
Olkusz, dnia 28.02.2007 roku 
 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI 

STOWARZYSZENIA DOBROCZYNNEGO „RES SACRA MISER” W 
OLKUSZU 

 Obejmujące okres: 01.01.2006r. – 31.12.2006r. 
 
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 poŜytku 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 
Zdzisława Barczyk zam. Witeradów 213 – członek 
Krystyna Pluta zam. Wolbrom, ul. Skalska 1/21 – członek 
Mateusz Wysocki zam. Olkusz, ul. Antoniego Kocjana 9 – członek 
 

Celem statutowym stowarzyszenia jest działalność społecznie uŜyteczna na rzecz 
ogółu społeczności w tym: osób, rodzin, środowisk dotkniętych patologią, biednym, 
niepełnosprawnym, słabym, bezradnym, uzaleŜnionym i upośledzonym społecznie, 
materialnie i zdrowotnie, w zakresie opieki, doradztwa, pracy wychowawczo-adaptacyjnej, 
pomocy materialnej. Celem Stowarzyszenia jest takŜe tworzenie warunków na rzecz 
wyrównywania szans, przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku 
aktywnemu uczestnictwu w Ŝyciu 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 2006 
roku kontynuowało zainicjowaną w 2004 rok współpracę ze szwedzką fundacją „Heart to 
Heart” oraz ze Stowarzyszeniem „Bank śywności w Krakowie”.  W miesiącu maju 2006r. 
sprowadzono blisko 15 ton darów, głównie odzieŜy, która trafiła do osób najbardziej 
potrzebujących z powiatu olkuskiego. W miesiącu lutym 2006 roku została podpisana karta 
współpracy na 2006r. ze Stowarzyszeniem „Bank śywności w Krakowie” w ramach 
programu PEAD „Dostarczanie Ŝywności dla najuboŜszej ludności UE 2006”, która pozwoliła 
na udzielenie pomocy około 350 ubogim rodzinom wytypowanym przez Ośrodki  Pomocy 
Społecznej, a takŜe w drodze wywiadu własnego.  

            Wykorzystując róŜnorodne formy realizacji celów statutowych Stowarzyszenie 
gromadziło fundusze na ich realizację m.in. przez udział w cyklicznych imprezach 
okolicznościowych typu jarmarki świąteczne i doŜynki powiatowe i gminne. W czasie ich 
trwania w ramach działalności odpłatnej sprzedawane były przedmioty pozyskane od 
darczyńców tj.: garnki, środki czystości, wyroby szklane, zabawki oraz ozdoby świąteczne 
wykonane przez wychowanków świetlicy. Uzyskany dochód przeznaczony został na 
działalność statutową. 
     W ramach pomocy dziecku i rodzinie Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę Opiekuńczo – 
Wychowawczą. Stowarzyszenie ponownie wygrało konkurs na prowadzenie placówki 



opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego, ogłoszony przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Olkusz i uzyskało na ten cel dotację w wysokości 60.000,00 zł .  

W Świetlicy znalazło opiekę 35 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 5 osób. Kierownik i trzech wychowawców zatrudnieni byli na ½ etatu, a 
księgowa na ¼ etatu. Świetlica zapewniała swoim wychowankom opiekę, pomoc w nauce, 
rozwijanie zainteresowań, aktywny wypoczynek, udział w imprezach kulturalnych 
Realizowano to m.in. poprzez zajęcia plastyczne i muzyczno-taneczne, zajęcia rekreacyjno-
sportowe a takŜe poprzez organizowanie wyjść do muzeów, kin, na wystawy. Organizowano 
wycieczki i zajęcia turystyczno – krajoznawcze takie jak kulig w stadninie koni w 
Małobądzu, wycieczka do Anikina w Krakowie, wycieczka do Czernej, Pieskowej Skały, rajd 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do Chechła i wycieczki rowerowe i piesze do lasu 
lub parku. Zorganizowano częściowo odpłatną dwudniową wycieczkę do Zakopanego. 
Świadczono ponadto pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców bądź 
opiekunów prawnych oraz prowadzono działania profilaktyczno – dydaktyczne w zakresie 
uzaleŜnień i przemocy. Oprócz fachowej opieki kaŜdy 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 młodzieŜy w formie wycieczek;  
inicjowanie i prowadzenie róŜnorodnych 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 równieŜ 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.  

