowarzyszenie uruchomiło w dniu 19 maja 2005 

roku Świetlicę Opiekuńczo – Wychowawczą. Było to możliwe, gdyż Stowarzyszenie wygrało 

konkurs na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego, 

ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz i uzyskało na ten cel dotację w 

wysokości 40.000,00 zł .  



W Świetlicy znalazło opiekę 30 dzieci w wieku od 9 do 13 lat w ramach trzech grup 

wychowawczych. Placówka czynna była 6 razy w tygodniu przez 4-y godziny dziennie. 

Pracowało  w niej 6 osób.  Kierownik, trzech wychowawców i pracownik biurowy 

zatrudnieni byli na ½ etatu, a księgowa na ¼ etatu.  Świetlica zapewniała swoim 

wychowankom opiekę, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i kompetencji językowych, 

aktywny wypoczynek, udział w imprezach kulturalnych i turystyczno – krajoznawczych. 

Realizowano to poprzez organizowanie wyjść do muzeów, kin, na wystawy, a także różnego 

typu wycieczki . Świadczono  ponadto  pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i ich 

rodziców bądź opiekunów prawnych oraz prowadzono działania profilaktyczno – 

dydaktyczne w zakresie uzależnień i przemocy. Oprócz fachowej opieki każdy z 

wychowanków Świetlicy miał  zapewniony jeden posiłek dziennie.   

     Inne formy realizacji celów statutowych  tj.: organizowanie działalności kulturalno-

oświatowej (imprezy artystyczne, kulturalne i oświatowe) oraz zakup biletów na takie 

imprezy ; organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie wycieczek ; 

inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności 

informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i 

wypadków ; prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do  rodziców i 

profesjonalistów były również wykorzystywane i realizowane przez Stowarzyszenie od 

początku zeszłego roku, dzięki współpracy z podmiotami państwowymi i samorządowymi i 

uzyskiwanymi w ten sposób dotacjom na zadania zlecone.  

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” zrealizowało trzy programy zlecone i 

współfinansowane przez administrację publiczną, były to: „Nasza gromadka dla babci i 

dziadka” ; „Droga do zdrowego życia” i „Umiem powiedzieć nie”. 

 Program „Nasza gromadka dla babci i dziadka” miał na celu wzmocnienie i utrwalenie 

tradycji rodzinnych, zachowania więzi w rodzinie i międzypokoleniowych.  Wszystkie 

działania realizowane przez Stowarzyszenie w programie „Nasza gromadka dla babci i 

dziadka” promowały  zdrowy styl życia rodziny, a także wzmacniały jej tradycyjny 

wizerunek. Bardzo wzruszające były chwile, w których babcie i dziadkowie wspominali czasy 

swej młodości snując przy tym cudowne opowieści. Efektem zrealizowanego programu jest 

wydana przez Stowarzyszenie książeczka „W objęciach rodziców i dziadków”, w której 

znalazły się wybrane prace konkursowe dzieci i ich opracowanie dotyczące kultywowania 

tradycji rodzinnych w wielopokoleniowej rodzinie. 

 „Droga do zdrowego życia” – program realizowany od 11 lipca do 30 listopada 2005 roku 

skierowany był do dzieci w wieku 7 – 13 lat i ich rodzin. Celem programu było 



wypromowanie zdrowego stylu życia, wzmocnienie poczucia przynależności do rodziny, 

nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, przygotowanie do pełnienia 

ról społecznych w dorosłym życiu, zapobieganie uzależnieniom od papierosów, alkoholu, 

narkotyków, internetu itp. Prowadzone były bardzo ciekawe zajęcia promujące zdrowie 

fizyczne i psychiczne, a także aktywny styl życia takie jak: warsztaty psychologiczne, 

spotkania integracyjne, pogadanki z zakresu komunikacji interpersonalnej, przyjaźni, 

asertywności, przemocy i agresji. Cykl zajęć „W krainie ruchu”, a więc zabawy integracyjne i 

zajęcia sportowe  (aerobik, basen, mini spartakiada) wzmacniały zdrowie i kondycję fizyczną 

dzieci. Zamiłowanie do turystyki i wędrowania rozwijało się poprzez organizację wycieczek 

(wycieczka do Ojcowa, do Parku Wodnego w Krakowie, udział w plenerach malarskich na 

Pustyni Błędowskiej pt. „Pustynne miraże”). Realizując program „Droga do zdrowego życia” 

nie zapomniano o dorosłych, dla których przygotowano dyżury telefoniczne psychologa i 

pedagoga. 

