
Sprawozdanie merytoryczne za 2016 Strona 1 

 

 

 

SMK. PRZESTRZEŃ DZIAŁANIA. 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

z działalności Fundacji Fundusz Lokalny SMK  

za okres: 01.01.2016 – 31.12.2016 

 

 

I. Nazwa Fundacji, 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 

Biuro Zarządu:      Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec 

Data wpisu w KRS:      21.11.2011 

Numer KRS:      0000402564 

Numer identyfikacyjny w systemie REGON: 180789373 

NIP:       865 255 72 18 
www.fundacjasmk.pl 
E-Mail: fundacjasmk@gmail.com 

 

Dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia: 
Prezes Zarządu Stanisław Baska, zam. Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec 

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

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

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

Członek Zarządu Sylwester Idec, zam. Kotowa Wola 34 37-415 Zaleszany  

 

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, 

http://www.fundacjasmk.pl/
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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. 
 

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. 
 

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w następujących obszarach: 
1) 69.10.Z  Działalność prawnicza 

2) 70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

3) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  

4) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,  

5) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

6) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 

7) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

8) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

9) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. 

 

Fundacja prowadzeni nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następujących obszarach: 
1) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  

2) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w obszarze: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

społecznych i humanistycznych (72.20.Z). 
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II.Opis głównych projektów zrealizowanych w 2016 roku. 
W roku sprawozdawczym Fundacja Fundusz Lokalny SMK skupił swoją uwagę głównie na: 

1. utrzymanie aktywności w ramach  3 własnych programów Fundacji to jest:  

 „Lokalne Inicjatywy”; 

 „Młodzi gniewni”; 

 „Prawo dla obywateli”; 

2. kontynuacji projektu Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 

realizowany we współpracy ze stowarzyszaniem Dębicki Klub Biznesu, fundacją Generator 

Inspiracji, stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Niżańskiej, współfinansowany z 

rządowego Programu FIO, którego operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - 

edycja 3 oraz podsumowanie i zakończenie trzyletniego projektu;  

3.  kontynuacji stałego działania, realizowanego we współpracy z partnerami lokalnymi -  „Festiwal 

Miasto Młodych Artystów”, który odbył się w Nowej Dębie; 

4. Rozwijania inicjatyw związanych z programami stypendialnymi dla uzdolnionej artystycznie i 

edukacyjnie młodzieży w ramach: 

 Program Stypendiów Pomostowych - przyznano 5 stypendiów; 

 Agrafka Agory - przyznano 3 stypendia; 

 Festiwal Miasto Młodych Artystów (działanie własne) - przyznano 3 stypendia i 7 grantów 

artystycznych 

5. Organizacji konkursu i połączonej z nią „Gali Lokalne Inicjatywy 2016”. Impreza była 

podsumowaniem 3-letniego programu FIO-AAO oraz Ośrodka Działaj Lokalnie; 

6. Organizacja 1 kampanii na rzecz odpisów 1%. W ramach działań Fundacja uzyskała 7.383,80 PLN. 

Kampania była prowadzona we współpracy z: Stowarzyszenie „Dolina Kacanki”, Stowarzyszenie 

„Naszym Dzieciom”, Pałac Dzięki.   

 

 

Kluczowym osiągnięciem Fundacji w 2016 r. było uzyskaniu statusu Partnera Lokalnego 

Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse” w ramach programu PAFW, którego 

operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. W ramach działań Fundacja przeprowadziła 1 

edycję konkursu. Zostało złożonych (za pośrednictwem Fundacji) 195 wniosków, z których 28 

otrzymało dotację na działania młodzieżowe. 

 

 

W zakresie akcji i projektów własnych Fundacja realizowała: 

 ”Stawiamy na liderów” 

„Lokalne inicjatywy” składające się z następujących akcji: 
 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 - 2015, zaproszono organizacje korzystające z grantów aby znalazły 

sposób na atrakcyjną prezentację swoich projektów.  

