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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-06-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina BUKOWNO

Powiat OLKUSKI

Ulica UL. KOLEJOWA Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość BUKOWNO Kod pocztowy 32-332 Poczta BUKOWNO Nr telefonu +48573993472

Nr faksu E-mail stowarzyszenie@rsm.org.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

2003-09-05

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"
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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.
s. świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia 
nieodpłatnej mediacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele 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 

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-06-22 2



poradnictwa prawnego, organizowanie i finansowanie charytatywnej 
działalności „Stowarzyszenia” na rzecz osób chorych, ubogich, 
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

Rok 2020 był kolejnym rokiem dużych zmian w działalności Stowarzyszenia związanych z jego rozwojem. W związku z 
zakończoną modernizacją budynku po byłej szkole na „Skałce” w Bukownie, przeniesiono tam działalność terapeutyczną i biuro 
zarządu. Dlatego też 18 września 2020 r. uchwałą nr 4/2020 o przyjęciu zmian w statucie Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu dokonało zmiany nazwy i siedziby Stowarzyszenia. Nowa nazwa: 
„Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” i nowa siedziba: Bukowno zostały zaktualizowane w KRS 8 października 2020 r. 

W 2020 roku Stowarzyszenie otworzyło kolejną placówkę, tj. Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Na Skałce”, 
świadczącą odpłatnie szeroki zakres usług terapeutycznych wykonywanych przez specjalistów w gabinetach wyposażonych w 
najnowocześniejszy sprzęt. Poradnia jest kolejną placówką wchodzącą w skład Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i 
Rodziny w Bukownie.   W jego ramach funkcjonują także: 
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej finansowane z dotacji ze środków budżetu miasta 
Bukowno. Placówka daje 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. 
Sale wyposażone są w wysoko specjalistyczny sprzęt dydaktyczny, rehabilitacyjny i multimedialny, dzięki którym możliwe jest 
wielokierunkowe działanie terapeutyczno – edukacyjne łączące rehabilitację, naukę i zabawę. Od roku szkolnego 2020/2021 
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funkcjonuje jako przedszkole 3-oddziałowe. Trzeci oddział został utworzony i doposażony dzięki dotacji ze środków unijnych z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  „Rozwój oferty Przedszkola 
Terapeutycznego w Bukownie w zakresie wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny”. W ramach projektu 
świadczone są także dodatkowe usługi edukacyjne specjalistyczne, wynikające z zaleceń dot. niepełnosprawności. Personel 
przedszkola uczestniczył w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje.
- Placówka Wsparcia Dziennego „Kawiarenka Pod Parasolem”, która obejmuje wsparciem 10-cioro dzieci z niepełnosprawnością 
w wieku 7-18 lat z terenu powiatu olkuskiego w formie opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej. Działalność placówki do 
końca listopada 2020 finansowana była ze środków projektu „Kawiarenka Pod Parasolem - placówka wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży z terenu powiatu olkuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, a po ukończeniu projektu ze środków własnych. 
- Nieformalna grupa wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym „Kawiarenka Pod Parasolem”, która w ramach działań 
samopomocowych organizuje regularne spotkania animacyjne  (cotygodniowe spotkania w tym zakresie, w tym dla osób z 
zewnątrz zainteresowanych tematyką niepełnosprawności). 
- Prowadzona jest działalność terapeutyczno-wspierająca dla 30 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzin z terenu 
powiatu krakowskiego i olkuskiego realizowana w ramach projektu „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego 
dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych” (Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie). 
W 2020 r. wsparciem fizjoterapeutycznym, terapią integracji sensorycznej, konsultacją lekarską, wsparciem logopedycznym i 
pedagogicznym objętych było 60 dzieci w dwóch cyklach po 30 dzieci. Wsparcie świadczone w domu uczestnika (dla dzieci w 
wieku 0-3 lat) i w budynku Centrum (dla dzieci w wieku 4-7 lat). 
Uzupełnieniem działań w tym zakresie był cykl projektów terapeutycznych, tj.: 
- Projekt „Dotrzeć do siebie i swojego dziecka- rodzinne spotkania integracyjne formą autoterapii rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym” realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Celem projektu była 
