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Olkusz, dnia 02 marca 2010 roku 

 

 

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

 Obejmujące okres: 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. 

 

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: 
Maria Jędrysik zam. Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 19/11 – prezes 
Mateusz Wysocki zam. Olkusz, ul. Antoniego Kocjana 9 – wiceprezes 
Irmina Wilk -  zam. Podlipie 28  – sekretarz 
Dorota Mosurek zam. Zederman 11 – skarbnik 
Zdzisława Barczyk zam. Witeradów 213 – członek 
Alicja Wiekiera zam. Kraków, Aleja Słowackiego 58/16– członek 
Marcin Wójcik zam. Olkusz ul. Krucza Góra 42 - 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. W dniu 26 marca 2009 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków 
stowarzyszenia, które na wniosek komisji rewizyjnej udzieliło zarządowi absolutorium za 
2008 rok. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków stowarzyszenia dokonało 
wyboru prezesa, zarządu stowarzyszenia i komisji rewizyjnej. Po wyborach zarówno zarząd 
jak i komisja rewizyjna ukonstytuowały się. 
 

Jeden z podstawowych celów statutowych, jakim jest organizowanie pomocy rzeczowej i 
finansowej, organizowanie i finansowanie charytatywnej działalności Stowarzyszenia na 
rzecz osób chorych, ubogich, zdesperowanych i uzależnionych, pomoc rodzinom 
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” realizowało w sposób następujący: 

Kontynuowało zainicjowaną w 2004 roku współpracę ze Stowarzyszeniem „Bank 
Żywności” w Krakowie w ramach programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej 
ludności UE”. W 2009 roku Stowarzyszenie wydało łącznie 41762 kg żywności 300 ubogim 
rodzinom wytypowanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej, a także w drodze wywiadu 
własnego.  

Stowarzyszenie w miesiącu marcu i grudniu 2009 r. wraz z wolontariuszami-uczniami 
Zespołu Szkół Nr 1 i IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu zorganizowało świąteczną 
zbiórkę żywności w ramach ogólnopolskiej akcji Banku Żywności. Celem zbiórki, 
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organizowanej w tym samym czasie przez wszystkie europejskie Banki Żywności, było 
zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem ubóstwa i niedożywienia. Zebraną żywność 
rozdano głównie w formie świątecznych paczek niezamożnym uczniom szkół z terenu gminy 
Olkusz. W marcu zebrano 842 kg, a w grudniu 1 820 kg żywności.  

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych i pomocy charytatywnej rodzinom Zarząd 
Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" ogłosił konkurs „Dla najlepszych” – 
edycja 2009 na przyznanie pomocy finansowej dla wybitnie uzdolnionych uczniów klas 
maturalnych podejmujących studia w roku akademickim 2009/2010. Na realizację programu 
stowarzyszenie otrzymało dotację Województwa Małopolskiego w wysokości 10 000,00 zł w 
ramach ogłoszonego konkursu  „Regionalny Program Stypendialny”. Uchwałą z dnia 
17.09.2009 r. Zarząd Stowarzyszenia przyznał stypendia dla 4 osób w kwocie po 270,00 zł. 
Poza konkursem ze względu na sytuację zdrowotną i materialną przyznano stypendium 
studentowi I roku studiów. 

W ramach organizowania i finansowania charytatywnej działalności Stowarzyszenia na 
rzecz osób chorych, udzielono wsparcia finansowego w wysokości 3399,74 zł na pokrycie 
kosztów leczenia i rehabilitacji chorych dzieci.  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele również przez opiekę dzienną nad dziećmi, a także 
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie kolonii wypoczynkowych i 
wycieczek. W ramach opieki dziennej nad dzieckiem Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę 
Opiekuńczo – Wychowawczą. Stowarzyszenie wygrało ogłoszony przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Olkusz konkurs na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia 
dziennego w 2009 roku i uzyskało na ten cel dotację w wysokości 75.000,00 zł . Całkowity 
koszt utrzymania placówki w 2009 r. wyniósł 113.923,66 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. Świetlica zapewniała swoim wychowankom 
opiekę, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, aktywny wypoczynek, udział w imprezach 
kulturalnych. Oprócz fachowej opieki każdy z wychowanków Świetlicy miał zapewniony 
jeden posiłek dziennie. 

