
 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

z działalności Fundacji Fundusz Lokalny SMK  

za okres: 21.11.2011 – 31.12.2012 

 

 

I. Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym  

i numer KRS-u, wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, 

dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia (imię i nazwisko według aktualnego 

wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych 

stowarzyszenia.  

Nazwa: Fundacja Fundusz Lokalny SMK 

Siedziba i adres: Zbydniów  97, 37- 416 Zbydniów 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:  21.11.2011 

Numer KRS: 0000402564 

Numer identyfikacyjny w systemie REGON: 180789373 

NIP: 865 255 72 18 

www.fundacjasmk.pl 

 

Dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia: 

1. Prezes Zarządu   -Stanisław Baska, zam. Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec, 

2. Członek Zarządu   -Robert Bąk, zam. ul. Kościuszki 2 Zaleszany 37-416 

3. Członek Zarządu   -Tomasz Pruś, zam. ul. Ogrodowa 4, 39-450 Baranów Sand. 

4. Członek Zarządu   -Damian Zakrzewski, zam. Gwoździec152 37-433 Bojanów 

5. Członek Zarządu   -Witold Stefaniak, zam. Wielogóra 23, 27-650 Samborzec 

 

Cele statutowe stowarzyszenia:  

Cel główny: tworzenie sprzyjających warunków oraz kreowanie i wsparcie dla inicjatyw 

społeczności lokalnych, młodzieży oraz liderów i animatorów życia publicznego, wypływających 

z potrzeb lokalnych społeczności, szczególnie z obszaru powiatu sandomierskiego, 

stalowowolskiego i tarnobrzeskiego; 



Cele szczegółowe: 

1) wsparcie wspólnot lokalnych w rozwoju społecznym i ekonomicznym, 

2) wzmacnianie współuczestnictwa i roli mieszkańców oraz organizacji formalnych i 

nieformalnych skupiających mieszkańców, w tym zwłaszcza młodzieży, w lokalnych 

społecznościach, wspólnotach, instytucjach samorządowych, wpływających na 

urzeczywistnianie idei solidarności społecznej i pomocniczości państwa, 

3) budowanie i zwiększanie potencjału instytucjonalnego i społecznego instytucji 

działających na rzecz lokalnych wspólnot i młodzieży, 

4) działania animacyjne i wspierające na rzecz dzieci, 

5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży, 

6) promowanie idei wolontariatu, samopomocy i współodpowiedzialności za rozwój 

społeczny, edukacyjny i zawodowy, 

7) wdrażanie, wspieranie oraz wzmacnianie innowacyjnych projektów, przedsięwzięć i metod 

animacji społecznej wpływających na rozwój społeczny i gospodarczy lokalnych wspólnot, 

8) podejmowanie akcji i działań pomocowych, charytatywnych, doradczych i szkoleniowych 

dla osób, instytucji i grup społecznych, które wymagają wsparcia ze względu na zagrożenie 

marginalizacją. 

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,  

a także opis głównych zdarzeń prawnych w jego działalności o skutkach finansowych.  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) animacja aktywności społecznej i edukacyjnej oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży; 

2) promowanie i wdrażanie lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na stwarzanie szans i warunków dla 

samorealizacji się młodzieży w ich lokalnym środowisku; 

3) pomoc materialna i finansowa dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 

4) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego; 

5) rozwijanie form współpracy w tym budowanie partnerstw; 

6) upowszechnianie i popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego, promocji wolontariatu, 

kreowaniu samorządności i zaradności lokalnych wspólnot; 

7) wzmacnianie zdolności planowania strategicznego w instytucjach samorządowych i społecznościach 

lokalnych; 

8) wzmacnianie potencjału obywateli i grup społecznych do aktywnego uczestnictwa i realizacji 

polityki społecznej ukierunkowanej na młodzież; 

9) organizowanie kampanii informacyjno – promocyjnych w obszarze polityki społecznej; 

10) podejmowanie działań na rzecz młodzieży marginalizowanej lub zagrożonej marginalizacją; 

11) wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości uruchamianej przez młodzież; 

12) prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej, w tym edukacji dorosłych w zakresie animacji i 

pracy z młodzieżą; 

13) doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania dla organizacji, liderów, pracowników pracujących 

dla i z młodzieżą; 

14) udzielanie pomocy, doradztwa i wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom działającym na rzecz 

lokalnych wspólnot oraz młodzieży; 

15) tworzenie i wspomaganie instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej związanej z 

młodzieżą; 

16) zbieranie, gromadzenie i prowadzenie środków kapitału wieczystego; 

17) prowadzenie badań, projektów rozwojowych, analiz i innych ekspertyz służących rozpoznawaniu 

potrzeb, wdrażaniu innowacyjnych, pilotażowych projektów związanych z lokalnymi 

społecznościami, w tym dotyczących młodzieży; 

18) gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań w zakresie działalności fundacji, a także 

upowszechnianie wniosków i wyników z tych badań. 