 Konkurs „Lokalne inicjatywy” - wybór najciekawszych działań finansowanych z programów Fundacji i były 

kontynuowane  przez beneficjentów; 

 

”Inwestujemy w młodzież” 

„Młodzi gniewni dla nas pewni” a w tym: 
 Konkurs grantowy „Równać Szanse” - jako Partner Lokalny RKG „RS” 2016  

 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 
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(pożyczka na opracowanie pracy magisterskiej i grant na założenie własnej firmy). Konkurs został wzmocniony 

o stypendia artystyczne wdrażane w ramach:  

o Festiwal Miasto Młodych Artystów,  

o stypendia współfinansowane z Programu Agrafka i Agrafka Agory 

 Debaty publiczne „Młodzi gniewni  dla nas pewni”. Spotkania młodzieży i liderów społeczności służą ocenie 

klimatu społecznego dla inicjatyw młodzieżowych. Od 2013 r. debaty są prowadzone metodą debat oxfordzkich. 

W 2016 r. debaty były zorganizowane w czasie wyjazdu edukacyjnego dla młodzieży 

 Festiwal Miasto Młodych Artystów – 4 edycja odbyła się w Nowej Dębie, w partnerstwie z Samorządowym 

Ośrodkiem Kultury, UMiG Nowa Dęba; 

 

”Pomagamy zrozumieć prawo” 

„Prawo dla obywateli” to: 
 Projekt Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. Projekt zawiera takie działania jak: 

granty na małe inicjatywy lokalne (grupy nieformalne i młode organizacje), szkolenia, doradztwo, animacja; 

 Akademia Demokracji Lokalnej – warsztaty edukacyjne oraz poradnictwo prawne z prawa obywatelskiego 

realizowane w ramach innych projektów Fundacji; 

 

”To co najlepsze dla młodych artystów” 

Edycja 4 Festiwalu Miasto Młodych Artystów 
W zakresie „Festiwal Miasto Młodych Artystów”  kontynuowano działania  partnerstwa, bazujące na 

partnerstwie „Młodzi gniewni dla nas pewni”. Przyjęto, iż Fundacja pełni rolę koordynatora 

instytucjonalnego reprezentującego Komitet Organizacyjny oraz zarządzający biurem festiwalowym 

(3osoby) zaś Komitet Organizacyjny współpracuje z  innymi partnerami. W sumie partnerstwo skupiło 

blisko 8 organizacji i instytucji, które zorganizowały 4 Festiwal dla młodych artystów (13-25 lat). Skrócona 

informacja o Festiwalu: 
 wydarzenie to skupiło w ciągu kilku blisko 60 artystów  z których 8 otrzymało granty i stypendia rozwojowe, 

 Fundusz nagród (granty i stypendia rozwojowe) osiągnął kwotę blisko 8.300,00 PLN, większość ufundowana przez 

Fundację i lokalnych sponsorów, 

 Festiwal, zgodnie z pierwotną koncepcją powędrował do kolejnego miasta regionu. 

 

Kalendarz imprez i działań fundacyjnych przedstawiał się następująco: 

Miesiąc Wydarzenie 

Styczeń Podsumowania roku 2015 (sprawozdania, raporty, porządki, plany na 2016, druk ulotek, etc) 

Luty Rozpoczęcie wdrażania projektu Akademia Aktywnych Obywateli edycja 3  

 szkolenia i spotkania informacyjne w ramach Akademia Aktywnych Obywateli 

 nabór i ocena formalna i merytoryczna w ramach I edycji FIO - Akademia Aktywnych Obywateli 

(fundacja odpowiadała za koordynację procesu naboru i oceny) 

Marzec  Gala „Lokalne inicjatywy” – rozstrzygniecie konkursu „Lokalne inicjatywy – Inicjatywa, Innowacja, 

Integracja”,  

 podsumowanie „Działaj Lokalnie 2015”  

 Ogłoszenie konkursu „Działaj Lokalnie 2016” 

Kwiecień  Zapowiedź 1 o 4 Festiwalu Miasto Młodych Artystów 

 Szkolenia informacyjne w ramach projektu Akademia Aktywnych Obywateli 

 Intensywna kampania 1% 

Maj Podjęcie współpracy w ramach inicjatywy „Z Wisłą za pan-brat” 

