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Olkusz, dnia 11.02.2008 roku 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI STOWARZYSZENIA 
DOBROCZYNNEGO „RES SACRA MISER” W OLKUSZU 

 Obejmujące okres: 01.01.2007r. – 31.12.2007r. 

 

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 
Dorota Mosurek zam. Zederman 11 – skarbnik 
Zdzisława Barczyk zam. Witeradów 213 – członek 
Alicja Wiekiera zam. Kraków, Aleja Słowackiego 58/16– członek 
Mateusz Wysocki zam. Olkusz, ul. Antoniego Kocjana 9 – 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 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.  20 maja 2007 upłynęła dwuletnia kadencja władz stowarzyszenia. W dniu 22 maja 
2007 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków stowarzyszenia, które na 
wniosek komisji rewizyjnej udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Członkowie 
stowarzyszenia dokonali wyboru prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia na 
kadencję 2007-2009. 

Realizując jeden z podstawowych celów statutowych, jakim jest organizowanie 
pomocy rzeczowej i finansowej, Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” 
kontynuowało w 2007 zainicjowaną w 2004 roku współpracę ze Stowarzyszeniem „Bank 
Żywności” w Krakowie w ramach programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej 
ludności UE 2007”. Stowarzyszenie wydało łącznie ok. 40 ton żywności 350 ubogim 
rodzinom wytypowanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej, a także w drodze wywiadu 
własnego.  

Stowarzyszenie dwukrotnie jako partner Banku Żywności w Krakowie zorganizowało 
świąteczną zbiórkę żywności tj. w miesiącu marcu i listopadzie. W akcjach tych brali udział 
jako wolontariusze wychowankowie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz uczniowie 
Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu. Celem zbiórki, organizowanej w tym samym czasie przez 
wszystkie europejskie Banki Żywności, było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem 
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ubóstwa i niedożywienia. Zebraną żywność rozdano głównie w formie świątecznych paczek 
niezamożnym uczniom olkuskich szkół. Z kolei w miesiącu grudniu stowarzyszenie jako 
partner Stowarzyszenia „Wiosna” na teren Gminy Olkusz włączyło się w akcję „Świąteczna 
paczka”. W akcji tej jako wolontariusze uczestniczyła młodzież z IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Olkuszu. Akcja miała na celu pomoc najbardziej potrzebującym, 
szczególnie rodzinom wielodzietnym. Wszystkie wytypowane przez stowarzyszenie rodziny 
otrzymały świąteczne paczki. 

Inne działania stowarzyszenia w ramach organizowania pomocy rzeczowej i 
finansowej dla najuboższych, to udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 200 zł dla 
chorego ucznia jednej ze szkół, udzielenie wsparcie finansowego w kwocie 1.500 zł na 
częściowe pokrycie kosztów kolonii letnich organizowanych przez Parafię Rzymskokatolicką 
Św. Maksymiliana Kolbe, a także zakup urządzeń zabawowych o wartości 2000 zł dla 
Przedszkola w Osieku. 

            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 w ramach działalności odpłatnej sprzedawane były przedmioty pozyskane od 
darczyńców tj.: garnki, patelnie, kubki, środki czystości, zabawki oraz ozdoby świąteczne 
wykonane przez wychowanków świetlicy. Uzyskany dochód przeznaczony został na 
działalność statutową, w szczególności na fundusz stypendialny. 

W ramach pomocy dziecku i rodzinie Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę Opiekuńczo 
– Wychowawczą. Stowarzyszenie wygrało ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz konkurs na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego 
w 2007 roku 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 6 osób tj. kierownik, trzech wychowawców, księgowa i pracownik 
administracyjny. Zatrudnienie tych osób stanowiło łącznie 2,5 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 także poprzez organizowanie 
wyjść do muzeów, kin, na wystawy. Organizowano wycieczki i zajęcia turystyczno – 
krajoznawcze tj.: wycieczka do schroniska młodzieżowego w Drogini, wycieczka do 
Odporyszowa na zaproszenie Stowarzyszenia „U Siemachy” z Krakowa, wycieczka do Parku 
Miniatur w Inwałdzie oraz wycieczka do Multikina i Aquaparku w Krakowie a także 
wycieczki piesze do lasu lub parku. 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. 

