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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina OLKUSZ

Powiat OLKUSKI

Ulica KRÓLA KAZIMIERZA 
WIELKIEGO

Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość OLKUSZ Kod pocztowy 32-300 Poczta OLKUSZ Nr telefonu 32 646 55 53

Nr faksu E-mail stowarzyszenie@rsm.olkusz.pl Strona www www.rsm.olkusz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-07-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35675839100000 6. Numer KRS 0000171499

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Dela Prezes Zarządu TAK

Anna Skręt Pierwszy Wiceprezes 
Zarządu

TAK

Agata Krampus Drugi Wiceprezes 
Zarządu

TAK

Maria Jędrysik Sekretarz  Zarządu TAK

Dorota Mosurek Skarbnik Zarządu TAK

Marta Białowąs Członek Zarządu TAK

Anna Karolczyk Członek Zarządu TAK

Alicja Wiekiera Członek Zarządu TAK

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu 
społeczności w zakresie: 
a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa;
c. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d. działalności charytatywnej;
e. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1638);
f. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
g. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
h. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
i. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
j. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
k. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
l. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
m. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
n. turystyki i krajoznawstwa;
o. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
p. promocji i organizacji wolontariatu
q. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
r. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Cele określone w art. 3 Stowarzyszenia realizuje się przez:
a) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań z zakresu opieki nad 
osobami niepełnosprawnymi adresowanych w szczególności do dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie placówek opieki dziennej, prowadzenie 
różnorodnych usług m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, 
wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej 
interwencji, wspomagania rozwoju, rehabilitacji, terapii, w tym 
socjoterapii w formie świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji i 
wychowania, m.in. będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki, z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach;
b) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań adresowanych do 
osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności osób chorych i 
niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, osób ubogich i osób 
wykluczonych, w tym poprzez przekazywanie żywności, darów rzeczowych 
i wsparcie finansowe, współfinansowanie stypendiów, współfinansowanie 
leczenia i rehabilitacji,  edukację osób starszych, włączanie i motywowanie 
seniorów do aktywności społecznej, tworzenie warunków wyrównywania 
szans osób wykluczonych społecznie oraz prowadzenia ich ku aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społeczno-zawodowym;
c) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań kierowanych do 
rodzin osób w trudnej sytuacji życiowej przyczyniających się do 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym poprzez prowadzenie 
poradnictwa prawnego, organizowanie i finansowanie charytatywnej 
działalności „Stowarzyszenia” na rzecz osób chorych, ubogich, 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jadwiga Bargieł Przewodnicząca TAK