W 2006 roku zrealizowano trzy programy zlecone i współfinansowane przez 
administrację publiczną tj. przez Województwo Małopolskie i Wojewodę Małopolskiego. 
Dwa z nich były kontynuacją programów realizowanych w 2005r. 

Zadanie "Rodzinę mam w tradycji trwam" zgłoszone w ramach priorytetu 
"Przeciwdziałanie społecznemu wykluczaniu osób starszych" zrealizowane było dla 
wielopokoleniowych rodzin. W ramach programu odbyły się dwa spotkania integracyjne. 
Pierwsze w siedzibie stowarzyszenia pod hasłem ”Wspomnienia łączą dzień wczorajszy z 
dzisiejszym”, drugie w plenerze, gdzie odbyła się impreza rodzinna w atmosferze „Nocy 
Świętojańskiej”. Celem było promowanie wielopokoleniowej, prawidłowo funkcjonującej 
rodziny, budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, kształtowanie poczucia 
waŜności z posiadania rodziny z tradycjami i tworzenie i przekazywanie tradycji rodzinnych.  

Program „Sobą być zdrowo Ŝyć” był kontynuacją projektu „Droga do zdrowego 
Ŝycia”. Celem realizowanego projektu było wypromowanie zdrowego stylu Ŝycia, wyrobienie 
umiejętności właściwej organizacji wolnego czasu, nawiązywania prawidłowych relacji z 
otoczeniem oraz kształtowanie zdolności samodzielnego dokonywania wyborów korzystnych 
dla zdrowia własnego i innych ludzi. 
Zorganizowane dla uczestników zajęcia i spotkania podzielone zostały na trzy kategorie. Pod 
hasłem „Odkrywamy tajemnicę zdrowego odŜywiania” - dzieci miały moŜliwość 
uczestniczenia w cyklu spotkań promujących zdrowy tryb odŜywiania. Drugą kategorią 
spotkań był cykl zajęć promujących zdrowie fizyczne. Dzieci miały okazję uczestniczenia w 
róŜnorodnych formach aktywności fizycznej. Brały udział w zawodach sportowych, 
uczestniczyły w spotkaniach integracyjnych skupiających się wokół kreatywnego ruchu. 
Najaktywniejsze dzieci brały udział w trzydniowym biwaku w Stokach Kwaśniowskich, w 
trakcie którego odbywały się zajęcia ruchowe i zabawy integracyjne.  



 Poprzez praktyczne ukazywanie róŜnorodnych form aktywności ruchowej, 
podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzację turystyki pieszej, demonstracje moŜliwości 
wypoczynku w środowisku naturalnym wyrabiano pośród uczestników programu nawyk 
aktywnego wypoczynku. Obok zdrowia fizycznego popularyzowano istotę zdrowia 
psychicznego. W czasie realizacji zadań promujących zdrowie psychiczne uczestnicy mieli 
moŜliwość uczestniczenia w róŜnorodnych sytuacjach kształtujących właściwe relacje 
interpersonalne oparte na Ŝyczliwości i tolerancji. Dostrzegali wartości płynące z koleŜeństwa 
i przyjaźni. Nabywali umiejętności dobrej komunikacji z otoczeniem. Pracowali nad 
własnymi postawami. Wyrabiali umiejętność przekształcania postawy bezradności, bierności i 
chaotycznego działania w postawę czynną i skuteczną o pozytywnym myśleniu. Wspólnie z 
dziećmi opracowano ksiąŜeczkę propagującą zdrowy styl Ŝycia. Wydaną pozycję łącznie z 
ogłoszonym konkursem rozesłano do świetlic terapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych 
z terenu województwa małopolskiego.  