 W miesiącu czerwcu Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” do Małopolskiej Federacji Świetlic. Uczestnictwo w 
federacji pozwoli świetlicy na poszerzenie oferty programowej. 

Realizując jeden z celów statutowych stowarzyszenia, jakim jest działalność 
społecznie użyteczna na rzecz ogółu społeczności w tym osób niepełnosprawnych, w czerwcu 
2007 roku stowarzyszenie uruchomiło Salę Doświadczenia Świata „Snoezelen”, która jest 
elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania dzieci i młodzieży. Jest to 
specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące 
rozwój zmysłów. W Sali Doświadczenia Świata umieszczono urządzenia, które w zależności 
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od potrzeb – dostarczają dzieciom różnego rodzaju bodźców, m.in.: prysznic świetlny, mania 
z pilotem, suchy basen z piłeczkami, wodospad światłowodów, łóżko wodne z grzałką z 
podstawą muzyczną, tunel lustrzany, tarcze do projektora, emiter zapachów, zestaw kula 
lustrzana, kolumna wodna, lustro akrylowe. Sala umożliwia dzieciom poznawanie i 
doświadczanie świata. Terapia w Sali Doświadczania Świata jest możliwością jednoczesnego 
pobudzania wszystkich zmysłów i znalezienia nowej drogi dotarcia do dziecka, którego 
głęboka niepełnosprawność umysłowa czy zaburzenia psychiki nie pozwalają na 
nawiązywanie prawidłowej komunikacji i znacznie uniemożliwiają podjęcie jakiejkolwiek 
aktywności. Możliwość włączenia indywidualnych programów rewalidacyjnych terapii 
dziecięcej wzmacnia, rozszerza i uatrakcyjnia prowadzone dotąd oddziaływania 
rehabilitacyjno – terapeutyczne dla dzieci. 

Sala stwarza potencjalne warunki do poznawania, rozwoju i komunikacji, zapewnia 
odprężenie, odpoczynek i aktywną likwidację stresu. Projekt obejmuje swym zakresem teren 
powiatu olkuskiego, Sala Doświadczania Świata Snoezelen jest pierwszą i jedyną w powiecie 
salą do prowadzenia zajęć w zakresie redukcji stresu i napięć nerwowych. 

Salę sfinansowała TVP S.A. w kwocie 20.000 zł, sponsorzy - „Bolesław – Recykling” 
Sp. zo.o. i firma „Ingremio – Peszel” oraz stowarzyszenie ze środków własnych.    

 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.  

W 2007 roku zrealizowano cztery programy zlecone i współfinansowane przez 
administrację publiczną tj. przez Województwo Małopolskie, Powiat Olkuski i Wojewodę 
Małopolskiego. Trzy z nich były kontynuacją programów realizowanych w 2005 i 2006r. 

 Ze względu na pogłębiające się problemy wśród dzieci i młodzieży związane z 
uzależnieniami i przejawami agresji i przemocy stowarzyszenie zrealizowało program „Ja i 
Ty słońce niech wschodzi tam gdzie my” współfinansowany przez Województwo 
Malopolskie. Bezpośrednio objęto oddziaływaniem dzieci uczęszczające do Świetlicy 
Opiekuńczo-Wychowawczej działającej przy stowarzyszeniu. Aby zrealizować założone cele 
projektu na terenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej zorganizowano wiele 
różnorodnych zajęć profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnych dla dzieci i młodzieży 
gimnazjalnej. Na program składały się warsztaty psychoedukacyjne „Sztuka wyboru”, zajęcia 
„ Jestem silny zdrowy do pomocy gotowy”, piknik integracyjno- sportowy „Majówkowy gaj”, 
w którym uczestniczyły dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych terenu powiatu 
olkuskiego i uczniowie Szkoły Podstawowej w Witeradowie oraz 3-dniowa wycieczka 
krajoznawczo-integracyjna do Szczawnicy. Opracowano z udziałem dzieci ulotkę „SMS- 
masz wiadomość” (2000 sztuk). Zostały one rozpropagowane wśród Świetlic Opiekuńczo- 
Wychowawczych z terenu powiatu olkuskiego. 