Maria Knap Wiceprzewodnicząca TAK

Sylwia Żydzik Członek TAK

Bogusława Lasota Członek TAK
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zdesperowanych i uzależnionych w miarę istniejących potrzeb i środków 
finansowych, organizowanie działań na rzecz gromadzenia funduszy, 
aktywizację i integrację rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, 
organizowanie aktywności włączających rodziny defaworyzowane do 
społeczności lokalnej;
d) inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii 
informacyjnych i promocyjnych propagujących działalność Stowarzyszenia 
oraz realizowane cele m.in. poprzez działalność wydawniczą;
e) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, 
turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, w tym poprzez prowadzenie 
edukacji, terapii i rehabilitacji w zakresie zdobywania umiejętności 
ruchowych, organizowanie specjalistycznych warsztatów, szkoleń i imprez 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz propagowanie i organizowanie 
uprawiania kultury fizycznej i sportu w tym wśród seniorów i osób 
niepełnosprawnych;
f) podejmowanie działań na rzecz rozwijania i promocji idei wolontariatu, 
w tym poprzez prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, 
organizację i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i 
instytucje do wzajemnej współpracy, promocję wolontariatu poprzez 
organizację targów wolontariatu i innych imprez, przygotowywanie i 
dystrybucję wydawnictw, broszur ulotek z zakresu wolontariatu;
g) działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości i innowacyjności w wymiarze lokalnym, regionalnym 
oraz ponadregionalnym;
h) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności na rzecz 
wspierania organizacji pozarządowych poprzez wsparcie techniczne, 
szkoleniowe, informacyjne i doradcze;
i) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, 
organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, lub 
jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, nie wykluczając 
międzynarodowych;
j) podejmowanie działań na rzecz edukacji poprzez prowadzenie i 
wspieranie różnorodnych placówek: żłobków, przedszkoli, szkół w tym dla 
dzieci niepełnosprawnych i dzieci z trudnościami w uczeniu się i 
zachowaniu, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
prowadzenie i wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 
prowadzenie działalności szkoleniowej;
k) inicjowanie, finansowanie i prowadzenie innych działań realizujących 
cele Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W celu  przywrócenia pełnej funkcjonalności budynku po byłej szkole „Na Skałce”  przy ul. Kolejowej w Bukownie, który 
Stowarzyszenie użytkuje na podstawie Umowy użyczenia zawartej z Powiatem Olkuskim, w roku 2018  kontynuowano prace 
inwestycyjne. 
W lipcu 2018 r. zakończono  remont części parteru w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części budynku szkolnego na cele utworzenia przedszkola terapeutycznego dostosowanego do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami w Bukownie, ul. Kolejowa, na działce nr ew. gr. 294”, dzięki czemu od września 2018 r. możliwe było 
funkcjonowanie 2 oddziałowego przedszkola. 
Największe wyzwanie inwestycyjne wiązało się z pozyskaniem środków na dostosowanie całości budynku do potrzeb 
działalności Stowarzyszenia. Wniosek aplikacyjny do RPO WM 2014-2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. Projekt 
pn. „Przebudowa, modernizacja i adaptacja, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części budynku szkolnego na funkcje ośrodka integracyjno-aktywizacyjnego oraz utworzenia centrum rehabilitacji i 
terapii dzieci niepełnosprawnych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną na działce nr 294 obręb Starczynów przy ul. 
Kolejowej 30 w mieście Bukowno, Gmina Bukowno” uzyskał dofinansowanie w wysokości  1 291 200,31 zł. Od sierpnia 2018 r. 
rozpoczęto prace zaplanowane w zakresie inwestycji. Budynek poddano termomodernizacji, wymieniona została stolarka 
okienna i drzwiowa, dostosowano wejścia do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne i starsze 
korzystać będą z windy wewnętrznej oraz toalet przystosowanych do ich potrzeb. Przestronne, jasne, nowocześnie ogrzewane 
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sale na pierwszej kondygnacji budynku zostaną w całości przeznaczone na potrzeby prowadzenia rehabilitacji i terapii dzieci 
niepełnosprawnych i ich rodzin. Ostatnie piętro budynku to trzy sale szkoleniowe, w których prowadzone będą projekty na rzecz 
aktywizacji społecznej młodzieży i osób starszych. Ważnym elementem inwestycji była wymiana źródła ciepła na instalację 
gazową. Ukończenie prac przewidziano na 28.02.2019r.
Wykaz zrealizowanych i zaplanowanych (podpisane umowy) prac inwestycyjnych z dotacji unijnych i środków własnych w 
budynku powiatu olkuskiego „Na Skałce” w Bukownie w latach 2017-2018 
Lp. Zakres inwestycji Wartość zrealizowanych prac/ szacowana wartość prac Źródła finansowania
1. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z przewodem kominowym w budynku użyteczności publicznej w 
miejscowości Bukowno, ul. Kolejowa 30, na działce nr ew. gr.: 294” 134 946,99 zł środki własne/ dofinansowanie w ramach 
projektu rewitalizacji 
2. „Przebudowa, modernizacja i adaptacja, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części budynku szkolnego na funkcje ośrodka integracyjno-aktywizacyjnego oraz utworzenia centrum rehabilitacji i 
terapii dzieci niepełnosprawnych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną na działce nr 294 obręb Starczynów przy ul. 
Kolejowej 30 w mieście Bukowno, Gmina Bukowno” 1 760 039,46 zł środki własne/ dofinansowanie w ramach projektu 
rewitalizacji
3.  Przebudowa i modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na cele utworzenia przedszkola 
terapeutycznego dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Bukownie, ul. Kolejowa, na działce nr ew. gr. 294
 358 616,30 zł środki własne/ dofinansowanie unijne w ramach projektu „Na dobry start-utworzenie przedszkola 
terapeutycznego w mieście Bukowno”
4.  Przebudowa układu pomiarowego półpośredniego (wyniesienie rozdzielnicy) 10 000,00 zł środki własne 
5. Adaptacja części pomieszczeń parteru (poza częścią przedszkolną) na potrzeby Kawiarenki „Pod Parasolem” – nieformalnej 
grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych  10 000,00 zł środki własne/ wkład osoby (praca członków rodzin dzieci 
niepełnosprawnych)
6. Budowa zbiornika bezodpływowego  8 794,50 zł środki własne
7. Zakup elementów placu zabaw – urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych (zadanie w trakcie realizacji – zakończenie do 
31.07.2019 r.)  65 360,00 zł środki pozyskane w ramach funduszu prewencyjnego PZU – głosami internautów 
 
