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Olkusz, dnia 15 lutego 2011 roku 

 

 

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

 Obejmujące okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. 

 

1. Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu z siedzibą w Olkuszu ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego 12, 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 
Sylwia Żydzik -  zam. Olkusz ul. Legionów Polskich 8/4  – 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 24 marca 2010 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków 
stowarzyszenia, które na wniosek komisji rewizyjnej udzieliło zarządowi absolutorium za 
2009 rok.  

28 września 2010r. zarząd stowarzyszenia postanowił przystąpić do Olkuskiego 
Porozumienia Organizacji Pozarządowych opartego na partnerskiej współpracy organizacji 
pozarządowych działających na terenie Gminy Olkusz. 21 października 2010 r. na II 
Konferencji Olkuskich Organizacji Pozarządowych prezesa stowarzyszenia Panią Marię 
Jędrysik wybrano w skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Olkusz. 
 

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: 

Kontynuowano zainicjowaną w 2004 roku współpracę ze Stowarzyszeniem „Bank 
Żywności” w Krakowie w ramach programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej 
ludności UE”. W 2010 roku Stowarzyszenie wydało łącznie 33709 kg żywności ponad 300 
ubogim rodzinom wytypowanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej, a także w drodze 
wywiadu własnego.  
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Stowarzyszenie w miesiącu marcu i grudniu 2010 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, 
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 905 kg, a w grudniu 1 917 kg żywności. 

W maju 2010 r. stowarzyszenie zainicjowało akcję „Pomóżmy Powodzianom - SOS dla 
Szczurowej”. To akcja, która połączyła wszystkich mieszkańców Olkusza i okolic: 
indywidualnych ludzi, firmy, rolników, szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje. 
Stowarzyszenie wraz z partnerami PSS „Społem” i „Przeglądem Olkuskim” przekazało 
doświadczonym przez żywioł mieszkańcom gminy Szczurowa kilkadziesiąt ton darów o 
wartości 139.075,83 zł. Przekazano m.in. żywność, wodę, środki czystości, ubrania, odzież 
ochronną, koce, śpiwory, materace, meble, lodówki, pralki i węgiel. Za tę akcję 
stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie „Cordis Nobilis” Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.  

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych i pomocy charytatywnej rodzinom Zarząd 
Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" ogłosił konkurs „Dla najlepszych” – 
edycja 2010 na przyznanie pomocy finansowej dla wybitnie uzdolnionych uczniów klas 
maturalnych podejmujących studia w roku akademickim 2010/2011. Stowarzyszenie 
przeznaczyło na ten cel środki w wysokości 10080,00 zł. Uchwałą z dnia 02.09.2010 r. 
Zarząd Stowarzyszenia przyznał stypendia dla 4 osób w kwocie po 280,00 zł miesięcznie.  

W ramach organizowania i finansowania charytatywnej działalności Stowarzyszenia na 
rzecz osób chorych, udzielono wsparcia finansowego w wysokości 6659,20 zł na pokrycie 
kosztów leczenia i rehabilitacji ze środków finansowych uzyskanych z nawiązek sądowych. 
Ponadto przeprowadzono zbiórkę publiczną na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji 
Szymona Niemczyka (decyzja Starosty Olkuskiego nr OS/5012/1/2010 z 02.03.2010r.). W 
2010 r. stowarzyszenie wydatkowało kwotę 66.413,55 zł ze zbiórki oraz z 1% i darowizn od 
osób fizycznych i prawnych otrzymanych ze wskazaniem na w/w osobę. 