Celem programu było wypromowanie właściwych postaw społecznych wobec 
uzależnień, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, umiejętności dobrej komunikacji i 
nawiązywania prawidłowych relacji i współpracy z otoczeniem, propagowanie spędzania 
wolnego czasu bez używek. 

Promocja zdrowego stylu życia, wyrobienie umiejętności właściwej organizacji 
wolnego czasu, nawiązywanie prawidłowych relacji z otoczeniem z wyeliminowaniem 
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zachowań opartych na agresji i przemocy oraz kształtowanie zdolności samodzielnego 
dokonywania wyborów korzystnych dla zdrowia własnego i innych ludzi to cele programu 
„Kiedy jestem zdrowy świat wokół mnie kolorowy”. Był on kontynuacją programów  „Sobą 
być zdrowo żyć”  i  „Droga do zdrowego życia” współfinansowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. Zorganizowane dla uczestników zajęcia i spotkania podzielone zostały na 
dwie kategorie. Pierwszą z nich był cykl spotkań terapeutycznych promujących zdrowie 
psychiczne, warsztaty pedagogiczne „Rozbroić agresję”, cykl zajęć psychoedukacyjnych 
„Pokonać smoka”. Drugą kategorią spotkań był cykl zajęć promujących zdrowie fizyczne. 
Pod hasłem „Budzimy własną kreatywność” dzieci miały okazję uczestniczyć w 
różnorodnych formach artystycznej aktywności ruchowej. Pod okiem instruktorów 
uczestniczyły w aerobiku, gimnastyce wodnej oraz w breakedance. Część uczestników pod 
hasłem „Odetchnąć pięknem świata” brała udział w trzydniowym biwaku połączonym ze 
zwiedzaniem regionu. Zwieńczeniem zajęć promujących zdrowie fizyczne był wyjazdowy 
piknik integracyjno -  sportowy. Uczestnicy projektu wraz z zaproszonymi dziećmi ze 
świetlicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Bogucinie Małym wzięli udział w turnieju 
sportowym, gdzie wszyscy mieli możliwość sprawdzić poziom swoich umiejętności w 
zakresie aktywności fizycznej. Poprzez praktyczne ukazywanie różnorodnych form 
aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzację turystyki pieszej, 
demonstracje możliwości wypoczynku w środowisku naturalnym wyrabiano pośród 
uczestników programu nawyk aktywnego wypoczynku. To wszystko wpłynęło pozytywnie na 
rozwój osobowości dzieci. Dzięki temu aktywniej będą uczestniczyć w życiu społecznym 
najbliższego środowiska. Tego typu działania zmniejszą stopień ich marginalizacji. 

Kontynuacją zadania "Żółty parasol"- pod nim nie ma brzydkiej pogody, były dwa 
programy, jeden współfinansowany przez Województwo Małopolskie „A po burzy tęcza”, 
drugi współfinansowany przez Powiat Olkuski „Pod osłoną parasola”. Programy te miały na 
celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. W obu programach prowadzono dla 
małych dzieci niepełnosprawnych warsztaty terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata, 
którą dysponuje nasze stowarzyszenie. Tutaj dzieci z różnymi dysfunkcjami w rozwoju, 
aktywizowały swoje zmysły z pomocą światła, odgłosów, zapachów i elementów 
uwrażliwiających dotyk. 

W programie „A po burzy tęcza” uruchomiono Punkt Konsultacyjny dla rodziców i 
osób zainteresowanych terapią małego dziecka, który był czynny raz w tygodniu w siedzibie 
stowarzyszenia. Ponadto organizowane były spotkania integracyjne dla rodzin a także 
warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. 
Zorganizowano konferencję na temat wczesnej diagnozy i wszechstronnej stymulacji dziecka 
niepełnosprawnego. Adresatami konferencji byli rodzice niepełnosprawnych dzieci oraz 
pracownicy poradni, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści ośrodków edukacyjno-
wychowawczych pracujący z dzieckiem niepełnosprawnym, pracownicy PCPR-u oraz lekarze 
pediatrzy z terenu powiatu olkuskiego. Prelegentami były osoby z wieloletnim 
doświadczeniem w zakresie diagnozy i terapii małego dziecka o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych działające przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie. 
Podczas konferencji poruszyły zagadnienia dotyczące wczesnej interwencji. Przedstawiły też 
możliwości dróg terapeutycznych, które efektywnie pomogą w rozwoju małego dziecka.  