Zadanie "śółty parasol"- pod nim nie ma brzydkiej pogody, zgłoszone w ramach 
priorytetu "wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" realizowane było we współpracy 
z Przedszkolem Integracyjnym w Olkuszu. NajwaŜniejszym osiągnięciem programu jest 
utworzenie grupy wsparcia dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Rodzice wraz 
ze swoimi dziećmi mogli uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach integracyjnych, 
edukacyjnych i informacyjnych. Odbywały się warsztaty psychologiczno-pedagogiczne z 
udziałem specjalistów w róŜnych dziedzinach. Realizacja zadania jest pierwszą tego typu 
formą pomocy dla rodzin z powiatu olkuskiego. Końcowym efektem programu było wydanie 
broszurki - informatora „Dokąd iść, gdy nie zna się drogi?” przeznaczonej dla rodziców 
dzieci niepełnosprawnych. W broszurce tej zamieszczone zostały niezbędne informacje gdzie 
szukać pomocy prawnej, medycznej, rehabilitacyjnej i pedagogicznej, kiedy rodzice zauwaŜą 
niepokojące objawy zachowania małego dziecka. 

  W ramach organizowania i finansowania charytatywnej działalności na rzecz osób 
chorych i ubogich zakupiono kule pachowe ortopedyczne dla niepełnosprawnego chłopca. 
Stowarzyszenie znalazło się w gronie 109 placówek z całej Polski, które otrzymało wsparcie 
w kwocie 25.000 zł w ramach ogólnopolskiej akcji Telewizji Polskiej "Reklama dzieciom 
2005". W miesiącu czerwcu podpisana została umowa pomiędzy Stowarzyszeniem 
Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w Olkuszu a Telewizją Polską S.A. Kwotę 5 tys. zł 
przeznaczoną na pomoc dla niepełnosprawnego dziecka wydatkowano częściowo w 2006 
roku na zakup kotła ekologicznego c.o., który zainstalowano w mieszkaniu dziecka. 20 tys. zł 
zostanie przeznaczone w 2007r. na utworzenie Sali Doświadczania Świata, w której 
prowadzona będzie terapia dzieci mających trudności z odbiorem i interpretacją bodźców 
pochodzących z otoczenia.  

W ramach wyrównywania szans Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra 
Miser" w Olkuszu ogłosił program stypendialny „Dla Najlepszych”. Do programu przystąpiło 
sześciu wybitnie uzdolnionych uczniów - ubiegłorocznych maturzystów. Trzem z nich Zarząd 
przyznał stypendium na trzy pierwsze lata studiów a trzem na pierwszy rok studiów. 
Stypendia wypłacane są w transzach miesięcznych po 280,00 zł. Realizacja programu 
moŜliwa była dzięki prywatnemu sponsorowi, który przekazał środki finansowe z 
przeznaczeniem na ten cel. 

W ramach współpracy z Kościołem Katolickim a takŜe innymi placówkami do 
realizacji celów statutowych, Zarząd Stowarzyszenia zakupił opał z przeznaczeniem dla 
Zgromadzenia Sióstr Norbertanek w Imbramowicach. 

 

 



3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
4. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia. 
 

Uchwała nr 1 / 2006 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser” w Olkusz 
z dnia 16 stycznia 2006r. 

 
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej na zakup opału dla Zgromadzenia Sióstr   
                   Norbertanek w Imbramowicach. 
 
                   Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu  

Zarządza co następuje: 
 

§ 1 
Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 580,01 PLN dla Zgromadzenia Sióstr 
Norbertanek w Imbramowicach na zakup opału. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 2/200r 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 16 stycznia 2006r. 

 
w sprawie : zmiany regulaminu organizacyjnego Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej  
w Olkuszu 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

 
§ 1 

§ 7 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Olkuszu 
otrzymuje brzmienie : „ Świetlica dysponuje 35 miejscami statutowymi”. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w 
Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 3/2006 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser” 
z dnia 16 stycznia 2006r 

 
w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Świetlicy Opiekuńczo –    
                  Wychowawczej w Olkuszu. 



 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
Przyjąć jednolity tekst Regulaminu organizacyjnego Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Olkuszu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 4/2006 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 16 stycznia 2006r 

 
w sprawie: podpisania umowy ze Stowarzyszeniem „Bank śywności” w Krakowie w ramach  
                  programu PEAD – doŜywianie najuboŜszej ludności UE. 
 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

 
§1 

Podpisać umowę ze Stowarzyszeniem „Bank śywności” w Krakowie w ramach programu  
PEAD – doŜywianie najuboŜszej ludności UE na rok 2006. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkusz. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 5 / 2006 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser” 
z dnia 23 lutego 2006r 

 
w sprawie: przyjęcia regulaminu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”  
                   w Olkuszu dotyczącego przyznawania pomocy stypendialnej dla wybitnie      
                    uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

 
§ 1 

Przyjąć regulamin Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu dotyczący 
przyznawania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu. 
 