 Program „Umiem powiedzieć nie” – realizowany był  w okresie od 1 sierpnia 2005 roku do 

30 października 2005 roku. Jego celem było wypromowanie zdrowego stylu życia i 

stworzenie społecznej atmosfery przeciwdziałającej nałogom i uzależnieniom, nauczenie 

umiejętności odmawiania w sytuacjach prowadzących do uzależnień. Program ten opierał się 

na cyklu zajęć profilaktyczno – edukacyjno – informacyjnych dla dzieci i młodzieży, wśród 

których znalazły się warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży pozwalające poprawić 

kontakty interpersonalne, poznać własne i cudze emocje, wzmocnić swą psychiczną i fizyczną 

konstrukcję, uodpornić się na zagrożenia uzależnieniom (np. program profilaktyczny „7 

kroków”). Dla dorosłych biorących udział w programie zorganizowano warsztaty 

psychologiczne: 

- rozwijanie dobrych kontaktów międzyludzkich, 

- jak bronić się przed współuzależnieniem, 

- jak uczyć się mówić „nie” w sytuacjach „pokusy”. 

Ważnym punktem tego programu były też  imprezy otwarte i konkursy, wycieczka 

autokarowa do „wioski indiańskiej” w Szczyrzycu, festyn integracyjny „Żyjmy w trzeźwości” 

oraz konkurs plastyczny „Mój wkład w walkę z nałogami”. Efektem końcowym 

zrealizowanego programu jest wydana  ulotka propagująca życie bez uzależnień oraz 

utworzenie „Kącika trzeźwości” w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu przy 

ul. Biema 24. 

W 2005 roku Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w odpowiedzi na 

prośbę o pomoc ze strony dyrekcji Szkoły Specjalnej w Olkuszu podjął uchwałę o zakupie 



kserokopiarki i nieodpłatnego jej przekazania dla Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu.  

Kserokopiarkę zakupiono za kwotę 1. 586,00 zł i przekazano nieodpłatnie na użytek Szkoły 

Specjalnej. 

  

 

 

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 

Uchwała nr 1 / 2005 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 03.01.2005r. 

 

 

w sprawie: zorganizowania koncertu charytatywnego zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 

oraz przekazanie zebranych środków finansowych na zakup sprzętu diagnostycznego 

dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Powiatowego w Olkuszu. 

 

§ 1 

Zorganizować koncert charytatywny zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz przekazać zebrane 

środki finansowe na zakup sprzętu diagnostycznego dla Oddziału Ginekologiczno – 

Położniczego Szpitala Powiatowego w Olkuszu. 

 

§ 2  

W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie zorganizowania koncertu 

charytatywnego zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz przekazanie zebranych środków 

finansowych na zakup sprzętu diagnostycznego dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego 

Szpitala Powiatowego w Olkuszu. 

 

§ 3  

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



 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 2 / 2005 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 03.01.2005r. 

 

 

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

ramach programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2005”. 

 

§ 1 

Podpisać umowę z „Bankiem Żywności  w Krakowie” w  ramach programu PEAD 

„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2005”. 

   

§ 2 

W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie podpisania umowy ze 

Stowarzyszeniem „Bank Żywności w Krakowie” w ramach programu PEAD „Dostarczanie 

żywności dla najuboższej ludności UE 2005”. 

 

§ 3 

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

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uchwała nr 3 / 2005 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 03.01.2005r. 

 

 

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

wszelkiego rodzaju powiatowych i gminnych imprezach okolicznościowych w 2005 roku. 

 

§ 1 

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

rodzaju powiatowych i gminnych imprezach okolicznościowych w 2005 roku. 

 

§ 2  

W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie udziału Stowarzyszenia 

Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu we wszelkiego rodzaju powiatowych i 

gminnych imprezach okolicznościowych w 2005 roku. 

 

§ 3 

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

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr 4 / 2005 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 31.03.2005r. 

 

 



w sprawie: złożenia oferty realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej tj. 

prowadzenie świetlicy wychowawczej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

 

§ 1  

Złożyć ofertę do UM i G w Olkuszu  na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. 

prowadzenie świetlicy wychowawczej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

 

§ 2 

W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie złożenia oferty realizacji 

zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie świetlicy wychowawczej dla dzieci z 

rodzin dysfunkcyjnych. 

 

§ 3 

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

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 5 / 2005 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 10.05.2005r. 

 

 

w sprawie: utworzenia subkonta dla chorego dziecka Dariusza Piątka. 

 

§ 1  

Utworzyć subkonto dla Dariusza Piątka pod nazwą „Dla Darka”. 

 

§2 

w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie utworzenia subkonta dla 

chorego dziecka Dariusza Piątka. 



 

§ 3 

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

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr 6 / 2005 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 10.05.2005r. 

 

 

w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 

Miser” w Olkuszu. 