 Zadanie „Pod osłoną parasola” miało na celu utworzenie grupy wsparcia dla rodzin z 
małym dzieckiem niepełnosprawnym, aby przede wszystkim przeciwdziałać wykluczeniu i 
marginalizacji tych rodzin w swoim środowisku.  

Podczas spotkań integracyjno- informacyjnych pn. “Jeżeli potrafisz podaj mi swoją 
dłoń” rodzice mieli okazję zdobyć dodatkowe informacje na temat istoty wczesnego 
wspomagania dzieci, oraz poszerzyli informacje z zakresu pomocy socjalnej. Dzieci z 
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dysfunkcjami ruchowymi mogły skorzystać z indywidualnej rehabilitacji “Przez aktywność 
do sprawności” usprawniając motorykę dużą i małą a dzieci z problemami w komunikowaniu 
się z otoczeniem miały możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach logopedycznych i 
psychopedagogicznych “Rozwijamy sprawność komunikowania się”. Rodziny miały też 
okazję uczestniczyć w wyjazdach do stadniny koni w Małobądzu, gdzie dzieci skorzystały z 
hipoterapii a rodzice mieli okazję zapoznać się z reakcją ich pociechy w spotkaniu z 
terapeutą, jakim jest koń. Dzięki takiej różnorodnej ofercie dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych miały możliwość uczestniczyć w wielu atrakcyjnych formach terapeutycznych i 
rehabilitacyjnych. Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że rodzice wykazują bardzo duże 
zainteresowanie w kierunku kontynuacji tego typu wsparcia. 

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych Zarząd Stowarzyszenia 
Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu kontynuował program stypendialny „Dla 
Najlepszych”. Stypendia wypłacane są sześciu studentom w transzach miesięcznych po 
280,00 zł. Realizacja programu możliwa była dzięki prywatnemu sponsorowi, który przekazał 
środki finansowe z przeznaczeniem na ten cel. 

Zarząd podjął uchwałę o nadaniu honorowego członkostwa Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu tym spośród darczyńców, którzy udzielili 
stowarzyszeniu największej pomocy rzeczowej lub finansowej, tym samym wspierając 
działalność stowarzyszenia. Uroczystość wręczenia honorowego członkostwa odbyła się 15 
czerwca 2007r. 

Stowarzyszenie aktywnie współpracowało w ubiegłym roku z administracją publiczną, 
szkołami, a także z innymi stowarzyszeniami z terenu Małopolski. 

W 2007 roku stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie 
Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” 2007, a prezes stowarzyszenia 
znalazła się w gronie 15 finalistów plebiscytu Gazety Krakowskiej „Ludzie roku 2006”. 
 
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia. 
 
 

Uchwała nr 1.1 / 2007 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 8 luty  2007r. 

w sprawie: przyjęcia zasad rachunkowości dla Stowarzyszenia Dobroczynnego 
Res Sacra Miser w Olkuszu 

Na podstawie  art. 10 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości               
(publikacja: tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76  poz. 694 z póżn.zm.) oraz w oparciu o  rozporządzenie 
Ministra Finansów  z  dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi  działalności gospodarczej 
(Dz.U. z 2001 r. nr 137 poz.1539) 

 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
 

§ 1 

zatwierdza do stosowania od dnia 1 stycznia 2007 r. dokumentację opisującą przyjęte w Stowarzyszeniu 
Dobroczynnym RES SACRA MISER zasady rachunkowości.  
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Dokumentacja obejmuje: 
  

1. Politykę rachunkowości ( Załącznik nr 1 do Uchwały )  
2. Zakładowy plan kont – wykaz kont księgi głównej  ( Załącznik nr 2 do Uchwały ) 
3. Instrukcję w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych   

(Załącznik nr 3 do Uchwały) 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się głównej księgowej Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu. 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 1.2 / 2007 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 8 luty  2007r. 

 
w sprawie: nadania  honorowego członkostwa Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
 

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

 
§ 1 

Nadać honorowe członkostwo Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu następującym 
darczyńcom: 

1) Stanisław Adamczyk 
           Prezes „ELO-POL” Sp. z o.o. 