OGÓŁEM 2 347 757,25 zł

3 września 2018 r. uruchomiliśmy Przedszkole Terapeutyczne "Smykałka" im. Aliny Ratusińskiej. "Smykałka" to możliwość 
wielotorowego kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku od 2,5 do 9 lat, posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Do przedszkola uczęszcza 10 dzieci. 
Sale wyposażone są w wysoko specjalistyczny sprzęt dydaktyczny, rehabilitacyjny i multimedialny, dzięki którym możliwe jest 
wielokierunkowe działanie terapeutyczno – edukacyjne łączące rehabilitację, naukę i zabawę. Personel przedszkola uczestniczył 
w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. W 2018 roku Stowarzyszenie zrealizowało projekty mające na celu wsparcie 
terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. 
Projekt „W przyjaznej przestrzeni  – terapia i rehabilitacja małego dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcie jego rodziny ” miał 
na celu poprawę jakości życia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny poprzez zwiększenie dostępności do  usług 
terapeutyczno-rehabilitacyjnych i informacyjnych świadczonych przez naszą organizację na rzecz zakwalifikowanych do projektu 
rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym z terenu miasta Bukowno ( 39 benef. koszt 10 072 zł). 
Innowacyjny projekt „Przez zabawę do samodzielności – opracowanie modelu ułatwiającego zdobywanie samodzielności i 
niezależności przez dzieci niepełnosprawne ze spektrum autyzmu” obejmował swoim działaniem trening umiejętności 
społecznych oraz niwelowanie trudności związanych z nadwrażliwością i niedowrażliwością zmysłową. Dzięki niemu dzieci ze 
spektrum autyzmu nabywały kompetencji w zakresie samodzielności i niezależności (18 benef. koszt 22 734 zł).
 Zrealizowane przez stowarzyszenie zadanie ”Uczyć by pomóc”- działania  edukacyjne upowszechniające wiedzę na temat  
trudnych zachowań zakłócających funkcjonowanie osób z zaburzeniami integracji sensorycznej i  spektrum autyzmu w 
przestrzeni publicznej”  miało na celu zwiększenie  dostępu do wiedzy na temat autyzmu i specyficznych trudnych zachowań z 
jego spektrum. W zorganizowanej konferencji  „Oswój mój świat”, w tym rodzice jak również osoby pracujące z dziećmi mieli 
możliwość nabycia wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z nietypowymi zachowaniami dzieci ze spektrum autyzmu oraz 
zdobyli  doświadczenie w tworzeniu specyficznej przestrzeni dla osób dotkniętych autyzmem dla nawiązywania z nimi 
optymalnych relacji społecznych (ok. 150 benef. koszt 5200 zł).
W dalszym ciągu bardzo aktywnie działa Kawiarenka „Pod Parasolem” - grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, 
którzy chcą się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem, udzielając sobie wzajemnego wsparcia podczas systematycznych 
cotygodniowych spotkań. 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej świadczona jest przez Stowarzyszenie poprzez 
przekazywanie żywności, darów rzeczowych i wsparcie finansowe. Wartość udzielonej pomocy to ponad 314000 zł. 
Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności” w Krakowie polegającą na przekazywaniu żywności 
najuboższym mieszkańcom gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) ze źródeł 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W 2018 r. pomocą żywnościową objęto ponad 600 osób. 
Stowarzyszenie wraz z wolontariuszami-uczniami szkół ponadgimnazjalnych zorganizowało świąteczne zbiórki żywności w 
ramach ogólnopolskiej akcji Banków Żywności. Celem zbiórek, organizowanych przez Banki Żywności, było uwrażliwienie 
społeczeństwa na potrzeby  osób żyjących w ubóstwie i zachęcić do dzielenia się na miarę swojej wrażliwości i możliwości. 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2232