Wychowankowie Świetlicy uczestniczyli w wycieczkach do Muzeum Inżynierii Miejskiej 
w Krakowie, do Kopalni Soli w Bochni, oraz do Parku Wodnego w Krakowie. 

Na przełomie maja i czerwca wychowankowie Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej  
wraz z opiekunami  uczestniczyli w siedmiodniowej wycieczce do Muenzenberg’u. Głównym 
celem pobytu był udział w średniowiecznym spektaklu na zamku w Muenzenberg, 
zorganizowanym przez Freie Ritterschaft zu Muenzenberg - Wolne Rycerstwo przy 
Muenzenberg.  

26 stycznia 2009 Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu uruchomiło 
salkę gimnastyczną dla wychowanków Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej. Sprzęt 
sportowy wykorzystywany był przy bieżącej działalności Świetlicy jako rozwijanie wśród 
dzieci alternatywnych metod spędzania wolnego czasu. Jest to kolejne przedsięwzięcie 
Stowarzyszenia, które ma na celu poszerzenie działań w zakresie promocji zdrowego stylu 
życia. W salce wychowawca prowadził zajęcia gimnastyczne, dzięki którym dzieci rozwijały 
sprawność fizyczną oraz wyładowywały emocje ćwicząc na różnych urządzeniach 
znajdujących się w sali.    

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nadal prowadziło remont pomieszczeń 
świetlicy. Malowanie wykonali nieodpłatnie uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu w 
ramach praktyk zawodowych, dzięki czemu Stowarzyszenie zakupiło tylko materiały i 
narzędzia do malowania. W jadalni zostały zamontowane nowe świetlówki. Uruchomiona 
została sala komputerowa z czterema stanowiskami do pracy, do której zostały zakupione 
stoliki komputerowe dostosowane do wieku dzieci. 
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Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” jest członkiem Małopolskiej Federacji 
Świetlic. Uczestnictwo w federacji pozwoli świetlicy na poszerzenie oferty programowej. 

Realizując jeden z celów statutowych stowarzyszenia, jakim jest prowadzenie 
wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, terapii w 
tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji i wychowania, 
stowarzyszenie zrealizowało projekt „Wspólny krok” - tworzenie warunków optymalnego 
rozwoju małego dziecka niepełnosprawnego i wsparcia jego rodziny współfinansowany przez 
Powiat Olkuski. Zadanie to miało na celu  przedłużenie działania grupy wsparcia dla rodzin z 
małym dzieckiem niepełnosprawnym, aby przede wszystkim przeciwdziałać wykluczeniu i 
marginalizacji tych rodzin w swoim środowisku. Bezpośrednim oddziaływaniem objęto 30 
rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym z terenu Powiatu Olkuskiego.  

Ze względu na pogłębiające się problemy wśród dzieci i młodzieży związane z 
uzależnieniami i przejawami agresji i przemocy mając na uwadze cel stowarzyszenia jakim 
jest organizowanie i finansowanie charytatywnej działalności na rzecz osób chorych, ubogich, 
zdesperowanych i uzależnionych stowarzyszenie zrealizowało program „Indiańska przygoda” 
współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu w dziedzinie 
profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Celem programu było wyrobienie umiejętności 
właściwej organizacji wolnego czasu, nawiązywania prawidłowych relacji z otoczeniem, 
zminimalizowanie pogłębiającego się problemu uzależnienia wśród dzieci i młodzieży  a 
także kształtowanie zdolności samodzielnego dokonywania wyborów korzystnych dla 
zdrowia własnego i innych ludzi. W projekcie uczestniczyło 30 dzieci, zagrożonych patologią 
mieszkańców dwóch dużych sąsiadujących ze sobą osiedli. 

Promocja zdrowego stylu życia, nawiązywanie prawidłowych relacji z otoczeniem z 
wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji i przemocy oraz kształtowanie zdolności 
samodzielnego dokonywania wyborów korzystnych dla zdrowia własnego i innych ludzi to 
cele programu „Ścieżki zdrowia” będącego kontynuacją projektu „Recepta na zdrowie”. W 
programie uczestniczyło 30 dzieci. Projekt współfinansowany był przez Wojewodę 
Małopolskiego w ramach Priorytetu „Działania na rzecz dzieci i młodzieży mające na celu 
zapobieganie ich marginalizacji”. 