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 ponownie wygrało ogłoszony przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz konkurs na prowadzenie placówki opiekuńczo – 
wychowawczej wsparcia dziennego w 2010 roku i uzyskało na ten cel dotację w wysokości 
75.000,00 zł. Całkowity koszt utrzymania placówki w 2010 r. wyniósł 104.180,53zł. 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 Opiekuńczo – Wychowawczej  uczestniczyli w trzydniowym 
biwaku w Stokach Kwaśniowskich i w wycieczce do Parku Wodnego w Krakowie. W 
sierpniu dzieci wraz z opiekunami  uczestniczyli w dwutygodniowym obozie w 
Muenzenberg’u w Niemczech zorganizowanym przez Freie Ritterschaft zu Muenzenberg - 
Wolne Rycerstwo przy Muenzenberg. Wyjazd współfinansowany był przez Polsko-
Niemiecką Współpracę Młodzieży w ramach projektu „W pogoni za nowym”. Głównym 
celem pobytu było zdobycie wiedzy o kraju gospodarzy nt. historii, kultury i obyczajów. 
Wychowankowie świetlicy uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych z dziećmi z Ośrodka 
Opiekuńczo-Wychowawczego „Waldfrieden” w Butzbach.  
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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 „Promyk słońca -wsparcie rozwoju małego dziecka 
niepełnosprawnego i jego rodziny” współfinansowany przez Powiat Olkuski. Głównym celem 
projektu była poprawa jakości życia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny a 
celem bezpośrednim zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług terapeutyczno- 
rehabilitacyjnych i informacyjnych świadczonych przez stowarzyszenie dla małych dzieci 
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Olkuskiego. Bezpośrednim oddziaływaniem objęto 32 
rodziny z małym dzieckiem niepełnosprawnym z terenu Powiatu Olkuskiego.  

W 2010 roku stowarzyszenie zrealizowało także projekt w ramach priorytetu „Integracja i 
aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne” „Tęczowy parasol - dostępność i wysoka 
jakość usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu 
Powiatu Olkuskiego”. W ramach projektu prowadzono zajęcia wyrównujące skutki 
niepełnosprawności. Rodzicom umożliwiono zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie 
wiodących metod terapeutycznych dla swojego dziecka. Stowarzyszenie uzyskało na ten 
projekt wsparcie w kwocie  39534,00 zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Mając na uwadze brak na naszym terenie instytucji diagnostyczno-terapeutyczno- 
rehabilitacyjnej głównie dla dzieci wymagających wczesnej wielospecjalistycznej interwencji 
tuż po stwierdzeniu niepełnosprawności lub deficytów rozwojowych albo zagrożonych 
niepełnosprawnością oraz brak wielu specjalistów np. rehabilitantów czy neurologopedów, w 
świetle wzrastającej liczby dzieci niepełnosprawnych stowarzyszenie podjęło decyzję o 
utworzeniu centrum rehabilitacyjnego dla dzieci. W tym celu stowarzyszenie wystąpiło o 
wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (Decyzja Burmistrza Miasta i 
Gminy Olkusz nr SP.5022/1/2010 z 13.12.2010r.). W grudniu stowarzyszenie wraz z 
partnerem Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej Olkusz zorganizowało Turniej Charytatywny „Od 
piłki do serca”. Zebrane w czasie turnieju fundusze przeznaczone będą na zakup wyposażenia 
do centrum rehabilitacji. 

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 „Ślepy zaułek” 
współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu w dziedzinie 
profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Celem projektu było m.in. lansowanie mody 
propagującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień; podnoszenie poczucia własnej wartości, 
kształtowanie umiejętności interpersonalnych, umiejętności do nawiązywania pozytywnych 
kontaktów z otoczeniem, kształtowanie właściwych postaw u dzieci i młodzieży wobec 
uzależnień i propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. W projekcie 
uczestniczyło 30 dzieci, zagrożonych patologią mieszkańców dwóch dużych sąsiadujących ze 
sobą osiedli. 

Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Tata, Mama, Celestyna to dopiero jest rodzina” w 
ramach jednego z celów, jakim jest inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy 
rodzinom. Celem w/w projektu było wypromowanie wielopokoleniowej, prawidłowo 
funkcjonującej rodziny, uświadomienie sobie istotnej roli uczucia miłości oraz szacunku w 
rodzinie, przyjęcie postawy akceptacji i tolerancji wobec bliskich, kształtowanie modelu 
własnej rodziny oraz kształtowanie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego. W 
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programie uczestniczyło 25 dzieci. Projekt współfinansowany był przez Województwo 
Małopolskie w ramach Priorytetu „Poprawa kondycji małopolskiej rodziny”. 