Czerwiec  Przygotowania do Festiwalu FMMA 
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 Szkolenia w ramach Akademia Aktywnych Obywateli dla beneficjentów konkursu 

Lipiec  Rozpoczęcie naboru do Programu Stypendiów Pomostowych 

 Rozpoczęcie naboru do Programu Agrafka Agory 

 Spływ wiślany „Z Wisłą za pan-brat” 

Sierpień  Przeprowadzenie oceny i udzielenie rekomendacji do programów stypendialnych: Program Stypendiów 

Pomostowych i Program Agrafka Agory (łącznie przyznaliśmy 8 stypendiów w kwocie od 3400 do 

5000 PLN) 

 Rozpoczęcie promocji RKG „RS” 

Wrzesień Szkolenia i spotkania informacyjne w ramach RKG „RS” 

Październik  Szkolenie dla liderów projektów „Działaj Lokalnie” 

 Opracowanie nowej aplikacji na kontynuacje projektu Akademia Aktywnych Obywateli  

 Zakończenie poradnictwa dla wnioskodawców RKG „RS” 

Listopad  Organizacja Komisji Ekspertów RKG „RS” 

 Podsumowanie projektu „Akademia Aktywnych Obywateli”  

 5 urodziny Fundacji i świętowanie nagrody PAFW za najaktywniej działające partnerstwo 

Grudzień  Realizacja projektu „Wygraj w tysiąca”: doposażenie klubu eMKA, debaty oxfordzkie, wyjazd 

edukacyjny dla młodzieży zaleszańskiej 

 Sprawozdania do darczyńców; 

 Podziękowania dla osób przekazujących 1% 
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IV. Przykłady współpracy i wsparcia finansowego (najważniejsze) 

 

Fundacja jest lokalnym Ośrodkiem Działaj Lokalnie. W ramach Programu 

„Działaj Lokalnie” – Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i operatora 

Programu – Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Fundacja, co rocznie 

dysponuje kwotą 55-68 tys. PLN na granty dla małych grup inicjujących 

aktywność społeczną. ARFwP dofinansowała ODL w kwocie 50.000 

złotych, współfinasowana kampanię 1% (3000 PLN) oraz wyjazd 

edukacyjny dla pracowników ODL-a (1200 PLN). 

 

Gmina Zaleszany współfinansuje takie działania Fundacji jak: „Ośrodek 

Działaj Lokalnie”, „Wygraj w tysiąca”, współuczestniczyła w organizacji 4 

Młodzieżowych Debat Oxfordzkich . 

 

Gmina Baranów Sandomierski współfinansuje takie działania Fundacji jak: 

„Ośrodek Działaj Lokalnie”. 

 

Gmina Pysznica współfinansuje takie działania Fundacji jak: „Działaj 

Lokalnie” 

 

Powiat Stalowowolski kontynuuje współpracę finansową z Fundacja przy 

realizacji  Projektu „Ośrodek Działaj Lokalnie”  

 

Gmina Nowa Dęba współfinansuje takie działania Fundacji jak: „Ośrodek 

Działaj Lokalnie” oraz Festiwal Miasto Młodych Artystów 

 

Gmina Bojanów  współfinansuje działanie Fundacji jak: „Ośrodek Działaj 

Lokalnie”. 

 

Gmina Zaklików  współfinansuje działanie Fundacji jak: „Ośrodek Działaj 

Lokalnie”. 

 

Województwo podkarpackie  współfinansuje działanie Fundacji takie jak: 

„Ośrodek Działaj Lokalnie” oraz Gale „Lokalne inicjatywy 2016” 

 

Program, którego operatorem jest Fundacja Edukacyjną Przedsiębiorczości 

w Łodzi pozwolił naszej Fundacji (Lokalna Organizacja Stypendialna) 

przyznać w 2016 r. 5 stypendiów pomostowych każde w kwocie 5 tys. 

złotych. Fundacja, lokalnie współpracowała z 4 grupami sponsorskimi, które 

skupiają ok. 50 osób fizycznych współfinansujących stypendia.  