Realizując jeden z celów stowarzyszenia, jakim jest zachęcanie różnych osób do 
podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich 
działalności, we wrześniu 2009 stowarzyszenie otwarło Centrum Wolontariatu w Olkuszu. 
Działalność Centrum w całości finansowane jest ze środków Gminy. Podjęte przez nas 
działania posłużyły do promocji i propagowania idei wolontariatu, zwiększenia wiedzy na 
jego temat, a także do nawiązania kontaktów z organizacjami pozarządowymi. Rezultatem 
jest stworzenie bazy,  gdzie  rejestrują się chętni do pracy w wolontariacie, a także  
organizacje, które potrzebują wolontariuszy.     

Z kolei w listopadzie w Miejskim Domu Kultury odbyły się II Targi Wolontariatu 
zorganizowane przez  Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu oraz IV 
Liceum Ogólnokształcące, przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. W 
targach  uczestniczyło 380 uczniów wszystkich szkół średnich powiatu olkuskiego oraz 
organizacje pozarządowe. Wcześniej ogłoszony został konkurs „Pomagam – spróbuj i Ty” 
wśród szkół ponadpodstawowych, w których działają wolontariusze zrzeszeni w szkolnych 
kołach wolontariatu lub nie zrzeszeni, lecz pracujący w grupach. Konkurs przeprowadzony 
był w formie nagrania filmu propagującego wolontariat młodzieży. Celem konkursu była 
popularyzacja wolontariatu. Do konkursu zgłoszone zostały 4 filmy, które wyświetlono i 
oceniono w czasie trwania targów.  
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Stowarzyszenie współpracuje nie tylko z organami władzy rządowej i samorządowej ale 
również z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu wraz z partnerami: Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Związkiem Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Olkusz kontynuowało rozpoczętą w 2008 realizację projektu „Tworzenie i 
wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych  o charakterze terytorialnym i 
branżowym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet V – 
Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – 
Rozwój dialogu obywatelskiego. Celem projektu jest zintegrowanie działalności organizacji 
pozarządowych oraz samorządu lokalnego na rzecz budowy i rozwoju aktywnej, 
nowoczesnej, samodzielnej i otwartej na współpracę społeczności miejsko-wiejskiej gminy 
Olkusz. W ramach projektu otwarty został punkt konsultacyjno-doradczy dla organizacji 
pozarządowych. W 2009 roku zorganizowano 4 fora, 3 szkolenia dla członków organizacji 
pozarządowych, warsztaty dla wolontariuszy i konferencję podsumowującą rok realizacji 
projektu.  Prowadzona jest strona internetowa i wydawany jest biuletyn „Pomost”. Do 
uczestnictwa w projekcie przystąpiło 25 organizacji pozarządowych z terenu gminy Olkusz. 

Działalność odpłatna 

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 oraz ozdoby świąteczne wykonane przez wychowanków świetlicy. Uzyskany 
dochód w kwocie 1943,00 zł przeznaczony został na działalność statutową. 

W ramach projektu „Wspólny krok” rodzice dzieci wnosili częściową odpłatność za 
udział w projekcie. Przychód z tytułu wpłat rodziców w wysokości 600,00 zł w całości 
przeznaczony został na koszty projekty (usługa agroturystyczna).   

 

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia. 
 
 

Uchwała nr 1 / 2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 7 stycznia 2009r. 

 
w sprawie: ubezpieczenie majątku stowarzyszenia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
pracowników i wolontariuszy. 

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

§ 1 
 
Wyrazić zgodę na ubezpieczenie majątku stowarzyszenia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu w InterRisk 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. 

§ 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 2/ 2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 3 lutego 2009 r. 

w sprawie: skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 
Działając na podstawie art. 6 § 8 Statutu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu  

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

§ 1 

Skreślić z listy członków osoby wymienione w załączniku nr 1 do uchwały z powodu nie brania udziału w 
działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres co najmniej sześciu miesięcy. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 3/ 2008 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 3 lutego 2009 r. 

w sprawie: umorzenia składek członkom Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu.  
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1Umorzyć składki członkowskie członkom stowarzyszenia w wysokości określonej w załączniku nr 1.   