 



Opis głównych projektów zrealizowanych w 2012 roku. 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK w 2011 i 2012 roku swoją uwagę skupiło głównie na 

zbudowaniu struktur organizacyjnych i odbudowie projektów i działań będących kontynuacją 

aktywności Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień”. Fundacja, której 

jednym z fundatorów jest SMK „Wolni od Uzależnień” jest kontynuatorką inicjatyw 

Stowarzyszenia. 

W zakresie tworzenia struktur organizacyjnych zrealizowano: 

1. rozpoczęto zbieranie funduszu wieczystego opartego na wpłatach fundatorów. Na koniec 

grudnia 2012 zebrano 8.700,00 PLN z 12.000,00 zadeklarowanych wpłat od fundatorów; 

2. utworzono biuro Fundacji, mieszczące się w siedzibie Fundacji to jest w użyczonym 

pomieszczeniu w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Zbydniowie (Zbydniów 97, gm. Zaleszany); 

3. utworzono biuro zarządu Fundacji, które mieści się w użyczonych bezpłatnie pomieszczeniach 

znajdujących się w Koćmierzowie nr posesji 2, gm. Samborzec; 

4. doposażono oba biura w niezbędny sprzęt biurowy (komputery, drukarki, etc) i wyposażenie 

(meble, akcesoria, etc) uzyskane z darowizny otrzymanej od SMK „Wolni od Uzależnień” oraz 

pozyskanych ze środków dotacji; 

5. przygotowano wstępne materiały informacyjne i promocyjne, w tym ulotki, formularze pism 

przewodnich, loga fundacji i programów; 

6. utworzono stronę www Fundacji to jest: www.fundacjasmk.pl oraz utworzono trzy strony 

www programów fundacji to jest: www.mlodzigniewni.eu; www.prawodlaobywateli.pl; 

www.lokalneinicjatywy.pl 

7. zatrudniono pracownika ds. administracji biura zarządu w ramach umowy stażowej będącej 

wynikiem współpracy Fundacji i Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu; 

8. zatrudniono pracownika ds. administracji biura zarządu na czas określony (umowa zakończona 

w dniu 31.12.2012); 

9. przedstawiono informację, zapraszając do współpracy 23 lokalne samorządy (gminne i 

powiatowe) z terenu powiatu sandomierskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego; 

10. uruchomiono nowy program fundacyjny: „Prawo dla obywateli”, będący uzupełnieniem dwóch 

pozostałych programów to jest „Młodzi gniewni dla nas pewni” oraz „Lokalne inicjatywy”. 

 

W zakresie działań programowych: 

1. Uporządkowano (zaktualizowano, uzupełniono, dokonano ewaluacji, etc) działalności 

programowe, dzieląc ja na 3 programy oraz 15 akcji tematycznych: 

1. „Lokalne inicjatywy” a w tym powołano następujące akcje programowe: 

 Ośrodek Działaj Lokalnie 

Fundacja jest lokalnym ośrodkiem programu Działaj Lokalnie. Jego celem jest wspieranie 

inicjatyw obywatelskich w społecznościach do 20 tys. mieszkańców.  

 Konkurs Opowiedz…  

W ramach edycji DL - 2012, zaproszono organizacje korzystające z grantów aby znalazły 

sposób na atrakcyjną prezentację swoich projektów.  

 Konkurs Opowiedz o swojej miejscowości 

Jesteśmy przekonani, że każda okolica ma skarby, którymi warto się pochwalić. 

Zachęcaliśmy uczestników DL do stworzenia wizytówki miejscowości.  

 Konkurs „Inicjatywa. Innowacja. Integracja” Nagroda dla najlepszej inicjatywy 

społecznościowej.  