40

Stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego na rehabilitację i leczenie osób chorych i niepełnosprawnych. Pieniądze na ten 
cel uzyskano ze świadczeń pieniężnych, zbiórek publicznych oraz z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych 
ze wskazaniem na daną osobę. Stowarzyszenie, jako partner Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości kolejny raz wyszło 
naprzeciw uzdolnionej i ambitnej młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości powiatu olkuskiego i zasponsorowało 
stypendia pomostowe czterem studentom. 
W ramach działalności w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego osób starszych Stowarzyszenie zrealizowało dwa 
projekty. Pierwszy projekt pn. „Senior = Lider Program rozwoju kompetencji społecznych osób starszych z gminy Olkusz i 
Bukowno” finansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
(ASOS) polegał na przeprowadzeniu warsztatów i realizacji samodzielnych inicjatyw przez seniorów-liderów z gminy Olkusz i 
Bukowno (27 benef. koszt 37330 zł). Drugi to projekt „Olkuscy Seniorzy Na Rzecz Niepodległości ” zrealizowany z partnerem 
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu. Nawiązując do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, bazując na doświadczeniu we 
wspólnej realizacji działań edukacyjnych na rzecz seniorów przygotowano szereg uzupełniających się działań edukacyjno – 
kulturalnych. Z okazji Święta Niepodległości seniorzy wystawili dla mieszkańców gminy Spektakl poetycko – muzyczny  
”Wyśpiewana Niepodległa. Historia nutami i wierszem pisana ” oraz koncert Pieśni Legionowych i żołnierskich „100 lat 
Niepodległości” (550 benef. koszt 18462 zł).
W ramach promocji i organizacji wolontariatu Stowarzyszenie prowadzi Centrum Wolontariatu. Celem tej działalności jest 
zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.  
Pod patronatem Stowarzyszenia działają Szkolne Kluby Wolontariatu, które obecnie działają we wszystkich szkołach 
ponadgimnazjalnych na terenie gminy. Centrum Wolontariatu w Olkuszu we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu 
w Krakowie kolejny raz zorganizowało obchody Good Deeds Day – Dnia Dobrych Uczynków.  15 kwietnia 2018 r. wolontariusze 
ze szkolnych klubów Wolontariatu przeprowadzili 15 akcji w myśl hasła „Razem dla wspólnego dobra” (300 benef. koszt 25242 
zł). W 2018 r. jak co roku stowarzyszenie zrealizowało projekt „Potrzebujesz mnie więc jestem”, w ramach którego 
przeprowadzony został konkurs „Wolontariusz roku” i zorganizowano  wraz z IV LO w Olkuszu XI Targi Wolontariatu dla 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (300 benef. Koszt 10590 zł).
We współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Olkuszu i partnerską organizacją ze Słowacji (Luminosus, n.o) zrealizowano 
projekt „Być Szczęśliwym? Twój wybór ”, dofinansowany w ramach Programu „Erasmus+”. Był to pierwszy projekt 
międzynarodowej wymiany młodzieży, jaki zrealizowało Stowarzyszenie. Stanowił rozwinięcie dotychczasowych działań 
zmierzających do podniesienia kompetencji społecznych młodzieży powiatu olkuskiego. Pokazy filmów, prezentacje, dyskusje, 
burze mózgów – to narzędzia, dzięki którym olkuska młodzież z SP1 zdobywała różnoraką wiedzę i umiejętności poza murami 
szkoły (edukacja nieformalna) (20 benef. koszt 32216 zł).
Kolejny raz Stowarzyszenie otrzymało dotację Gminy Olkusz na prowadzenie  Centrum Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych „Pomost”, którego celem jest wzmacnianie oraz ukierunkowanie na wysoką skuteczność organizacji 
pozarządowych działających na ternie Gminy Olkusz. Centrum udziela wsparcia  szkoleniowo – doradczego dla lokalnych NGOs, 
organizuje forum organizacji pozarządowych i wizytę studyjną w organizacjach z terenu województwa Małopolskiego (79 benef. 
koszt 30015 zł).
W celu zapewnienia dostępu do poradnictwa prawnego osobom fizycznym, których niski status materialny lub sytuacja życiowa 
uniemożliwia skorzystanie z odpłatnej profesjonalnej pomocy prawnej, Stowarzyszenie realizowało projekt „Prowadzenie 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Bukowno” (114 benef. koszt 60762 zł).
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie prowadzi Centrum Wsparcia 
Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny  
posiadającego pełne zaplecze terapeutyczno 
–rehabilitacyjne (Salę Doświadczania Świata, 
Salę integracji sensorycznej, gabinet 
logopedyczny, gabinet rehabilitacyjny).  
W 2018 uruchomione zostało przedszkole 
terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.  W 
zakresie wyrównywania szans os. 
niepełnosprawnych zrealizowaliśmy  trzy 
projekty grantowe mające na celu poprawę 
jakości życia małego dziecka niepełnosprawnego 
i jego rodziny. Rozpoczęto także prace 
inwestycyjne budynku w Bukownie, w którym 
mieści się Centrum wsparcia.