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr   4 / 2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 3 lutego 2009r. 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego dziecka Dominika Daniela.   
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 200 zł dla chorego dziecka Dominika Daniela. 
§ 2 

Przekazać przyznaną kwotę na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”  z przeznaczeniem dla Dominika 
Daniela. 

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

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 5/ 2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 10 marca 2009 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na udział Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu w 
otwartych konkursach ofert w 2009 roku. 

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

§ 1 
Wyrazić zgodę na udział Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu  
w otwartych konkursach ofert. 

§ 2 
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Wartość środków własnych w ofertach  konkursowych  nie może przekroczyć kwoty  
25.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia pięć  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 6/ 2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 10 marca 2009r. 

w sprawie: przekazania kwoty 100,00 zł Stowarzyszeniu Bank Żywności w Krakowie z przeznaczeniem na 
zakup elektrycznego wózka widłowego. 

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

§ 1 
Wyrazić zgodę na przekazanie kwoty 100,0 zł Stowarzyszeniu Bank Żywności w Krakowie z przeznaczeniem na 
zakup elektrycznego wózka widłowego. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr   7/2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 17 marca 2009r. 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego dziecka Aleksandry Barańskiej.   
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 1800,00 zł na zakup wózka specjalnego dziecięcego dla chorego 
dziecka Aleksandry Barańskiej. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr  8/2009 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 17 marca 2009r. 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego dziecka Arkadiusza Karbownika.   

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

§ 1 
Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 250 zł dla chorego dziecka Arkadiusza Karbownika. 

§ 2 
Przekazać przyznaną kwotę na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”  z przeznaczeniem dla Arkadiusza 
Karbownika. 

§ 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 9/2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 17 marca 2009r. 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego dziecka Nikodema Wąsikiewicza.   
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 250 zł dla chorego dziecka Nikodema Wąsikiewicza. 
§ 2 

Przekazać przyznaną kwotę na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”  z przeznaczeniem dla Nikodema 
Wąsikiewicza. 

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

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 10/2009 

Zarządu Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 26 marca 2009 r. 
w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

         Działając na podstawie art.7 § 4 ust.2 Statutu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu – Zarząd Stowarzyszenia 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu ukonstytuował się: 
Mateusz Wysocki     - wiceprezes 
Irmina Wilk              – sekretarz 
Dorota Mosurek        - skarbnik 
Zdzisława Barczyk   – członek zarządu 
Alicja Wiekiera         - członek zarządu 
Marcin Wójcik           - członek zarządu 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr   11/2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 05 maja 2009r. 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego dziecka Karola Kubika.   
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 800,00 zł na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym dla chorego 
dziecka Karola Kubika. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 12/ 2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 09 czerwca 2009r. 

w sprawie: podpisania umowy z Bankiem BPH S.A. na otwarcie rachunku bankowego. 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Podpisać umowę z Bankiem BPH S.A. na otwarcie rachunku bankowego 
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§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 13/ 2009 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 09 czerwca 2009r. 
w sprawie: przystąpienia do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa 
Małopolskiego w dziedzinie edukacji pt. „Regionalny Program Stypendialny”  

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

§ 1 
Postanawia przystąpić do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa 
Małopolskiego w dziedzinie edukacji pt. „Regionalny Program Stypendialny”. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 14/ 2009 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 16 czerwca 2009r. 
w sprawie: ogłoszenia III edycji programu stypendialnego pt. „Dla najlepszych” na rok akademicki 
2009/2010. 

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

§ 1 
Postanawia ogłosić III edycję programu stypendialnego pt. „Dla najlepszych” na rok akademicki 2009/2010 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 15/ 2009 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 16 czerwca 2009r. 
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych 
absolwentów  szkół ponadgimnazjalnych z powiatu olkuskiego. 