 Portal informacyjny www.lokalneinicjatywy.pl  

http://www.fundacjasmk.pl/
http://www.mlodzigniewni.eu/
http://www.prawodlaobywateli.pl/
http://www.lokalneinicjatywy.pl/
http://www.lokalneinicjatywy.pl/


 

2. „Młodzi gniewni dla nas pewni” a w tym: 

 Konkurs grantowy „Wygraj w Tysiąca” 

Młodzi ludzie z pomysłem na projekt mogą uzyskać 1000 zł na rozwój pasji i 

zainteresowań, do których zapraszają inne młode osoby.  

 Programy stypendialne dla studentów  

Pomagamy zrealizować marzenia o studiach. Maturzyści mogą otrzymać stypendium w 

wysokości 5000 PLN  na I rok studiów, a najlepsi stypendyści mogą otrzymać dalszą 

pomoc (pożyczka na opracowanie pracy magisterskiej i grant na założenie własnej 

firmy).  

 Konkurs Wolontariusz. Z tym mi dobrze. Nagroda dla liderów młodzieżowych 

Promujemy pracę młodych wolontariuszy, a także publicznie dziękujemy im za 

całoroczną pracę i zaangażowanie. 

 eMKA, czyli Młodzieżowe Kluby Aktywności  

Wspomagamy finansowo inicjatywy związane z zagospodarowaniem miejsc spotkań 

młodzieży.  

 Debaty publiczne „Młodzi gniewni  dla nas pewni” 

Spotkania młodzieży i liderów społeczności służą ocenie klimatu społecznego dla 

inicjatyw młodzieżowych.  

 Portal informacyjny www.mlodzigniewni.eu 

 

3. „Prawo dla obywateli” a w tym następujące akcje programowe: 

 Akademia Demokracji Lokalnej – cykliczne warsztaty edukacyjne z prawa 

obywatelskiego; 

 Obywatelu. Tak działaj! - nagroda dla najlepszej inicjatywy i akcji obywatelskiej; 

 Punkty porad prawnych – poradnictwo prawne dla liderów społecznych; 

 Portal informacyjny www.prawodlaobywateli.pl. 

 

2. Uruchomiono wdrażanie w/w programów i akcji poprzez pozyskanie partnerów i sponsorów 

współfinansujących działania i przedsięwzięcia to jest: 

3. Fundacja uzyskała status „Ośrodka Działaj Lokalnie”.  Działaj Lokalnie to program 

Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Akademia Rozwoju 

Filantropii w Polsce. Fundacja dzięki otrzymanemu wsparciu  PAFW i ARFP mogło 

realizować program grantów na terenie powiatu stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. W 

ramach realizacji tego zadania przyznano 13 dotacji dla lokalnych organizacji 

pozarządowych z terenów gmin Baranów Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba, Pysznica, 

Gorzyce oraz Zaleszany. W ramach tego zadania Fundacja aplikowała o wsparcie 

finansowe do w/w samorządów (oprócz gminy Gorzyce), dzięki któremu udało się 

zrealizować je zgodnie z założeniami. Celem nadrzędnym programu jest wspieranie w 

postaci grantu inicjatyw lokalnych liderów (organizacji pozarządowych), które mają wizję 

aktywizacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Zaangażowane środki 

umożliwiły realizację zaplanowanych działań 13 organizacjom. Łączna kwota 

przekazanych środków to: 55.294.00 PLN. Projekty objęły łącznie blisko 4.500,00 

uczestników i zaangażowały do animacji aktywności ponad 170 członków lokalnych 

organizacji. 

4. Fundacja uzyskała status Lokalnej Organizacji Stypendialnej wdrażającej 

Ogólnopolski Program Stypendiów Pomostowych (dawny „Dyplom z Marzeń’). W 

roku 2012 Fundacja  kontynuowała współpracę z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości 

(operator krajowy PSP). Ideą programu jest udzielenie wsparcia finansowego w 

charakterze stypendium osobom, które podjęły studia stacjonarne na pierwszym roku 

bezpośrednio po egzaminie maturalnym. W ramach tego działania Fundacja zweryfikowała 

http://www.mlodzigniewni.eu/
http://www.prawodlaobywateli.pl/


dotychczasowe działania SMK „Wolni od Uzależnień” wprowadzając dodatkowe kryteria 

„społeczne” będące podstawą dla rekomendowania najbardziej uzdolnionej młodzieży do 

aplikowania o stypendium w kwocie 5.000m,00 PLN oraz wprowadziła zewnętrzna 

Komisje Stypendialną.  Fundacja, wdrażając lokaklnie program stypendialny 

współpracowało z lokalnymi grupami sponsorskimi z gmin: Baranów Sandomierski, Nowa 

Dęba,  , Samborzec podpisując umowy współpracy z lokalnymi Gminnymi Grupami 

Sponsorskimi. Łączna liczba przyznanych stypendiów wyniosła w 2012 r. -7W 2012 r. 