Realizując jeden z celów stowarzyszenia, jakim jest zachęcanie różnych osób do 
podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich 
działalności, stowarzyszenie kontynuowało projekt „Centrum Wolontariatu w Olkuszu”. 
Działalność Centrum w całości finansowana jest ze środków Gminy Olkusz. Podjęte przez 
nas działania posłużyły do promocji i propagowania idei wolontariatu, zwiększenia wiedzy na 
jego temat, a także do nawiązania kontaktów z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ze 
szkołami w zakresie wolontariatu spowodowała powstanie szkolnych kół wolontariatu. 

Z kolei w listopadzie w Miejskim Domu Kultury odbyły się już III Targi Wolontariatu 
zorganizowane przez  Stowarzyszenie oraz II Liceum Ogólnokształcące, przy wsparciu 
finansowym województwa małopolskiego. W targach  uczestniczyło 260 uczniów wszystkich 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu olkuskiego oraz organizacje pozarządowe. Wcześniej 
ogłoszony został konkurs „Wolontariusz roku” w trzech kategoriach: najlepszy wolontariusz 
w organizacji pozarządowej, najlepszy wolontariusz uczeń i najlepszy wolontariusz pedagog 
– propagator idei wolontariatu. W trakcie Targów nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i 
wyróżnień laureatom konkursu. Młodzież ponadgimnazjalna miała okazję także zapoznać się 
z działalnością organizacji pozarządowych i rolą stowarzyszeń w życiu społecznym  oraz 
nawiązać  z nimi kontakty. 

Realizując jeden z celów statutowych stowarzyszenia, jakim jest wsparcie techniczne, 
szkoleniowe i informacyjne innych osób fizycznych lub prawnych Stowarzyszenie jako 
organizacja infrastrukturalna prowadzi działalność mającą na celu wzmocnienie potencjału 
innych organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" wraz z 
partnerami Urzędem Miasta i Gminy Olkusz i ZHP Hufiec Olkusz do 1 listopada 2010 r. 
realizowało projekt „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o 
charakterze terytorialnym i branżowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było 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 czynny był punkt konsultacyjno-doradczy dla 
organizacji pozarządowych. W 2010 roku zorganizowano 3 fora, 2 szkolenia dla członków 
organizacji pozarządowych i konferencję podsumowującą realizację projektu.  Prowadzona 
była strona internetowa i wydawany był biuletyn „Pomost”. Do uczestnictwa w projekcie 
przystąpiło 29 organizacji pozarządowych z terenu gminy Olkusz. 

2 listopada 2010 r. stowarzyszenie wraz z partnerem Urzędem Miasta i Gminy Olkusz 
rozpoczęło realizację projektu „Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych 
„Pomost” w Olkuszu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest wzmocnienie, 
profesjonalizowanie, ukierunkowanie na wysoką skuteczność organizacji  pozarządowych i 
przygotowanie ich do realizacji zadań publicznych. W ciągu dwóch miesięcy realizacji 
stowarzyszenie zakupiło sprzęt i wyposażenie centrum, przeprowadziło kampanie promocyjną 
i prowadziło dyżury specjalistów. 

 
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 
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darczyńców oraz ozdoby świąteczne wykonane przez wychowanków świetlicy. Uzyskany 
dochód w kwocie 6063,90 zł przeznaczony został na działalność statutową. 

W ramach projektu „Promyk słońca” rodzice dzieci wnosili częściową odpłatność za 
udział w projekcie. Przychód z tytułu wpłat rodziców w wysokości 800,00 zł w całości 
przeznaczony został na koszty projekty (usługa agroturystyczna).   

 

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia. 
 

Uchwała nr 1 / 2010 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 5 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie: ubezpieczenia majątku stowarzyszenia i ubezpieczenia 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 na rok 2010. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr   2 / 2010 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 5 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego Szymona Niemczyka.   

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

§ 1 
Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 40000,00 zł dla chorego Szymona Niemczyka ze środków 
pochodzących z darowizny celowej przekazanej przez firmę Ruma Rubber BV z Holandii. 