§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 6 / 2006 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkusz 
 z dnia 15 maja 2006r. 

 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na zakup kul ortopedycznych dla dziecka  
                   niepełnosprawnego Kacpra Sawczyńskiego , zam. Olkusz  

 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
 

§ 1 
Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 79,20 PLN dla dziecka niepełnosprawnego 
Kacpra Kawczyńskiego na zakup kul ortopedycznych. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkusz. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 7/ 2006 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 03 lipca 2006r. 

 
w sprawie: przyznania stypendium „Dla najlepszych”. 
 

§ 1 
Przyznaje się Stypendia „Dla najlepszych” trzem wybitnie uzdolnionym uczniom - 
tegorocznym maturzystom w osobach: 

1. Joanna Starowicz zam. Olkusz  
2. Przemysław Jędrzejewski zam. Bukowno  
3. Barbara Gładys zam. Olkusz  

§ 2 
Na wypłatę stypendiów przeznacza się kwotę 20.160,00 zł. 

§ 3  
Stypendium będzie wypłacone w 24 transzach miesięcznych po 280,00 zł. w następujący 
sposób: 
październik 2006 rok – czerwiec  2007 rok 
październik 2007 rok – czerwiec  2008 rok 
październik 2008 rok – marzec    2009 rok. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 



 
 Uchwała nr 8 / 2006 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 30.08.2006r 
 
w sprawie: zmiany regulaminu Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu 
dotyczącego  przyznawania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 

 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
 

§ 1 
Zmienić regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. 

§ 2 
Treść regulaminu stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 9 / 2006 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 30.08.2006r 

 
w sprawie: przyznawania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 

 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
 

§ 1 
Przyznać pomoc stypendialną na okres 9 miesięcy w wysokości po 280 PLN miesięcznie dla 
wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 

1) Malwina Kocot zam. DłuŜec 
2) Dariusz Piątek zam. Olkusz 
3) Paulina Kabalak zam. JeŜówka 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 



Uchwała nr 10 / 2006 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 30.08.2006r 

 
w sprawie: utworzenia Sali Doświadczania Świata „Snoezelen”. 

 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
 

§ 1 
Udzieloną darowiznę  przez TVP S.A., zgodnie z wolą darczyńcy,  20.000 PLN przeznacza 
się  na utworzenie  Sali Doświadczania Świata „Snoezelen”. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 11 / 2006 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 27.10.2006r. 

 
w sprawie: zmiany planu finansowego Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu. 
 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

 
§ 1 

Dokonać zmiany planu finansowego Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu                                                                                                 

w następujący sposób: 

Zmniejszenia o kwotę 2.130,00 zł. w tym: 

      z dotacji ze środków własnych 

1. Badania lekarskie      –  40,00 zł             200,00 zł 
2. Szkolenia                   - 300,00 zł                   400,00 zł 
3. Delegacje                  - 100, 00 zł  200,00 zł  
4. Opłaty pocztowe       - 100,00 zł  100,00 zł 
5. Usługi internetowe    - 400,00 zł  190,00 zł 
6. Druki    -     -   100,00 zł 

Zwiększenia o kwotę 2.130,00 zł. w tym: 

z dotacji ze środków własnych 

1. Pieczątki                    –     -    40,00 zł              
2. Opłaty telefoniczne    -     -   200,00 zł  
3. Organizacja imprez    -     -   720,00 zł 
4. Zakup komputera       -     -   250,00 zł  
5. WyŜywienie               - 940,00 zł      - 

 



§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 12 / 2006 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 27.10.2006r 

 
w sprawie: podpisania karty współpracy ze Stowarzyszeniem „Bank śywności w Krakowie” 
w ramach programu PEAD – doŜywianie najuboŜszej ludności UE. 
 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