poprawa jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym  poprzez zapewnienie dostępu do różnorodnych form 
kreatywnego spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej. (beneficjenci:  30 rodzin z dziećmi niepełnosprawnym koszt 
76734,76 zł).   
- zrealizowano dwa lokalne projekty mające na celu ułatwienie funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego w środowisku 
lokalnym w dobie pandemii Covid -19 poprzez zorganizowanie wielospecjalistycznych  działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych 
w celu zwiększenia samodzielności i aktywności społecznej tej grupy zmniejszających stopień wykluczenia w swoim środowisku. 
Pierwszy z projektów to „MOC W POMOCY II”- wsparcie dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny  (15 beneficjentów z miasta 
Bukowno koszt 10073,31 zł), drugi „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez prowadzenie rehabilitacji 
i terapii dzieci niepełnosprawnych w dobie pandemii Covid-19 " (10 beneficjentów  z gminy Bolesław koszt 12 382,83 zł).
Nasze Stowarzyszenie wygrało w 2020 r. ogólnopolski konkurs „Kwalifikacja jutra” dla podmiotów pożytku publicznego 
organizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Korzystając z doświadczeń w pracy terapeutycznej w okresie pandemii oraz 
biorąc pod uwagę coraz szersze wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy z różnymi dysfunkcjami, stworzyliśmy opis 
nowej kwalifikacji: zdalny terapeuta logopedyczny wykorzystujący nowoczesne rozwiązania technologiczne. 
W ramach promocji i organizacji wolontariatu Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi Centrum Wolontariatu (finansowane ze 
środków własnych), które w 2020 r. otrzymało certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” (w ramach certyfikacji 
prowadzonej w Korpusie Solidarności). Działalność Centrum ze względu na pandemię i zamknięte szkoły (nauka online) była 
znacznie ograniczona. Mimo tych trudności udało się  zrealizować projekt „Potrzebujesz mnie więc jestem”, w ramach którego 
przeprowadzony został konkurs „Wolontariusz roku” i odbyły się  XIII Targi Wolontariatu dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych. Ze względu na pandemię Covid-19 Targi Wolontariatu odbyły się w systemie on-line ze 180 osobami 
śledzącymi je na żywo, natomiast wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia. Targi oparte 
były na prezentacjach szkół podstawowych i średnich, które przedstawiły działalność swoich „Klubów Wolontariusza”, 
wspieranych przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”.  Zawarte w projekcie i zrealizowane działania były inspiracją 
do propagowania idei wolontariatu. Wskazano młodzieży działania społeczno-użyteczne, podniesiono świadomość wagi 
wolontariatu w szkołach a także uhonorowano osoby pracujące bezinteresownie na rzecz dobra innych i lokalnej społeczności 
(koszt 7760,44 zł). Uzupełnieniem działań w zakresie promocji aktywności społecznej był projekt  "Lider młodzieżowy na rzecz 
lokalnego środowiska. Program kształtowania kompetencji społecznych uczniów olkuskich szkół średnich” finansowany ze 
środki  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt ten stanowił autorską inicjatywę Stowarzyszenia 
polegającą na kształtowaniu umiejętności liderskich w dziedzinie aktywności obywatelskiej i społecznej wśród uczniów szkół 
średnich pow. olkuskiego z włączeniem ich w innowacyjne wsparcie na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Liderzy zrealizowali 
pięć autorskich inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska (215 beneficjentów, koszt 69864,71  zł).  
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej świadczona jest przez Stowarzyszenie poprzez 
przekazywanie żywności, darów rzeczowych i wsparcie finansowe. Jak co roku przekazywano żywność najuboższym 
mieszkańcom gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) ze źródeł Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności” w Krakowie. 
Pandemia Covid-19 powodowała zakłócenia zarówno w dostawach produktów z Banku Żywności jak i w ich dystrybucji. 
Żywność wydawano w reżimie sanitarnym a w okresie nasilenia pandemii żywność rozwożono potrzebującym do domów. W 
akcji tej pomagali wolontariusze z OSP Zederman. Bank Żywności odwołał świąteczne zbiórki żywności co spowodowało 
mniejszą niż w innych latach pomoc dla ubogich. W 2020 r. pomocą żywnościową objęto blisko 300 osób. 
Stowarzyszenie, jako partner Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości kolejny raz wyszło naprzeciw uzdolnionej i ambitnej 
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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