§ 2 
Przeprowadzić zbiórkę publiczną na terenie powiatu olkuskiego w formie dobrowolnych wpłat na rachunek 
stowarzyszenia na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Szymona Niemczyka. 

§ 3 
Utworzyć subkonto tytułem gromadzenia środków pochodzących ze zbiórki publicznej. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr   3 / 2010 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 16 lutego 2010 r. 
 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego Waldemara Pasia.   
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§ 1 

Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 1000 zł dla chorego Waldemara Pasia. 
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§ 2 
Przekazać przyznaną kwotę na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego „Klucz” w Kolbarku z przeznaczeniem dla Waldemara Pasia. 

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

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 4/ 2010 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 16 lutego 2010 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na udział Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
w otwartych konkursach ofert w 2010 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 
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 5 / 2010 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
w sprawie: zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. 

    Działając na podstawie art.7 § 8 ust.1 Statutu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” 
w Olkuszu  - Zarząd Stowarzyszenia  

zarządza co następuje: 
§ 1 

1. Odwołać ze składu Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”   w Olkuszu sekretarza 
Zarządu Panią Irminę Wilk. 

2. Powołać Panią Sylwię Żydzik w skład  Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” 
w Olkuszu i powierzyć jej funkcję sekretarza. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr   6 / 2010 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 2 marca 2010 r. 
 
w sprawie: ustalenia dni funkcjonowania Klubu dla dzieci i młodzieży przy Świetlicy Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Olkuszu. 

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

§ 1 
Ustalić czwartek, piątek i sobotę jako dni funkcjonowania Klubu dla dzieci i młodzieży przy Świetlicy 
Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu, utworzonego na mocy uchwały nr 7/2005 Zarządu Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu z dnia 18.10.2005 r.  

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

§ 3 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 7/2010 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego dziecka Igora Bartosza. 

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

§ 1 
Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 1000 zł dla chorego dziecka Igora Bartosza. 

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

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

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 8 / 2010 

Zarządu  Stowarzyszenia  
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 2 marca 2010 r. 
 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu  za 2009 rok. 

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

§ 1 
Przyjąć sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” 
w Olkuszu za 2009 r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 9/2010 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 23 marca 2010 r. 
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Pani Wandy Girer.  

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

§ 1 
Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 500,00 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Pani 
Wandy Girer. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 10/2010 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 13 kwietnia 2010 r. 
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Pana Władysława Szczygła. 

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

§ 1 
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Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 500,00 zł na dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej 
w Olkuszu dla Pana Władysława Szczygła.  

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 11/2010 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 13 kwietnia 2010 r. 
 
w sprawie: umorzenia składek członkom Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu.  

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

§ 1 
Umorzyć składki członkowskie członkom stowarzyszenia w wysokości określonej w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 12/2010 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

zarządza co następuje: 
§1 

Przyjąć Regulamin udzielania zamówień publicznych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2 

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 13/2010 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia  8 maja 2010 r. 

 
w sprawie: zwrotu kosztów przejazdu wolontariuszom 

Działając na podstawie art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w zw. z §3 i §5 Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 
tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236 poz. 1990 z późn. zm.) 

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

§1 
Zwracać ze środków własnych Stowarzyszenia koszty przejazdu wolontariuszy wykonujących 

świadczenia na rzecz Stowarzyszenia, w wysokościach zgodnych ze wskazanymi powyżej przepisami. 
§2 

Ustalić, iż refunduje się koszty przejazdu najtańszym środkiem transportu na trasie: miejsce 
zamieszkania Wolontariusza-siedziba Stowarzyszenia-miejsce zamieszkania Wolontariusza. 

§3 
Wolontariusz wnioskujący o zwrot kosztów przejazdu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 
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przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 
tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236 poz. 1990 z późn. zm.), zobowiązany jest 
udokumentować poniesione wydatki w formie biletów bądź też innych dowodów potwierdzających odbycie 
podróży 

§4 
Wolontariuszowi podróżującemu prywatnym samochodem nie przysługuje refundacja stawek 

kilometrowych, a jedynie zwrot kosztów odpowiadających najtańszemu środkowi komunikacji funkcjonującemu 
na danej trasie przejazdu. 