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

§ 1 
Zatwierdzić Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu olkuskiego stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 
Ogłosić Regulamin na stronie internetowej Stowarzyszenia 

§ 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 16/ 2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 16 czerwca 2009r. 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu konkursu pn. „Pomagam – spróbuj i Ty”.  
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Zatwierdzić Regulamin konkursu pn. „Pomagam – spróbuj i Ty” w ramach realizacji projektu „Potrzebujesz 
mnie więc jestem” stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 
Ogłosić Regulamin na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

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

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 17/ 2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 07 lipca 2009r. 

w sprawie: powołania komisji ds. kwalifikacji rodzin do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach 
programu PEAD. 

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

§ 1 
Powołuje się komisję ds. kwalifikacji rodzin do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach programu 
PEAD w składzie: 

1. Janina Lenarczyk  
2. Barbara Kordaszewska 
3. Jolanta Szymczyk 

§ 2 
Koordynowanie pracami komisji powierza się Pani Janinie Lenarczyk. 

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

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 18/ 2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 07 lipca 2009r. 

w sprawie: określenia podmiotów upoważnionych do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach 
programu PEAD. 

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

§ 1 
Udzielać pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD następującym podmiotom:  
Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Olkuszu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu, 
Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza przy Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w Olkuszu, 
Parafia Maksymiliana Marii Kolbego, Wspólnota Sursum Corda.  

§ 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 19/ 2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 11 sierpnia 2009r. 

w sprawie: zawarcia umowy z NZOZ Eskulap Sp. z o.o. w Olkuszu  
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Zawrzeć umowę z NZOZ Eskulap Sp. z o.o. w Olkuszu na prowadzenie badań wstępnych, okresowych i 
kontrolnych pracowników stowarzyszenia. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr  20/2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 18 sierpnia 2009.w sprawie: powołania Komisji opiniuj ącej ds. rozstrzygnięcia konkursu - 
przyznania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

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

§ 1 
Powołać  Komisję opiniującą ds. rozstrzygnięcia konkursu  „Dla najlepszych” - w składzie: 
1. Waldemar Mendak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w 

Olkusz 
2. Zdzisława Sztafińska – Pedagog 
3. Mateusz Wysocki - Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
4. Małgorzata  Adamczyk - Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
5. Dorota Mosurek - Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

§ 2 

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

 § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

Uchwała nr  21/2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 1 września 2009.w sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Zgromadzenia Sióstr 

Norbertanek w Imbramowicach. 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 1288,97 zł dla Zgromadzenia Sióstr Norbertanek w 
Imbramowicach na pokrycie kosztów energii elektrycznej. 

§ 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  22/2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 1 września 2009.w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Olkuszu. 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Przyjąć zmiany w Regulaminie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Olkuszu. 

1. Podstawa prawna otrzymuje brzmienie „Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 
2007r. w sprawie placówek opiekuńczo–wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455)”. 

2. §7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Liczba wychowanków w grupach wynosi od 8 do 15 dzieci.” 
3. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze,  samoobsługowe, kulturotwórcze, 

sportowo – rekreacyjne, zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień i profilaktyki prozdrowotnej i inne 
zgodne z zainteresowaniami wychowanków.” 

4. §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do soboty:  przez 4 godziny 
dziennie, w dni powszednie w godz. 14-18,  a w soboty w godz. 10 – 13 ; w dni wolne od nauki świetlica 
może działać w godz. 10 –14.” 

5. §12 otrzymuje brzmienie: „Świetlica dysponuje pomieszczeniami  znajdującymi się w budynku Parafii pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbego.” 

6. §14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych: 
1) Kierownika – ¾  etatu, realizującego 12 godzin tygodniowo pracy z grupą. 
2) Wychowawców – łącznie w wymiarze 1 i ¼ etatu.”  

7. W §14 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „W świetlicy można zatrudnić innych pracowników w celu 
prawidłowego funkcjonowania placówki oraz w celu zapewnienia dzieciom prawidłowej opieki i 
bezpieczeństwa.” 

8. §14 zmienia się nr ust. 2 na nr 3.  
9. Skreśla się §18. 
10. Do tytułu „Dokumentacja dodaje się wyraz „Placówki”  
11. §19 otrzymuje nr 18 a w ust. 1 dodaje się punkt 6) w brzmieniu „protokoły posiedzeń Zespołu do spraw 

okresowej oceny sytuacji dziecka,”. 
12. § 20 zmienia numer na 19. 
 