2) Grażyna i Jerzy Banyś  
           Zakład Produkcyjno – Handlowy „BANPOL” 

3) Gabriel Curyło 
                  Wojciech Kaim 
                  P.P.H.U „DUKAT” Sp. Jawna 

4) Alina Ratusińska 
5) Edward Szumera 

                 Ubojnia Drobiu „LIMAR”   
6) Barbara i Adam Węglarz 

                  Przedsiębiorstwo „INTERMAG” Sp.zo.o. 
 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 1.3 / 2007 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 8 luty 2007r. 

 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na udział Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” 
w Olkuszu w otwartych konkursach ofert w zakresie pomocy społecznej. 

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

§ 1 
Wyrazić zgodę na udział Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu  
w otwartych konkursach ofert w zakresie pomocy społecznej ogłoszonych przez samorząd wojewódzki oraz 
samorząd powiatowy. 

§ 2 
 

Wartość środków własnych w ofertach konkursowych nie może przekroczyć kwoty  
10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

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

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 2 / 2007 
Zarządu  Stowarzyszenia  

Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 28 luty 2007r. 

 
 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu  
Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu za 2006 rok. 

 
 Działając na podstawie art. 7 § 3 ust.1 Statutu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu – Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser  
w Olkuszu 

postanawia  co następuje: 
 

§ 1 
Przyjąć sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu za 2006r. 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 3  / 2007 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 15 czerwca  2007r. 

 
 

w sprawie: wsparcia finansowego kolonii letnich dla dzieci z ubogich rodzin. 
 

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

 
§ 1 

Wyrazić zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 1.500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)  kolonii 
letnich organizowanych przez Parafię Rzymskokatolicką Św. Maksymiliana Kolbe.  
 

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

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 4 / 2007 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 15 czerwca 2007r. 

 
w sprawie: przystąpienia Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu do Małopolskiej 
Federacji Świetlic. 

 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
 

§ 1 
Wyrazić zgodę na przystąpienie Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu do Małopolskiej 
Federacji Świetlic. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej prowadzonej  przez 
Stowarzyszenie Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 5 / 2007 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 25 września 2007r. 

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

 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
 

§ 1 
Przedłużyć pomoc stypendialną na okres 3 miesięcy ( październik 2007r., listopad 2007r., grudzień 2007r) w 
wysokości po 280 PLN miesięcznie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 

1) Malwina Kocot zam. Dłużec 
2) Dariusz Piątek zam. Olkusz 
3) Paulina Kabalak zam. Jeżówka 

 
§ 2 

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 6 / 2007 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 25 września 2007r 

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: 
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Zwiększyć wydatki  ze środków własnych o kwotę 3.140 PLN, w tym:     

- płace,             o kwotę 1.000  PLN 

- pochodne płacowe,     o kwotę    200  PLN 

- opłaty pocztowe,        o kwotę   140   PLN 

- opłaty bankowe,         o kwotę   100   PLN 

- organizacja imprez,    o kwotę   500   PLN 

- wyposażenie,           o kwotę  1.200  PLN 

Zmniejszyć wydatki ze środków własnych o kwotę 500 PLN, w tym: 

- ubezpieczenie,             o kwotę    100 PLN 

- szkolenia,                     o kwotę      200 PLN 

- materiały biurowe        o kwotę     200 PLN 

§ 2 

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 7 / 2007 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 25 września 2007r. 

 
w sprawie: wprowadzenia regulaminu ewidencji nawiązek sądowych obowiązujących  

w Stowarzyszeniu Dobroczynnym Res Sacra Miser w Olkuszu 
 

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

 
§ 1 

Przyjąć regulamin ewidencji nawiązek sądowych obowiązujących w Stowarzyszeniu Dobroczynnym Res Sacra 
Miser w Olkuszu, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 
Upoważnić pracownika Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu - Panią Teresę Głuch,  do 
wykonywania czynności egzekucyjnych z tytułu zasądzonych świadczeń pieniężnych. 