88.99.Z 0,00 zł

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” 
w Olkuszu zajmowało się udzielaniem pomocy 
rzeczowej głównie żywnościowej i środków 
higienicznych rodzinom będącym w trudnej 
sytuacji życiowej. Organizowano z 
wolontariuszami ze szkolnych klubów 
wolontariusza świąteczne zbiórki żywności. 
Ponadto udzielamy wsparcia materialnego 
potrzebującym, szczególnie poprzez 
finansowanie rehabilitacji i leczenia chorych. 
Finansujemy  także stypendia pomostowe 
studentom pierwszego roku studiów. Są to 
działania, które przede wszystkim skupiają się na 
celach wsparcia osób, a także realizacji zadań 
związanych z pomocą społeczną.

88.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie prowadzi Centrum 
Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i 
Rodziny  posiadającego pełne zaplecze 
terapeutyczno –rehabilitacyjne.  
Prowadzona w nim działalność odpłatna 
była uzupełnieniem działalności 
nieodpłatnej dla osób, które potrzebowały 
zwiększonej intensywności rehabilitacji i 
terapii dzieci oraz dla rodzin, które uzyskały 
na ten cel wsparcie finansowe podmiotów 
zewnętrznych (np. Fundacja POLSAT).  
Zajęcia były prowadzone w Sali Integracji 
Sensorycznej, Sali Doświadczania Świata 
„Snoezelen”, Gabinecie Rehabilitacyjnym 
oraz Gabinecie Logopedycznym.

88.99.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Stowarzyszenie udziela pomocy rzeczowej 
szkołom z terenu gminy Olkusz.
W 2017 r. pozyskaliśmy dofinansowanie ze 
środków RPO WM 2014-2020  na projekt pn. 
„Na dobry start – Utworzenie przedszkola 
terapeutycznego w mieście Bukowno”. Zakładał 
on prace inwestycyjne na parterze budynku, w 
wyniku których powstało nowoczesne zaplecze 
przystosowane do prowadzenia zajęć 
edukacyjno-terapeutycznych dla 10 dzieci 
niepełnosprawnych. Niepubliczne Przedszkole 
Terapeutyczne „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej 
dysponuje dwoma nowocześnie wyposażonymi 
salami dydaktycznymi, salą integracji 
sensorycznej, salą doświadczenia świata, 
gabinetami: rehabilitacyjnym, psychologicznym i 
logopedycznym. Od września 2018 r. 
prowadzimy dwie grupy przedszkolne, skupiając 
się na pomocy dzieciom z terenu gmin Bukowno 
i Bolesław. Nasza działalność w tym zakresie to 
odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

85.10.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 291 904,48 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 595 548,78 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 47 349,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3 915,49 zł

e) pozostałe przychody 645 091,21 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 504 571,72 zł

2.4. Z innych źródeł 103 584,70 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 91 627,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 592 120,66 zł

w 
tym:

375 235,53 zł

36 425,00 zł

180 460,13 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

444,00 zł

9 865,00 zł

479 231,42 zł

15 031,30 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -354 113,65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 929,22 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 119 406,79 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 82 603,41 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 028 392,42 zł 82 608,41 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

949 662,43 zł 82 608,41 zł

49 278,22 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,09 zł

29 451,68 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Pomoc społeczna, wspieranie rodzin, pomoc niepełnosprawnym 64 879,35 zł