 
§ 1 

Podpisać kartę współpracy ze Stowarzyszeniem „Bank śywności w Krakowie” w ramach 
programu PEAD – doŜywianie najuboŜszej ludności UE na rok 2007. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
5. Przychody stowarzyszenia:                  237 705,24  zł 
- składki członkowskie 360,00 
- darowizny pienięŜne 59 950,00 
- darowizny rzeczowe 85 724,27 
- 1% podatku 16 209,62 
- dotacje celowe 69 410,00 
- nawiązki 700,00 
- działalność odpłatna 3 504,00 
- nadwyŜka przychodów nad kosztami z roku      
  2005 

1 847,35 

 
 
6. Poniesione koszty:                             186 752,82 zł 
- realizacja celów statutowych 185 589,25 
- wydatki administracyjne 1 163,57 
- działalność gospodarcza nie dotyczy 
- pozostałe koszty  0,00 
 
 



7.  
a. Wg stanu na dzień 31-12-2006  stowarzyszenie zatrudniało 6 osób   tj.  2 i 3/4 etatu; 
- kierownik Świetlicy, ½ etatu 
- główna księgowa, ¼ etatu 
- wychowawca Świetlicy, ½ etatu 
- wychowawca Świetlicy, ½ etatu 
- wychowawca Świetlicy, ½ etatu 
- wychowawca Świetlicy, ½ etatu 
 
b. łączna kwota wynagrodzeń w roku 2006.  

- płace zasadnicze:           31 767,34 
- nagrody:                          1 600,00 
- pochodne płacowe:          6 662,68 
razem:                              40 030,02 
 

c. członkowie zarządu i innych organów stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzeń. 
 
d. poniesione wydatki na umowy zlecenia   -  3 690,00 zł. 
 
e. poŜyczek pienięŜnych nie udzielono. 
 
f. stan środków na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu, Filia w 

Olkuszu przy ul Krakowskiej 26, na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił : 
- na rachunkach bieŜących – 6 365,99 
- na lokatach terminowych – 45 751,96 
 

g. Stowarzyszenie nie posiada akcji, obligacji i udziałów. 
 
h. nabyte nieruchomości – nie ma. 
 
i. nabyte pozostałe środki trwałe – 6 692,09 zł zestaw komputerowy, zestaw mebli 

kuchennych, namiot.  
 
j. wartości aktywów wg bilansu – 52 166,70 zł. 
 
k. wartość zobowiązań –  373,49 zł. 
 
8. Województwo Małopolskie zleciło Stowarzyszeniu dwa zadania z zakresu pomocy 
społecznej. Na realizację zadania publicznego „Rodzinę mam, w tradycji trwam” 
Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 860,00 zł całkowity koszt realizacji wyniósł 
1 168,98 zł, a na realizację zadnia „śółty parasol – pod nim nie ma brzydkiej pogody”  
Stowarzyszenie nasze otrzymało dotację w kwocie 2 550,00 zł (całkowity koszt realizacji 
wyniósł 3 431,45 zł). 

Stowarzyszenie zrealizowało równieŜ zadanie „Sobą być zdrowo Ŝyć” zlecone przez 
Wojewodę Małopolskiego, na który to Wojewoda przyznał dotację w wysokości 6 000,00 zł 
(całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 8 044,89 zł). Stowarzyszenie wygrało takŜe 
konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego ogłoszony przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Olkusz i uzyskało dotację w wysokości 60 000,00 zł na ten cel. Było to zadanie 
wchodzące w zakres pomocy społecznej, realizowane od dnia 16 stycznia do 31 grudnia 2006 



roku w formie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej. Całkowity koszt zadania wyniósł 
72 292,81 zł. 
 
9. Stowarzyszenie składa CIT – 8, zobowiązań podatkowych nie posiada. 
 
10. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono jedną kontrolę. Kontrola przeprowadzona 
przez Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczyła 
realizacji programu „Droga do zdrowego Ŝycia” dotowanego przez Wojewodę Małopolskiego 
w 2005 roku. Kontrolujący nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń do protokołu. 
 
 
 
Olkusz, dnia 27.02.2007 r.            
                                                                                                    Zarząd 

 
                        Konarska Małgorzata  /-/ 

 
                                                    Jędrysik Maria /-/ 
 

                                                Kwaśniewska Anna /-/ 
 

                                                   Curyło-Rzepka Anna /-/ 
 
                                   Barczyk Zdzisława /-/ 
 

       Pluta Krystyna /-/ 
 

                                                Wysocki Mateusz /-/ 
                                                                                                                              