Fundacja przyznała dla 7 studentów stypendia pomocowe w kwocie 500 PLN/miesięcznie 

przez 10 kolejnych miesięcy począwszy od października do lipca włącznie. 

5. Fundacja jest partnerem lokalnym Programu Stypendialnego „Agrafka”, 

prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Stypendium może uzyskać 

rekomendowana młoda osoba o uzdolnieniach artystycznych 9ucvze©ń szkoły 

podstawowej, gimnazjum szkoły średniej, student). Rekomendowaliśmy 3 osoby do 

komisji krajowej, niestety, żaden nominowany kandydat nie uzyskał stypendium 

„artystycznego”. 

6. Fundacja otrzymała grant rozwojowy na organizację wizyty studyjnej. Wizyta studyjna 

odbyła się w miesiącu listopadzie do Fundacji Bieszczadzkiej (Ośrodek Działaj Lokalnie). 

7. Fundacja uczestniczyła w projekcie edukacyjno – rozwojowym „Bieszczady 2.0”, 

wdrażanym przez warszawską Fundację Dobra Sieć. Dzięki współpracy Fundacja 

wdrożyła ideę nowej akcji „Wizytówka miejscowości”, która będzie elementem 

uzupełniającym do współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, uzyskującymi 

grant ze środków Fundacji. „Wizytówka miejscowości” to pomysł aby każdy beneficjent 

Fundacji prezentował informację o swoim środowisku. Wizytówka będzie zamieszczana na 

stronie www.lokalneinicjatywy.pl w celu dokumentowania aktywności Fundacji. 

8. Fundacja uzyskała dotację na wdrożenie lokalnego komponentu konkursu 

„Opowiedz…”, będącego elementem uzupełniającym dla programu „Działaj Lokalnie”. 

Dzięki środkom z dotacji udało się doposażyć Fundację w sprzęt (kamera) ale przede 

wszystkim zorganizować konkurs dla beneficjentów programu „Działaj Lokalnie”: 

„Opowiedz…”, „Opowiedz o swojej miejscowości”, „Wizytówka miejscowości” oraz 

przeprowadzić szkolenie medialne o tym jak opowiadać o projektach i jak rozmawiać z 

prasą. 

9. Fundacja uzyskała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pod nazwą 

„Akademia demokracji lokalnej” ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dotacja   w 

kwocie 105.494,00 PLN oraz środki własne w kwocie 14.600,00 PLN pozwoliły na 

zrealizowanie szeregu działań jak na przykład: 

 Punkty Porad Prawnych dla liderów organizacji społecznych, radnych, sołtysów, etc; 

 Szkolenia z zakresu praw obywatelskich, wydruk 3 podręczników „Poradnik 

obywatelski” w nakładzie 3.000,00 szt. każdy; 

 Utworzenie strony programu: www.prawodlaobywateli.pl 

 Wydruk materiałów informacyjnych, promocyjnych; 

 Zakup sprzętu i mebli biurowych 

Najważniejszym efektem projektu jest utworzenie stałego programu pod nazwą „Prawo dla 

obywateli”. 

10. Przeprowadzono konkurs „Wygraj w Tysiąca”. W 2012 objął on 2 gminy (Baranów 

Sandomierski i Samborzec). Łącznie przyznano 5 dotacji o łącznej kwocie 4.200,00 PLN. 

11. Zorganizowano pierwszą edycję konkursu „Wolontariat. Z tym mi dobrze”. Do 

konkursu zgłoszono 5 kandydatów na „wolontariusza roku”. 

http://www.lokalneinicjatywy.pl/
http://www.prawodlaobywateli.pl/


12. Został zapoczątkowany cykl imprez pod nazwą „Gala …”. Gala będzie publicznym 

podsumowaniem poszczególnych programów fundacyjnych. W 2012 r. zorganizowano I galę, 

która dotyczyła Programu „Młodzi gniewni …” pod nazwą „Gala Stypendialna”. W czasie Gali 

wręczono zaświadczenia o przyznanych stypendiach w ramach Programu Stypendiów 

Pomostowych, wyróżniono dyplomami i nagrodami laureatów konkursu „Wolontariat. Z tym 

mi dobrze – edycja 2012”, zaprezentowano zrealizowane inicjatywy w ramach konkursu 

„Wygraj w Tysiąca”. 