 
§ 2 

Przyjąć tekst jednolity Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Olkuszu stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały 

 
§ 3 

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

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia Regulaminu na tablicy ogłoszeń w Świetlicy 
Opiekuńczo-Wychowawczej.   
 

Uchwała nr  23/2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser w Olkuszu 
z dnia 17 września 2009 r. 

w sprawie: przyznania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych absolwentów 
ponadgimnazjalnych szkół powiatu olkuskiego. 
Na podstawie Regulaminu przyznania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych  absolwentów 
ponadgimnazjalnych szkół powiatu olkuskiego z dnia 16 czerwca 2009 r.  

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu postanowił: 
§1 

Przyznać  pomoc stypendialną na rok akademicki 2009/2010 czterem osobom w  łącznej kwocie po 
2700,00 zł dla każdej z nich. 

 Stypendia otrzymują 
1. Ciołek Gabriela  
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2. Czesnowska Katarzyna 
3. Januszek Anna 
4. Kłapcińska Justyna  

§2 
Stypendia zostaną wypłacone w 2 transzach  w wysokości po 300,00 zł miesięcznie za okres od 1 października  
2009 r. do 30 czerwca 2010 r. w następujący sposób: 
I transza  wypłacana do 31 października 2009 r. za miesiąc październik, listopad i grudzień  2009 r. w kwocie  
900,00 zł, 
II transza  płatna do 15 grudnia 2009 r. za miesiąc styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2010 r. w 
kwocie 1800,00 zł. 

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

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Uchwała nr  24/2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser w Olkuszu 
z dnia 20 października 2009 r. 

w sprawie: przyznania pomocy stypendialnej dla Mariusza Majty studenta I roku studiów. 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu postanowił: 

§1 
Przyznać  pomoc stypendialną na rok akademicki 2009/2010 Mateuszowi Majcie w łącznej kwocie 900,00 zł.  

§2 
Stypendium zostanie wypłacone w jednej transzy w wysokości 900,00 zł, po 300,00 zł miesięcznie za okres od 1 
października  2009 r. do 31 grudnia 2009 r.  

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

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Uchwała nr   25/2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 17 listopada 2009r. 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego dziecka Miłosza Twardowskiego.   
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 198,00 zł na zakup butów ortopedycznych dla chorego dziecka 
Miłosza Twardowskiego. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 26 / 2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 24 listopada 2009r 

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 2306,00 zł w tym:            

1. Płace pracowników          - 1730,00 zł 
2. Pochodne płacowe           -   376,00 zł 
3. Ubezpieczenia                  -   200,00 zł              
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Zwiększenia o kwotę 24220,00 zł w tym:                                                   

1. Delegacje                                    - 100,00 zł 
2. Opłaty bankowe                         -   20,00 zł 
3. Opłaty telefoniczne i internetowe                – 200,00 zł 
4. Opłaty za media i eksploatacyjne             – 1300,00 zł 
5. Organizacja imprez                     - 6600,00 zł   
6. Wyposażenie świetlicy i zakup materiałów - 12500,00 zł 
7. Wyżywienie       - 3500,00 zł 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 27/2009r 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 24 listopada 2009r. 

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

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

§ 1 
Przyjąć zmiany w Regulaminie Świetlicy Opiekuńczo–Wychowawczej w Olkuszu. 
1. Skreśla się punkt 5 w § 6 ust. 3 Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Olkuszu. 
2. Punkt 6 § 6 ust. 3 Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Olkuszu otrzymuje nr 5. 
3. Ustęp 4 § 6 Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Olkuszu otrzymuje nr 6. 
4. Ustęp 4 § 6 Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Olkuszu otrzymuje brzmienie „Po 

dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności 
dalszego pobytu dziecka w placówce.”. 

5. Punkt 4 § 6 ust. 5  Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Olkuszu otrzymuje nr 5. 
6. § 6 ust. 5 pkt 4 Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Olkuszu otrzymuje brzmienie: 

„Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodka adopcyjno – opiekuńczego,”.  
7. § 10 Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Olkuszu otrzymuje brzmienie: „Świetlica 

funkcjonuje od poniedziałku do soboty przez 4 godziny dziennie”. 
8. § 14 ust. 1 Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Olkuszu otrzymuje brzmienie: „W 

świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych:  
1) Kierownika 
2) Wychowawców”. 