1085

2

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości powiatu olkuskiego i udzieliło pięciu studentom rekomendacji do otrzymania 
współfinansowanego  stypendium pomostowego. 
Stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego na rehabilitację i leczenie osób chorych i niepełnosprawnych. Pieniądze na ten 
cel uzyskano ze świadczeń pieniężnych, zbiórek publicznych, darowizn oraz z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
otrzymanych ze wskazaniem na daną osobę.
W 2020r. w wyniku realizacji zadania „Wsparcie instytucjonalne i misyjne Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w 
Olkuszu - rozwój infrastruktury na potrzeby społeczności lokalnej” ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 
lata 2018-2030 prowadzono dalsze prace inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni wokół budynku – 
wymieniono ogrodzenie, zmodernizowano plac zabaw (nowe urządzenie, bezpieczna nawierzchnia), odnowiono ciągi 
komunikacyjne, stworzono ogród sensoryczny oraz klomb wewnętrzny.  
Rok 2020 był rokiem trudnym dla działalności Stowarzyszenia, ze względu na trwającą pandemię. Placówki były okresowo 
zamykane, zajęcia prowadzone były online. Staraliśmy się jednak odpowiedzieć na potrzeby beneficjentów uruchamiając 
bezpłatne konsultacje psychologiczne i terapeutyczne.  Zintensyfikowaliśmy działania terapeutyczne w okresie wakacyjnym, tak 
aby zniwelować negatywne skutki zawieszenia działalności z okresu marzec-czerwiec 2020 r. Finalnie z naszych usług 
skorzystało ponad 90 dzieci z niepełnosprawnością, dla których przeprowadzono ponad 6200 godzin wsparcia.

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. 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  
posiadające pełne zaplecze terapeutyczno 
–rehabilitacyjne. W ramach Centrum działa 
placówka wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży pn.  KAWIARENKA POD PARASOLEM 
oraz  nieformalna grupa wsparcia dla rodzin z 
dzieckiem niepełnosprawnym „Kawiarenka Pod 
Parasolem”. W 2019 rozpoczęto realizację 3-
letniego projektu unijnego „Kompleksowy 
program wczesnej interwencji dla małego 
dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu 
olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do 
badań prenatalnych”.  W zakresie 
wyrównywania szans os. niepełnosprawnych 
zrealizowaliśmy kilka projektów  grantowych  
mających na celu poprawę jakości życia małego 
dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

88.99 Z 1 100,00 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” 
zajmowało się udzielaniem pomocy rzeczowej 
głównie żywnościowej rodzinom będącym w 
trudnej sytuacji życiowej. Dystrybucja żywności 
prowadzona jest w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 
(PO PŻ), we współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Bank Żywności” w Krakowie. Ponadto 
udzielamy wsparcia materialnego 
potrzebującym, szczególnie poprzez 
finansowanie rehabilitacji i leczenia chorych.  
Finansujemy  także stypendia pomostowe 
studentom pierwszego roku studiów. 
Stowarzyszenie udziela pomocy rzeczowej 
szkołom z terenu gminy Olkusz. Są to działania, 
które przede wszystkim skupiają się na celach 
wsparcia osób, a także realizacji zadań 
związanych z pomocą społeczną.