 
§ 3 

Wyznaczyć Członka Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu – Pana Mateusza 
Wysockiego, do sprawowania nadzoru nad czynnościami rejestrowania  
i egzekwowania nawiązek sądowych. 

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

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 8 / 2007 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 25 wrzesień 2007r. 

 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Tomasza Dołhoń - ucznia Technikum Budowlanego w 
Olkuszu. 
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Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
zarządza co następuje: 

 
§ 1 

Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 200 PLN dla ucznia Technikum Budowlanego w Olkuszu – 
Tomasza Dołhoń. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 9 / 2007 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 25 września 2007r. 

 
        w sprawie: przekazania w drodze darowizny urządzeń zabawowych. 

 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Zarząd postanawia zakupić i przekazać w formie darowizny dla Przedszkola w Osieku  
urządzenia zabawowe (bujak na sprężynie Konik ze sklejki, bujak na sprężynie Piesek z płyty HDPE). 
 

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

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Uchwała nr  10/ 2007 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 8 listopada  2007r. 

 
w sprawie: przyznania nagród uznaniowych dla pracowników 

Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu. 
 

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

 
§ 1 

Przyznać nagrody uznaniowe dla pracowników Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu w łącznej 
wysokości 1.000 PLN. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr  11/ 2007 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 14 grudnia 2007r. 
 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji 
 
Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz.694 z 
późn, zm.)  
 

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

 
§ 1 

Powołać komisję inwentaryzacyjną w składzie: 
Przewodnicząca              - Grażyna Wardęga 
Z-ca przewodniczącego  - Paweł Stanek 
Sekretarz                         - Irmina Wilk 

§ 2 
Zadaniem komisji jest: 

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych i papierów wartościowych, 
2. Ustalenie drogą spisu z natury ilości przedmiotów darowizny otrzymanych przez stowarzyszenie w 

roku 2007 w ramach pomocy potrzebującym, które nie zostały wydane do końca roku, 
3. Ustalenie drogą spisu z natury ilości przedmiotów darowizny otrzymanych przez stowarzyszenie w 

roku 2007, które nie zostały sprzedane w ramach działalności odpłatnej stowarzyszenia. 
 

§ 3 
Termin przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych ustala się na dzień 31-12-2007 roku. 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 12 / 2007 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 14 grudnia 2007r. 

 
w sprawie: ubiegania się Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu  
o przyznanie pomocy finansowej w ramach akcji TVP S.A. pn. „Reklama dzieciom”. 
 

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

 
§ 1 

Wyrazić zgodę na udział Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu 
 w akcji TVP S.A. pn. „Reklama dzieciom” . 

§ 2 
Złożyć wniosek do TVP S.A. w ramach akcji „Reklama dzieciom” o przyznanie pomocy finansowej dla chorego 
dziecka Mateusza Tomsia oraz doposażenie Sali Doświadczania Świata „Snoezelen” i utworzenie sali integracji 
sensomotorycznej. 

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

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 13 / 2007 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 14 grudnia 2007r. 
 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu ewidencji nawiązek sądowych obowiązujących  
w Stowarzyszeniu Dobroczynnym  Res Sacra Miser w Olkuszu . 

 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
 

§ 1 
Przyjąć regulamin ewidencji nawiązek sądowych obowiązujących w Stowarzyszeniu Dobroczynnym Res Sacra 
Miser w Olkuszu, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 
Upoważnić pracownika Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu - Panią Grażynę Wardęga  
- do wykonywania czynności egzekucyjnych z tytułu zasądzonych świadczeń pieniężnych. 

 
§ 3 

Wyznaczyć Członka Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu – Pana Mateusza 
Wysockiego, do sprawowania nadzoru nad czynnościami rejestrowania  
i egzekwowania nawiązek sądowych. 