13. Fundacja uzyskała 5 dotacji na realizację zadania publicznego ze strony lokalnych 

samorządów. Środki te pomogły zbilansować budżet akcji: „Ośrodek Działaj Lokalnie” 

oraz konkurs „Wygraj w Tysiąca”. 

14. Fundacja realizowała we współpracy z dwoma samorządami zadania o charakterze 

odpłatnej działalności statutowej. Umożliwiło to nie tylko zrealizować cele Fundacji ale 

również przetestować inne formy współpracy finansowej Fundacja – JST. 

15. Fundacja uczestniczyła w kształtowaniu programów współpracy we wszystkich 23 

samorządach, poprzez złożenie wniosku o włączenie w program współpracy JST?NGO 

zadań zbieżnych z planami działań na 2013 r. 

16. Fundacja zgłosiła do wszystkich 23 samorządów chęć uczestnictwa w obradach rad 

gmin / powiatu. Część samorządów systematycznie przesyła zaproszenia na sesje rad gmin 

/ powiatów. W przypadku debatowania o tematach istotnych dla działań fundacyjnych 

przedstawiciele Fundacji uczestniczą w sesjach. 

17. Fundacja uruchomiła narzędzie neewslettera, którym objętych jest ponad 200 

podmiotów. Informacje wysyłane są w cyklach dwutygodniowych. 

18. Fundacja została zaproszona przez organizację z Kaszub do złożenia aplikacji na 

projekt związany ze wzmacnianiem i budową komunikacji społecznej w grupach 

kulturowych -  w ramach tak zwanych środków szwajcarskich. Na koniec roku 2012 proces 

oceny wniosku nie został ukończony. 

 

Fundacja dzięki realizacji w/w projektów realizowała również swoje cele poprzez działalność 

szkoleniową i doradczą dla lokalnych partnerów i  beneficjentów. Porady i szkolenia odbywały 

się w formie bezpośredniej, telefonicznej i mailowej. Jednocześnie pracownicy i 

przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w kluczowych dla rozwoju umiejętności lub utrzymania 

relacji partnerskich szkoleniach, spotkaniach, konferencjach. 

 

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru        

   przedsiębiorców. 

 

IV. Odpisy uchwał władz fundacji.  

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące uchwały:  

1. Uchwała w sprawie statutu fundacji; 

2. Uchwała w sprawie wyboru członków rady fundacji; 

3. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady fundacji; 

4. Uchwał w sprawie członków zarządu; 

5. Uchwała w sprawie zmian statutu 

 

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 



państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w 

ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 

 

Łączny przychód osiągnięty przez Fundację w roku 2012 to kwota:  205.794,00 zł, 

Przychody z działalności statutowej: 205 794,00  

Składki brutto określone statutem 8 700,00  

Inne przychody określone statutem, w tym: 197 094,00  

 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 184 094,00  

 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 4 100,00  

Pozostałe przychody określone statutem 8 900,00  

 

VI. Informacja o poniesionych kosztach: 

Koszty realizacji zadań statutowych: 208 112,88  

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 206 192,88  

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 920,00  

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00  

 

Koszty administracyjne: 4 603,85  

Zużycie materiałów i energii 92,00  

Usługi obce 419,65  

Podatki i opłaty 170,00  

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 622,20  

Amortyzacja 0,00  

Pozostałe 300,00  

 

VII. Dane o:  

Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk i  

z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.  

W roku sprawozdawczym Fundacja zatrudniała 1 pracownika na podstawie umowy o pracę (2 

miesiące) oraz przez 6 miesięcy na umowę o staż. Na potrzeby realizowanych projektów 

zatrudniało doraźnie osoby na podstawie umów cywilno – prawnych – łącznie 24 osoby, w tym 3 

osoby spośród Zarządu Fundacji. 

 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.  

W roku sprawozdawczym Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń, nie prowadziła działalności 

gospodarczej. 