88.99 Z 69 800,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Stowarzyszenie jest organem prowadzącym 
Przedszkole Terapeutyczne „Smykałka” im. Aliny 
Ratusińskiej . Od roku szkolnego 2020/2021 
funkcjonuje jako przedszkole 3-oddziałowe. 
Dysponuje ono nowocześnie wyposażonymi 
salami dydaktycznymi, salą integracji 
sensorycznej, salą doświadczenia świata, 
gabinetami: rehabilitacyjnym, psychologicznym i 
logopedycznym. Nasza działalność w tym 
zakresie to odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci z 
niepełnosprawnościami.   Placówka daje 
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.

85.10 Z 7 400,00 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) 2 002 575,57 zł

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

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, w ramach którego w 2020 r. 
zarejestrowano  Niepubliczną Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczna „Na Skałce”  
świadczącą odpłatnie szeroki zakres usług 
terapeutycznych wykonywanych przez 
specjalistów w gabinetach wyposażonych w 
najnowocześniejszy sprzęt. Prowadzona w 
Poradni działalność odpłatna jest 
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).

88.99 Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność odpłatna dotyczy wnoszenia 
przez rodziców opłat za wyżywienie  dzieci 
w Przedszkolu  Terapeutycznym „Smykałka” 
im. Aliny Ratusińskiej. Koszty pobytu dzieci 
w przedszkolu jak również zajęcia 
terapeutyczno-rehabilitacyjne są 
pokrywane z dotacji gminy, natomiast 
koszty posiłków pokrywane są przez 
rodziców. Dzieci codziennie otrzymują 
śniadanie, obiad i podwieczorek. Posiłki 
dostarczane są przez firmę cateringową. 
Rodzice wnoszą opłaty za ilość dni w 
miesiącu, w których dziecko uczęszczało do 
przedszkola.

85.10 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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108 310,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 799 464,45 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 938 750,24 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 57 592,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 6 233,33 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 397,16 zł

2.4. Z innych źródeł 82 403,06 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 109 442,44 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 81 906,21 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

1 Sfinansowanie rehabilitacji i kosztów leczenia 60 759,50 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

893 438,18 zł

314 667,53 zł

591 358,74 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:

556,00 zł

6 844,56 zł

1 000,00 zł

3 996,60 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 -35 968,41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 374,34 zł

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

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: 2 053 536,32 zł 81 906,21 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

1 974 718,65 zł 81 906,21 zł

58 966,34 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,08 zł

15 717,75 zł

4 133,50 zł 0,00 zł

2 Sfinansowanie pomocy społecznej pozostałej 4 739,00 zł

3 Koszty realizowanych projektów 12 095,98 zł

4 Koszty realizacji projektu PO PŻ (wydawanie żywności) 4 311,73 zł

1 Rehabilitacja Szymona Niemczyka 22 680,00 zł

2 Rehabilitacja Magdaleny Pindel 17 247,90 zł

3 Rehabilitacja Jerzego Sowuli 12 140,00 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

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
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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)

21 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)

12,28 etatów

33 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

40 osób fizycznych
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)

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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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 932 123,65 zł

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

932 123,65 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)

2 157,72 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)  

1 294,61 zł

49 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  w 
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)

14 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 7 osób

7 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

16 osób

33 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

602 228,15 zł

558 819,46 zł

- nagrody

- premie

2 600,00 zł

25 400,00 zł

- inne świadczenia 15 408,69 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 329 895,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 28 680,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 903 443,65 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

10 260,00 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)

Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za 
zarządzanie organizacją – funkcja ta pełniona jest 
społecznie.   Kwota podana w pozycji 4 dotyczy zawartych 
umów z członkami Zarządu zatrudnionymi na stanowiskach 
specjalistycznych przy projektach grantowych. Kwota 
wynagrodzenia podana w poz. 8 dot. umów zawartych z 
członkiem Zarządu, który jednocześnie zatrudniony jest 
jako terapeuta prowadzący szereg działań wpierających, 
które w okresie 2020 r. skumulowane były w okresie 
wakacyjnym (po zawieszeniu części działań w okresie 
marzec- czerwiec 2020r ze względu na covi-19). Podana 
kwota dotyczy wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2020r.