§5 
1. W przypadku określonym w §4 Wolontariusz składa jednorazowe pisemne oświadczenie, iż w trakcie 
wykonywania świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, będzie korzystał z prywatnego środka transportu. 
2. Na podstawie oświadczenia wskazanego w §5 ust. 1, Zarząd refunduje koszty przejazdu w kwotach 
odpowiadających cenie biletu najtańszego środka komunikacji funkcjonującego na danej trasie przejazdu, 
uznając fakt udokumentowania wydatku jako spełniony. 

§6 
Wniosek o refundację kosztów przejazdu składa Wolontariusz, określając w nim cenę biletu 

jednostkowego. 
§7 

Zgody na refundację wydatków udziela Zarząd Stowarzyszenia, określając czas na jaki zgoda została 
wydana. 

§8 
1. Wolontariusz, celem uzyskania zwrotu kosztów przejazdu, składa do każdego 5 dnia następującego po 
sobie miesiąca zestawienie dni w których wykonywał świadczenia na rzecz Stowarzyszenia, wraz z określeniem 
cen jednostkowych biletów a także (w przypadku określonym w §3) oryginały biletów. 
2. Zestawienie o którym mowa w §8 ust. 1 winno być potwierdzone podpisem pracownika/członka 
stowarzyszenia, który bezpośrednio współpracował z Wolontariuszem. 
3. Kwotę stanowiącą iloczyn ceny biletów jednostkowych oraz ilości wykonywania świadczeń przez 
Wolontariusza w danym miesiącu, przekazuje się gotówką bądź przelewem bankowym na rachunek wskazany 
przez Wolontariusza, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który refunduje się wydatki. 

§9 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 

Olkuszu. 
§10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 14/2010 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 8 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego Kamila Wronka.  

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

§ 1 
Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 500 zł dla chorego Kamila Wronka. 

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

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

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 15/2010 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 8 czerwca 2010 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu konkursu pn. „WOLONTARIUSZ ROKU” 
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
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uchwala, co następuje: 
§ 1 

Zatwierdzić Regulamin konkursu pn. „WOLONTARIUSZ ROKU” 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 16/2010 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 20 lipca  2010 r. 
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Pana Władysława Szczygła 

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

§ 1 
Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 500,00 zł na dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej 
w Olkuszu dla Pana Władysława Szczygła.  

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 17/2010 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 20 lipca  2010 r. 
 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego Mariusza Majty  
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu 

uchwala, co następuje: 
§ 1 

Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 1000,00 zł na pokrycie kosztów leczenia  Mariusza Majty. 
§ 2 

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 18/2010 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 2 września  2010 r. 

 
w sprawie: przyznania pomocy stypendialnej dla wybitnie uzdolnionych uczniów powiatu olkuskiego 
tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych  

Na podstawie Regulaminu przyznania pomocy stypendialnej z dnia 20 kwietnia 2010 r., po zapoznaniu się 
z  opinią Komisji Stypendialnej Konkursu pod nazwą „Dla Najlepszych” z dnia 02.09.2010 r. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu  
uchwala : 

§1 
Przyznać pomoc stypendialną  na rok akademicki 2010/2011 w wysokości 280 zł miesięcznie przez okres 9 

miesięcy następującym  4  osobom: 
    1) Łukaszowi Jarosińskiemu zamieszkałemu w Olkuszu 
    2) Karolinie Stajno zamieszkałej w Olewinie 
    3) Justynie Raczyńskiej zamieszkałej w Jaroszowcu  
    4) Patrycji Strzelec zamieszkałej w Olkuszu 
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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 19/2010 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 2 września 2010 r. 

 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego Patryka Równiak 

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

§ 1 
Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 300 zł dla chorego Patryka Równiak. 

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

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

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr  20/2010 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 2 września 2010 r. 
 