 

Działając na podstawie art. 7 § 4 Statutu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” 

w Olkuszu – Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” 

 

Stwierdza, że: 

 

1. Członkami Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu zostali 

wybrani: 

- Maria Jędrysik – wiceprezes 

- Anna Kwaśniewska – sekretarz 

- Anna Curyło – Rzepka – skarbnik 

- Zdzisława Barczyk – członek Zarządu 

- Krystyna Pluta - członek Zarządu 

- Mateusz Wysocki - członek Zarządu 

 

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uchwała nr 7 / 2005 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 18.10.2005r. 

 

 

w sprawie: utworzenia Klubu dla dzieci i młodzieży przy Świetlicy Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Olkuszu. 

 

§ 1  

Utworzyć Klub dla dzieci i młodzieży przy Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w 

Olkuszu. 

 

§2 

w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie utworzenia Klubu dla dzieci 

i młodzieży przy Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej  w 

Olkuszu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr 8 / 2005 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 09.12.2005r. 

 

 



w sprawie: zakupu kserokopiarki i nieodpłatnego jej przekazania dla Zespołu Szkół 

Specjalnych w Olkuszu. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu  

zarządza co następuje: 

 

§ 1  

Udzielić wsparcia Zespołowi Szkół Specjalnych w Olkuszu w formie zakupu i nieodpłatnego 

przekazania używanej kserokopiarki w kwocie do 1.800,00PLN. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia  Dobroczynnego „Res Sacra 

Miser” w Olkuszu. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

5. Przychody stowarzyszenia:                  302 763,78 zł 

- składki członkowskie 668,00

- darowizny pieniężne 54 549,10

- darowizny rzeczowe 183 085,02

- dotacje celowe 56 135,15

- imprezy okolicznościowe 3 936,24

- nadwyżka przychodów nad kosztami  2004 4 390,27

 

 

6. Poniesione koszty:                             300 916,43 zł 

- realizacja celów statutowych 299 456,55

- wydatki administracyjne 1 459,98

- działalność gospodarcza nie dotyczy

- pozostałe koszty 0,00

 

7.  



a. Wg stanu na dzień 31-12-2005  stowarzyszenie zatrudniało 5 osób   tj.  2 i 1/4 etatu; 

- kierownik Świetlicy, ½ etatu 

- główna księgowa, ¼ etatu 

- wychowawca Świetlicy, ½ etatu 

- wychowawca Świetlicy, ½ etatu 

- wychowawca Świetlicy, ½ etatu 

 

b. łączna kwota wynagrodzeń w roku 2005.  

- płace zasadnicze:           24.217,42 

- pochodne płacowe:          4 .999,71 

razem:                               29.217,13 

c. brak 

d. poniesione wydatki na umowy zlecenia    6.190,00 zł. 

e. pożyczek pieniężnych nie udzielono. 

f. stan środków na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu, Filia w 

Olkuszu przy ul Krakowskiej 26  na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił : 1 807,58  zł. 

g. Stowarzyszenie nie posiada akcji, obligacji i udziałów. 

h. nabyte nieruchomości – nie ma. 

i. nabyte pozostałe środki trwałe – nie ma. 

j. wartości aktywów wg bilansu – 2.183,39 zł. 

k. wartość zobowiązań –  91,92 zł. 

 

 

8. Województwo Małopolskie zleciło Stowarzyszeniu dwa zadania z zakresu pomocy 

społecznej. Na realizację zadania publicznego „Nasza gromadka dla babci i dziadka” 

Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 2.500,00 zł. całkowity koszt realizacji wyniósł 

4.322,68 zł., a na realizację zadnia „Umiem powiedzieć nie”  Stowarzyszenie nasze otrzymało 

dotację w kwocie 3.800,00 zł. (całkowity koszt realizacji wyniósł 4.780,73 zł.). 

Stowarzyszenie zrealizowało również  zadanie „Droga do zdrowego życia” zlecone przez 

Wojewodę Małopolskiego, na który to Wojewoda przyznał dotację w wysokości 8.000,00 zł 

(całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 10.766,58 zł.). Stowarzyszenie wygrało także 

konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego ogłoszony przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Olkusz i uzyskało dotację w wysokości 40.000,00 zł na ten cel. Było to zadanie 

wchodzące w zakres pomocy społecznej, realizowane  od dnia 19 maja do 31 grudnia 2005 



roku w formie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej. Całkowity koszt zadania wyniósł 

49.859,10 zł. 

 

 

9. Stowarzyszenie składa CIT – 8, zobowiązań podatkowych nie posiada. 

 

10. W okresie sprawozdawczym tj. w miesiącu wrześniu przeprowadzono kontrolę. Kontrola 

przeprowadzona przez Urząd Miasta i Gminy Olkusz nie dotyczyła działalności 

Stowarzyszenia jako całości  a jedynie Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej dotowanej 

przez Urząd Miasta i Gminy Olkusz.  

 

 

 

Olkusz, dnia 27.02.2006 r.            


	Olkusz, dnia 27.02.2006 roku 