9. W § 14 Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Olkuszu dopisuje się ustęp 4 w brzmieniu: 
„Wolontariuszem w placówce może być osoba: 

1)  pełnoletnia, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
2) która nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego,” 
10. W § 14 Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Olkuszu dopisuje się ustęp 5 w brzmieniu: 

„Wolontariusz  wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem kierownika 
świetlicy  lub wyznaczonego przez niego wychowawcy na podstawie porozumienia”. 

11. W § 14 Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Olkuszu dopisuje się ustęp 6 w brzmieniu: 
„Porozumienie zawarte między kierownikiem świetlicy a wolontariuszem określa: 

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń, 
2) zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu                       z kierownikiem 

świetlicy lub z wyznaczonym przez niego wychowawcą, 
3) zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci 

znajdujących się w placówce, 
4) postanowienie o możliwości jego rozwiązania.”. 

12. § 15 ust. 2 Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Olkuszu otrzymuje brzmienie: „ Zakresy 
obowiązków pracowników znajdują się w przydziale czynności.” 

13. § 16 ust.1 Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Olkuszu otrzymuje brzmienie: 
„Wychowankami świetlicy są dzieci i młodzież z terenu gminy Olkusz.” 

§ 2 
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Przyjąć tekst jednolity Regulaminu Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Olkuszu stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

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

§ 4 
Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia Regulaminu na tablicy ogłoszeń w Świetlicy 
Opiekuńczo-Wychowawczej. 
 

Uchwała nr   28/2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 24 listopada 2009r. 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Pani Agnieszki Piętki. 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 450,00 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Pani 
Agnieszki Piętki matki chorego dziecka Miłosza Twardowskiego. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 29/2009 
Zarządu Stowarzyszenia 

Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia  24 listopada 2009 r. 

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 stałą komisję inwentaryzacyjną w składzie: 
Przewodnicząca              - Marta Białowąs 
Z-ca przewodniczącego  - Anna Skręt 
Sekretarz                          - Ewelina Piątek  

§ 2 
Zadaniem komisji jest: 
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych,  
2. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych i papierów wartościowych, 
3. Ustalenie drogą spisu z natury ilości przedmiotów darowizny otrzymanych przez stowarzyszenie w ramach 

pomocy potrzebującym, które nie zostały wydane podopiecznym stowarzyszenia do końca roku, 
4. Ustalenie drogą spisu z natury ilości przedmiotów darowizny otrzymanych przez stowarzyszenie, które nie 

zostały sprzedane w ramach działalności odpłatnej stowarzyszenia. 
§ 3 

Termin przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych ustala się na ostatni dzień każdego  roku. 
§ 4 

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 30 / 2009 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 28 grudnia 2009r 

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

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

§ 1 
Uchwala się plan finansowy Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu na 2010 rok stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.                                                                                             

§ 2 
1. Upoważnia się kierownika Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej do dokonywania zmian w planie 

finansowym w zakresie środków własnych z wyłączeniem środków na płace pracowników. 
2. Suma przesunięć nie może przekraczać 10 % środków własnych. 

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

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

5. Przychody stowarzyszenia:                                             589.839,51 zł 

- składki członkowskie 342,00 

- darowizny pieniężne 44.384,12 

- darowizny rzeczowe 128.440,82 

- 1% podatku 61.600,22 

- dotacje celowe 261.309,52 

- nawiązki 10.250,00 

- działalność odpłatna 2.543,00 

- pozostałe przychody operacyjne 9.326,42 

- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2008 71.643,41 

 

 

6. Poniesione koszty:                                                          470.562,78 zł 

- realizacja celów statutowych 435.369,97 

- wydatki administracyjne 35.192,81 

- działalność gospodarcza nie dotyczy 

- pozostałe koszty  0,00 

 

7.  

a. Wg stanu na dzień 31-12-2009 stowarzyszenie zatrudniało 8 osób  tj.  4 etaty; 

- kierownik Świetlicy, ¾ etatu 

- wychowawca Świetlicy, ½ etatu 
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- wychowawca Świetlicy, ½ etatu 