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu 

Działając na podstawie Art.7 § 2 ust.4 Statutu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” wOlkuszu 
Zarząd Stowarzyszenia  

uchwala, co następuje: 
§ 1 

Zwołać  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w 
Olkuszu w celu zmiany Statutu Stowarzyszenia. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr  21/2010 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
„Res Sacra Miser” w Olkuszu 

z dnia 21 września 2010 r. 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Zgromadzenia Sióstr Norbertanek   w Imbramowicach 

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

§ 1 
Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 2.007,45 zł dla Zgromadzenia Sióstr Norbertanek w 
Imbramowicach na pokrycie kosztów energii elektrycznej ze środków 1% wpłaconych na rachunek 
Stowarzyszenia  z przeznaczeniem na pomoc dla Zgromadzenia. 

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 22/2010 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  
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„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 21 września 2010 r. 

 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla chorego dziecka  Miłosza Twardowskiego 

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

§ 1 
Udzielić wsparcia finansowego w wysokości 246,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów butów 
ortopedycznych wraz z wkładką 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  23/2010 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 28 września 2010 r. 

 
w sprawie przystąpienia do Olkuskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych 

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

§ 1 
Postanawia przystąpić do Olkuskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych opartego na partnerskiej 
współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Olkusz.  

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

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 24 / 2010 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 16 listopada 2010r 

 
w sprawie: zmiany planu finansowego Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu na 2010 rok 

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 5867,00 zł w tym:            

1. Płace pracowników          - 3070,00 zł 
2. Pochodne płacowe            - 1530,00 zł 
3. Ubezpieczenia                  -  687,00 zł  
4. Usługi                -  500,00 zł     
5. Delegacje                          -    80,00 zł         

Zwiększenia o kwotę 9600,00 zł w tym:                                                   
1. Badania lekarskie    -     60,00 zł 
2. Opłaty za media i eksploatacyjne   - 2300,00 zł 
3. Materiały biurowe    -   270,00 zł 
4. Środki czystości     -   200,00 zł   
5. Wyposażenie świetlicy i zakup materiałów  - 5220,00 zł 
6. Wyżywienie      - 1550,00 zł 

§ 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  25/2010 
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego  

„Res Sacra Miser” w Olkuszu 
z dnia 16 listopada 2010 r. 

 
w sprawie podjęcia inicjatywy utworzenia Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. 

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

§ 1 
 

Podjąć inicjatywę utworzenia Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. 
§ 2 

Skierować  do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki 
publicznej na terenie gminy Olkusz w terminie od 19 grudnia 2010 r. do 19 grudnia 2011 r. z przeznaczeniem na 
zakup wyposażenia do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 

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

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

5. Przychody stowarzyszenia:                                             814.478,86 zł 

 

- składki członkowskie 1.484,00 

- darowizny pieniężne 55.038,61 

- darowizny rzeczowe 224.364,44 

- 1% podatku 72.942,11 

- dotacje celowe 314.477,10 

- nawiązki 4.350,00 

- zbiórki publiczne 9.911,02 

- działalność odpłatna 6.863,90 

- przychody finansowe 1.497,81 

- pozostałe przychody operacyjne 3.511,66 

- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2009 120.038,21 

 

 

6. Poniesione koszty:                                                          750.605,88 zł 

 

- realizacja celów statutowych w tym: 723.232,32 

   działalność nieodpłatna 716.327,20 

   działalność odpłatna 6.905,12 

- wydatki administracyjne 27.259,32 
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- działalność gospodarcza nie dotyczy 

- pozostałe koszty  114,24 

 

7.  

a. Wg stanu na dzień 31-12-2010 stowarzyszenie zatrudniało 9 osób  tj.  4,58  etatu; 

- kierownik Świetlicy, ¾ etatu 

- wychowawca Świetlicy 3/5 etatu 

- wychowawca Świetlicy 3/5 etatu 

- wychowawca Świetlicy, ¼ etatu 

- główna księgowa, ¼ etatu 

- koordynator projektu – ¾ etatu 

- asystent koordynatora projektu – ½ etatu 

- księgowa projektu – ¾ etatu 

- sprzątaczka – 0,13 etatu 

b. łączna kwota wynagrodzeń w roku 2010 

- płace zasadnicze:           126.114,47 zł 

- nagrody:                             2.600,00 zł 

- pochodne płacowe:           23.952,22 zł 

razem:                               152.666,69 zł 

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

d. poniesione wydatki na umowy zlecenia   -  70.653,53 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 2010 roku wynosił : 