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

 
§ 5 

Traci moc uchwała nr 7/2007 Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu z dnia 25 
września 2007r. 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

5. Przychody stowarzyszenia:                  277 247,97  zł 

- składki członkowskie 838,00 

- darowizny pieniężne 9 654,75 

- darowizny rzeczowe 83 962,19 

- 1% podatku 25 837,62 

- dotacje celowe 90 745,00 

- nawiązki 7 600,00 

- działalność odpłatna 6 817,20 

- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2006 51793,21 

 

 

6. Poniesione koszty:                             244 052,25 zł 

- realizacja celów statutowych 238 970,62 

- wydatki administracyjne 5 081,63 

- działalność gospodarcza nie dotyczy 

- pozostałe koszty  0,00 
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7.  

a. Wg stanu na dzień 31-12-2007 stowarzyszenie zatrudniało 6 osób  tj.  2 i 1/2 etatu; 

- kierownik Świetlicy, ¾ etatu 

- główna księgowa, ¼ etatu 

- wychowawca Świetlicy, ½ etatu 

- wychowawca Świetlicy, ½ etatu 

- wychowawca Świetlicy, ¼ etatu 

- pracownik administracyjny, ¼ etatu 

b. łączna kwota wynagrodzeń w roku 2007.  

- płace zasadnicze:           43 120,81 

- nagrody:                          1 000,00 

- pochodne płacowe:         8 854,78 

razem:                              52 975,59 

 

c. członkowie zarządu i innych organów stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzeń. 

 

d. poniesione wydatki na umowy zlecenia   -  19 780,00 

 

e. pożyczek pieniężnych nie udzielono. 

 

f. stan środków na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu ul 
Krakowska 26, Filia w Olkuszu - na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił : 

- na rachunkach bieżących – 9 204,38 zł 

- na lokatach terminowych – 15 409,46 

 

g. Stowarzyszenie nie posiada akcji, obligacji i udziałów. 

 

h. nabyte nieruchomości – nie ma. 

 

i. nabyte w 2007 roku pozostałe środki trwałe – 29 078,80 w tym: 

- urządzenia do rehabilitacji (wyposażenie Sali Doświadczania Świata) – 25 309,00 

- zestaw mebli do Świetlicy (stoliki, krzesełka) – 3 769,80  

j. wartości aktywów wg bilansu – 34 473,51 zł 

k. wartość zobowiązań –  500,20 zł 
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8.  Województwo Małopolskie zleciło Stowarzyszeniu dwa zadania. Na realizację zadania 
publicznego „Ja i Ty słońce niech wschodzi tam gdzie my” Stowarzyszenie otrzymało dotację 
w kwocie 8 300,00 zł całkowity koszt realizacji wyniósł 10 220,98 zł. Na realizację zadnia „A 
po burzy tęcza” Stowarzyszenie nasze otrzymało dotację w kwocie 10 370,00 zł, 
wykorzystało kwotę 9 470,00 (całkowity koszt realizacji wyniósł 11 933,92 zł). 

 Powiat Olkuski przyznał dotację w kwocie 6 120,00 zł na realizację zadania „Pod 
osłoną parasola”. Całkowity koszt realizacji programu finansowy i niefinansowy wyniósł 
12 266,78 zł.  

Stowarzyszenie zrealizowało również zadanie „Kiedy jestem zdrowy świat wokół 
mnie kolorowy” zlecone przez Wojewodę Małopolskiego, na który to Wojewoda przyznał 
dotację w wysokości 7 000,00 zł, z której wykorzystało kwotę 6 855,00 (całkowity koszt 
realizacji zadania wyniósł 8 111,26 zł).  

Stowarzyszenie wygrało także konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 
ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz i uzyskało dotację w wysokości 60000,00 
zł na ten cel. Było to zadanie wchodzące w zakres pomocy społecznej, realizowane od dnia 17 
stycznia do 31 grudnia 2007 roku w formie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 79 656,29 zł. 

 

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

 

10. W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie było objęte kontrolą. 

 

Olkusz, dnia   11.02.2008 r.            

                                                                                                    Zarząd 

 

                        Konarska Małgorzata  /-/ 

 

                                                    Jędrysik Maria /-/ 

 

                                                Kwaśniewska Anna /-/ 

 

                                             Mosurek Dorota  /-/ 

 

                                   Barczyk Zdzisława /-/ 

 

       Wiekiera Alicja /-/ 

 

                                                Wysocki Mateusz /-/                                                                                                                              