- wychowawca Świetlicy, ¼ etatu 

- główna księgowa, ¼ etatu 

- koordynator projektu – ¾ etatu 

- księgowa projektu – ¾ etatu 

- sprzątaczka – ¼ etatu 

b. łączna kwota wynagrodzeń w roku 2009 

- płace zasadnicze:           121.953,15 zł 

- nagrody:                            2.900,00 zł 

- pochodne płacowe:        24.537,16 zł 

razem:                           149.390,31 zł 

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

d. poniesione wydatki na umowy zlecenia   -  31.360,00 zł 

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 2009 roku wynosił : 

- na rachunkach bieżących – 25.450,22 zł 

- na lokatach terminowych –  20.381,88 zł 

stan środków na rachunkach bankowych w Banku BPH SA Oddział w Olkuszu ul 
Floriańska 1 a - na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił : 

- na rachunkach bieżących – 50.810,00 zł 

- na lokatach terminowych –  10.000,00 zł 

g. Stowarzyszenie nie posiada akcji, obligacji i udziałów. 

h. nabyte nieruchomości – nie ma. 

i. nabyte w 2009 roku pozostałe środki trwałe – 9.163,00 zł w tym: 

- urządzenia do salki gimnastycznej w Świetlicy – 849,00 zł 

- namiot handlowy – 2.928,00 zł 

- kamera multimedialna do celów promocyjnych – 1.417,00 zł 

- zestaw komputerowy – 1.495,00 zł 

- projektor multimedialny+ekran – 2.474,00 zł 

j. wartość aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych, 

- wartości aktywów wg bilansu – 218.793,46 zł 

      - wartość zobowiązań –  1.022,48 zł 
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1. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności. 
 

Tytuł projektu 
Całkowity koszt 
projektu w 2009 

roku 
Wielkość dotacji Podmiot zlecający 

Prowadzenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej wsparcia dziennego 

115.783,42 75.000,00 Gmina Olkusz 

„Indiańska Przygoda” – projekt z 
dziedziny profilaktyki i 
przeciwdziałania uzależnieniom 

 
10.831,69 

 
9.000,00 

Województwo 
Małopolskie 

„Wspólny krok”– projekt z dziedziny 
aktywizacji i rehabilitacji 

11.887,75 10.000,00 Powiat Olkuski 

„Ścieżki zdrowia” – projekt w ramach 
konkursu „działania na rzecz dzieci 
i młodzieży mające na celu 
zapobieganie ich marginalizacji” 

6.375,55 5.000,00 Wojewoda Małopolski 

„Dla najlepszych” – projekt w ramach 
konkursu „Regionalny Program 
Stypendialny” 12.163,00 10.000,00 

Województwo 
Małopolskie 

„Centrum wolontariatu w Olkuszu”  -
promocja  idei wolontariatu  w  
środowisku  lokalnym 

15.336,06 15.000,00 Gmina Olkusz 

„Potrzebujesz mnie więc jestem” – 
projekt z dziedziny promocji i 
organizacji wolontariatu w 2008 roku 
 

8.409,37 7.000,00 
Województwo 
Małopolskie 

„Tworzenie i wspieranie porozumień 
(sieci) organizacji pozarządowych  o 
charakterze terytorialnym i 
branżowym” - w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 
2013, Priorytet V – Dobre rządzenie, 
Działanie 5.4 – Rozwój potencjału 
trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – 
Rozwój dialogu obywatelskiego – 
kontynuacja projektu 

120.834,70 127.912,27 
Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

9. Stowarzyszenie składa CIT – 8, PIT-4, PIT-8S, zobowiązań podatkowych nie posiada. 

10. W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu została przeprowadzona przez Urząd 
Miasta i Gminy w Olkuszu kontrola Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej (08 maja 2009 r.). 
Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

Olkusz, dnia 02 marca 2010 r.            

Jędrysik Maria /-/     Barczyk Zdzisława  /-/ 

 

Wysocki Mateusz  /-/                          Wiekiera Alicja  /-/ 

                                                                                                 

Żydzik Sylwia   /-/     Wójcik Marcin  /-/ 

 

Mosurek Dorota  /-/                                                             