- na rachunkach bieżących – 22.647,90 zł 

- na lokatach terminowych –  10.481,81 zł 

stan środków na rachunkach bankowych w Banku BPH SA Oddział w Olkuszu ul 
Floriańska 1 a - na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił : 

- na rachunkach bieżących – 34.011,25 zł 

g. Stowarzyszenie nie posiada akcji, obligacji i udziałów. 

h. nabyte nieruchomości – nie ma. 

i. nabyte w 2010 roku pozostałe środki trwałe –  10.313,54 zł   w tym: 

- zestaw do nagłośnienia                                      2.133,00 zł 

- notebook   2 szt                                                 4.970,00 zł 

- aparat cyfrowy Canon                                         700,00 zł 
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- krzesła biurowe i szafy                                     1.761,54 zł 

- urządzenie do rehabilitacji komunikator             749,00zł 

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

- wartości aktywów wg bilansu –   535.375,56  zł 

      - wartość zobowiązań –  129,23  zł 

 
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 2010 

roku 
Wielkość dotacji Podmiot zlecający 

Prowadzenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej wsparcia dziennego 

104.180,53 75.000,00 Gmina Olkusz 

„Tata, mama, Celestyna to dopiero jest 
rodzina” – projekt z dziedziny 
poprawy kondycji małopolskiej 
rodziny 

6.414,82 5.000,00 
Województwo 
Małopolskie 

„Ślepy zaułek” – projekt z dziedziny 
profilaktyki i przeciwdziałania 
uzależnieniom 

8.632,88 7.000,00 
Województwo 
Małopolskie 

„Promyk słońca”– projekt z dziedziny 
aktywizacji i rehabilitacji 

10.916,96 10.000,00 Powiat Olkuski 

„Tęczowy parasol” – projekt w ramach 
priorytetu „Integracja i aktywizacja 
społeczna. Zabezpieczenie społeczne” 
ze środków FIO 

41.734,42 39.534,00 
Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

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

30.957,09 30.000,00 Gmina Olkusz 

„Potrzebujesz mnie więc jestem” – 
projekt z dziedziny promocji i 
organizacji wolontariatu w 2010 roku 
 

6.081,70 5.000,00 
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 

97.732,77 97.732,77 
Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

„Centrum Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych „Pomost” w Olkuszu” 
- 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  

39.845,33 39.845,33 
Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 
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9. Stowarzyszenie składa CIT – 8, PIT-4, PIT-8S, zobowiązań podatkowych nie posiada. 

10. W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu zostało przeprowadzonych pięć kontroli: 

W okresie 7 - 21 kwietnia 2010r. Inspektor kontroli ZUS Oddział Chrzanów przeprowadził 
kompleksową kontrolę rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 
wypłatę wynagrodzeń i zasiłków, ustalanie uprawnień do świadczeń oraz inną dokumentację.  
Na podstawie protokołu dokonano weryfikacji i korekt dokumentacji rozliczeniowej. 

Zespół kontrolujący Wydziału Kontroli Departamentu Wdrażania EFS Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej w m-cach kwiecień, maj 2010 r. skontrolował projekt „Tworzenie i 
wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych  o charakterze terytorialnym i 
branżowym”. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane (protokół pokontrolny w aktach 
projektu). 

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu przeprowadził coroczną kontrolę Świetlicy Opiekuńczo-
Wychowawczej (30 sierpnia 2010 r.). Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

W okresie sprawozdawczym (grudzień 2010r.) stowarzyszenie objęte było kompleksową 
kontrolą sanitarną przeprowadzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Olkuszu w zakresie wydawania żywności. Zespół kontrolujący nie wniósł uwag. 

Także w grudniu 2010 r. Urząd Skarbowy w Olkuszu przeprowadził czynności sprawdzające 
w zakresie CIT-8 za 2009 rok. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

Olkusz, dnia 15 lutego 2011 r.            

 

Jędrysik Maria      Barczyk Zdzisława 

 

Wysocki Mateusz                            Wiekiera Alicja      

                                                                                                 

Żydzik Sylwia      Wójcik Marcin 

 

Mosurek Dorota                                                               