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 Kompleksowy program 
wczesnej interwencji dla 
małego dziecka 
niepełnosprawnego z terenu 
powiatu olkuskiego i 
krakowskiego wraz z 
dostępem do badań

Poprawa jakości życia życia 
dziecka niepełnosprawnego 
poprzez poprawę stanu ich 
zdrowia oraz niwelowania 
zdiagnozowanych wad i 
niedoborów.

Województwo Małopolskie
Środki unijne z RPO

487 173,31 zł

2 KAWIARENKA POD 
PARASOLEM - placówka 
wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
powiatu olkuskiego

Zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości wsparcia w 
postaci usług placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością

Województwo Małopolskie
Środki unijne z RPO

121 354,60 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

7 100,00 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)

3 Rozwój oferty przedszkola 
terapeutycznego w 
Bukownie w zakresie 
wsparcia dziecka z 
niepełnosprawnością i jego 
rodziny

Utworzenie nowego oddziału 
przedszkolnego dla 5 dzieci 
niepełnosprawnych oraz 
podniesienie kompetencji kadry 
przedszkolnej

Województwo Małopolskie
Środki unijne z RPO

134 513,31 zł

4 "Dotrzeć do siebie i swojego 
dziecka" - rodzinne 
spotkania integracyjne 
formą autoterapii rodzin z 
dzieckiem 
niepełnosprawnym

Poprawa jakości życia rodzin z 
dzieckiem niepełnosprawnym
(DN) poprzez zapewnienie 
dostępu do różnorodnych form 
kreatywnego spędzania 
wolnego czasu w przestrzeni 
publicznej

Województwo Małopolskie
Budżet Obywatelski

100 674,75 zł

5 „Moc w pomocy II”- 
wsparcie dziecka 
niepełnosprawnego i jego 
rodziny

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

Miasto Bukowno 9 385,10 zł

6 Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin poprzez prowadzenie 
rehabilitacji i terapii dzieci 
niepełnosprawnych w dobie 
pandemii Covid-19

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

Gmina Bolesław 12 000,00 zł

7 Potrzebujesz mnie więc 
jestem

Promocja i organizacja 
wolontariatu

Województwo Małopolskie 7 000,00 zł

8 PRZEDSZKOLE 
TERAPEUTYCZNE 
"SMYKAŁKA"

Prowadzenie przedszkola 
terapeutycznego realizującego 
program dydaktyczno-
wychowawczy oraz intensywne 
działania
terapeutyczne. dla dzieci 
niepełnosprawnych w wieku 
2,5–9 lat

Miasto Bukowno 486 238,88 zł

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

1 PROO Wsparcie 
instytucjonalne i misyjne 
Stowarzyszenia 
Dobroczynnego "Res Sacra 
Miser" W Olkuszu - rozwój 
infrastruktury na potrzeby 
społeczności lokalnej

Rozwój infrastruktury na 
potrzeby społeczności lokalnej

NIW (Program Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO)

240 232,53 zł

2 Lider młodzieżowy na rzecz 
lokalnego środowiska. 
Program kształtowania 
kompetencji społecznych 
uczniów olkuskich szkół 
średnich

Pozyskanie funkcjonującej 
grupa liderów młodzieżowych 
gotowych do podejmowania 
aktywnego uczestnictwa w 
życiu społecznym i publicznym 
na rzecz lokalnego środowiska z 
wykorzystaniem jego zasobów

Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich  
NIW

69 435,00 zł

3 Nordic Walking i o to chodzi! Poprawa stanu zdrowia poprzez 
uprawianie Nordic Walking

Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich  
Stowarzyszenie Forum Oświatowe 
Klucze

5 000,00 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

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) 

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)

Na ujemny wynik finansowy Stowarzyszenia wpłynęła amortyzacja w wysokości 88 957,50 zł pokryta ze
środków własnych roku bieżącego oraz lat ubiegłych

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

2021-06-22
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