2 Koszty adaptacji budynku w Bukownie 7 588,01 zł

1 Rehabilitacja Szymona Niemczyka 20 280,00 zł

2 Rehabilitacja Jarosława Szczurka 14 404,82 zł

3 Rehabilitacja Jerzego Sowuli 6 550,00 zł

4 Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu 12 425,50 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

13 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

3,00 etatów

31 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

51 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 302 164,61 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

302 164,61 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

141,30 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

534,40 zł

224 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

59 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 12 osób

47 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

17 osób

207 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

207 603,66 zł

207 603,66 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 94 560,95 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 27 747,60 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 274 417,01 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1 200,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Kwota podana w pozycji 4 dotyczy zawartych umów-zleceń 
z członkami Zarządu zatrudnionymi przy projektach 
grantowych. Wynagrodzenie płatne jest ze środków 
grantodawcy.  Członkowie Zarządu nie pobierają 
wynagrodzenia za zarządzanie organizacją.
Kwota podana w pozycji 11 dotyczy zawartej umowy o 
pracę i umów zleceń ze specjalistą zatrudnionym w 
projekcie unijnym. Wynagrodzenie płatne jest z dotacji

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „UCZYĆ BY POMÓC”- 
działania  edukacyjne 
upowszechniająca wiedzę na 
temat  trudnych zachowań 
zakłócających 
funkcjonowanie osób z 
zaburzeniami integracji 
sensorycznej i  spektrum 
autyzmu w przestrzeni 
publicznej”

zwiększenie dostępu do wiedzy 
na temat autyzmu i 
specyficznych trudnych 
zachowań osób z jego spektrum

Województwo Małopolskie 5 000,00 zł

2 „W PRZYJAZNEJ 
PRZESTRZENI  ”- terapia i 
rehabilitacja małego dziecka 
niepełnosprawnego oraz 
wsparcie jego rodziny

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych
poprawa jakości życia małego 
dziecka niepełnosprawnego i 
jego rodziny

Miasto Bukowno 10 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 670,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

3 „PRZEZ ZABAWĘ DO 
SAMODZIELNOŚCI – 
opracowanie modelu 
ułatwiającego zdobywanie 
samodzielności i 
niezależności przez dzieci 
niepełnosprawne ze 
spektrum autyzmu

stworzenie modelu 
bezpiecznego przyjaznego 
środowiska dla dzieci ze 
spektrum autyzmu i ich rodzin 
ułatwiającego im 
funkcjonowanie społeczne w 
obcowaniu z rówieśnikami i 
innymi grupami społecznymi  
jako element opanowania 
samokontroli, samodzielności i 
niezależności

Województwo Małopolskie ROPS 27 330,00 zł

4 „Olkuscy Seniorzy Na Rzecz 
Niepodległości”

wspieranie funkcjonowania 
społecznego oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
osób starszych
Podniesienie jakości życia min. 
300 seniorów - uczestników 
UTW poprzez udostępnienie im 
możliwości udziału w 
warsztatach artystycznych oraz 
wykładach otwartych 
nawiązujących do 100-tnej 
rocznicy Odzyskania 
Niepodległości

Województwo Małopolskie 18 000,00 zł

5 „Potrzebujesz mnie więc 
jestem”

promocja i organizacja 
wolontariatu

Województwo Małopolskie 9 000,00 zł

6 Prowadzenie Centrum 
Wolontariatu w Olkuszu

promocja i organizacja 
wolontariatu 
podniesienie kwalifikacji 
wolontariuszy

Gmina Olkusz 25 000,00 zł

7 Centrum Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych 
„Pomost” w Olkuszu

wzmocnienie integracji 
organizacji pozarządowych, 
profesjonalizacja NGO z terenu 
Gminy Olkusz.

Gmina Olkusz 30 000,00 zł

8 „Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej w gminie Bukowno”

Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej,  zapewnienie 
lepszego dostępu do pomocy 
prawnej dla osób znajdujących 
się w trudnych sytuacjach 
życiowych

Powiat olkuski 60 725,80 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „Senior = Lider Program 
rozwoju kompetencji 
społecznych osób starszych z 
gminy Olkusz i Bukowno”

Grupa liderów seniorów 
gotowych (posiadających 
wiedzę i doświadczenie) do 
podejmowania działań 
społecznych na rzecz lokalnego 
społeczeństwa

MRPiPS 36 425,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Dela, Maria Jędrysik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu 1

2019-06-27
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