 

Kwoty wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prowadzonej działalności statutowej: 

W roku sprawozdawczym stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na podstawie umowy o 

pracę w ramach działalności statutowej, a jedynie na podstawie umów o dzieło stosownie do 

potrzeb wynikających z realizowanych projektów (łącznie 24 osób)  

Wynagrodzenia:        80.480,00 zł, w tym: 

 Wynagrodzenia członków zarządu z umów cywilno - prawnych w ramach realizowanych 

projektów wyniosło łącznie w ciągu roku sprawozdawczego wyniosło: 23.5000,00 PLN, 

 Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie:    0,00 zł   



  

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 

świadczenia.  

W roku sprawozdawczym Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń w ramach działalności 

gospodarczej.  

 

Udzielone przez stowarzyszenie pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek.  

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek. 

 

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.  

Środki pieniężne Fundacji ulokowane na dzień 31.12.2012 r. w: 

 Banku PKO BP:  170,08 PLN 

 Banku BPH:   2.677.70 PLN 

RAZEM:   2.847,78 PLN 

 

Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.  

W roku sprawozdawczym Fundacja nie nabyła obligacji, nie objęło udziałów, nie nabyło akcji. 

 

Nabyte nieruchomości. 

W roku sprawozdawczym Fundacja nie nabyła nieruchomości. 

 

Nabyte środki trwałe.  

W roku sprawozdawczym Fundacja nabyła środki trwałe o rocznym odpisie amortyzacyjnym. Na 

dzień 31.12.2012 r. środki trwałe przedstawiały wartość – 0,00 zł. 

 

Wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. Stan na dzień 31 grudnia 2012 r.:  

Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2012 r. przedstawiały wartość 2.902,75 zł, zaś zobowiązania 

stowarzyszenia stanowiły kwotę 9.638,42 zł. 

 



 

 



Zał. 1 

   
BILANS 

   Fundacja Fundusz Lokalny SMK 

      Zbydniów 97, 37-416 Zaleszany                       na dzień 31. grudnia 2012 roku 

  NIP: 865 255 72 18 

      REGON: 180789373 

      Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) 

        Wiersz AKTYWA Stan na  Wiersz PASYWA Stan na  

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku 

A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 0,00 -6 735,67 

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy 0,00 0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 0,00 -6 735,67 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość 

dodatnia) 
0,00 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość 

ujemna) 
0,00 -6 735,67 

B Aktywa obrotowe 0,00 2 902,75 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 9 638,42 

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 I 
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i 

pożyczek 
0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe 0,00 

  II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze spec. 0,00 9 638,42 

54,97 1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

  2 Inne zobowiązania 0,00 9 638,42 

  3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe 0,00 2 847,78 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

1 Środki pieniężne 0,00 2 847,78 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 

C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

  Suma bilansowa 0,00 2 902,75   Suma bilansowa 0,00 2 902,75 

                     

        

     



 

Zał. 2 

  

Rachunek wyników 

 
     

na dzień 31. grudnia 2012 roku 

                               Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów                                                                                                          

z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)                                                                         

 

     

Pozycja Wyszczególnienie 

 Poprzedni 

rok 

obrotowy*  

 Kwota za  rok 

obrotowy 2012  

     

 1 2 3 4 

 A. Przychody z działalności statutowej 0,00  205 794,00  

 I. Składki brutto określone statutem 0,00  8 700,00  

 II. Inne przychody określone statutem 0,00  197 094,00  

 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00  184 094,00  

 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00  4 100,00  

 3 Pozostałe przychody określone statutem 0,00  8 900,00  

 B. Koszty realizacji zadań statutowych 0,00  208 112,88  

 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 

publicznego 0,00  206 192,88  

 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 

publicznego 0,00  1 920,00  

 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00  0,00  

 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia 

lub ujemna) (A-B) 0,00  -2 318,88  

 D. Koszty administracyjne 0,00  4 603,85  

 1 Zużycie materiałów i energii 0,00  92,00  

 2 Usługi obce 0,00  419,65  

 3 Podatki i opłaty 0,00  170,00  

 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00  3 622,20  

 5 Amortyzacja 0,00  0,00  

 6 Pozostałe 0,00  300,00  

 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00  21,82  

 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00  16,86  

 G. Przychody finansowe 0,00  182,10  

 H. Koszty finansowe 0,00  0,00  

 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 

dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 0,00  -6 735,67  

 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00  0,00  

 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00  0,00  

 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00  0,00  

 K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 0,00  -6 735,67  

 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00  -6 735,67  

 II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0,00  0,00  

  

    * Fundacja rozpoczęła działalność z dniem 21.11.2011 r.  

 

      