 

Program współfinansuje 3 stypendia artystyczne i kontynuacyjne przyznane 

w ramach Festiwal Miasto Młodych Artystów i Programu PSP. 
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W ramach rządowego Programu FIO we współpracy z 3 partnerami 

Fundacja realizuje 3 letni program, którego głównym elektem jest udzielanie 

pomocy doradczej i finansowej grupom nieformalnym i młodym 

organizacjom pozarządowym. Planuje się przekazać ponad 1,5 mln PLN na 

mikrodotacje w kwocie do 5 tys. PLN dla ok. 330 inicjatyw. Fundacja, w 

ramach podziału zadań animuje lokalne środowisko w powiecie 

stalowowolskim, tarnobrzeskim, kolbuszowskim, mieleckim, ropczycko – 

sędziszowskim.  

 

Fundacja jako partner lokalny dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 

realizuje 1 edycję RKG „RS”. PFDiM dotował Fundacje w kwocie 

16.000,00 PLN. 

 

V. 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. 

VI. Odpisy uchwał władz fundacji.  
W okresie sprawozdawczym podjęto następujące uchwały:  

1. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2015 r., 

2. udzielenia absolutorium dla  Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK za 2015 r., 

3. przyjęcia Planu Działania Fundacji na 2017 r. 

 

VII. 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. 
Informacja finansowa znajduje się w „Rachunku wyników na 31.12.2016” 

 

VIII. Informacja o poniesionych kosztach: 
Informacja finansowa znajduje się w „Rachunku wyników na 31.12.2016” 

 

IX. Dane o:  

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji  z podziałem według zajmowanych stanowisk i  

z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.  

W roku 2016 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

W roku sprawozdawczym w ramach działalności statutowej Fundacja nie zatrudniała pracowników na 

podstawie umowy o pracę.  Na potrzeby realizowanych projektów zatrudniało doraźnie osoby na podstawie 

umów cywilno–prawnych – łącznie 28 osób, w tym 5 osób spośród Zarządu Fundacji. 

 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację 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 z tytułu działalności gospodarczej, gdyż 

takowej nie prowadziła. 

 

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 Fundacja nie udzielała pożyczek. 

 

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.  
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Środki pieniężne Fundacji ulokowane na dzień 31.12.2016 r. w bankach: 

RAZEM:    29261,19 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 31.12.2016 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 2016 r.:  
Informacja finansowa znajduje się w „Bilans na 31.12.2016” 

 

 

X. Dane o działalności zleconej stowarzyszenia przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi 

państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniku finansowym tej działalności.  
W roku sprawozdawczym Fundacja wykonywała następujące zadania zlecone: 

Nazwa zadania Numer umowy 
Kwota dotacji 

w zł 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” 

FIO spec.40 ktr:4551; 

za: um.788-III/2014 

FIO 1515 

par. 2810 w.18:44-

853-85395-2810-

2;(5/2014/9/190) 

19.250,00 

Województwo podkarpackie - „Wspieranie i rozwój lokalnych 

inicjatyw” 

KZ-

III.614.8.2016.BD 
10.000,00 

Gmina Zaleszany - „Zagospodarowanie czasu wolnego 

mieszkańcom Gminy Zaleszany, ze szczególnym uwzględnieniem 

działań na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałania alkoholizmowi  

oraz likwidacji skutków alkoholizmu na terenie  miejsca 

zamieszkiwania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, 

poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności 

interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych 

na terenie gminy”  

67/2016 5000,00 

Gmina Zaleszany - „Zagospodarowanie czasu wolnego 

mieszkańcom Gminy Zaleszany, ze szczególnym uwzględnieniem 

działań na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałania alkoholizmowi  

oraz likwidacji skutków alkoholizmu na terenie  miejsca 

zamieszkiwania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, 

poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności 

interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych 

na terenie gminy”  

85/2016 5000,00 

Zaleszany - „Promowanie gminy i wolontariatu poprzez 

działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych” - „Wygraj w tysiąca 2016” 

186/2016 5000,00 

Gmina Baranów Sandomierski - „Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność 

przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym” 

 

V/68/Or-VI/2016 5000,00 

Bojanów - „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” 526.8.2016 5000,00 

Nowa Dęba - „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych” 
RL.032.24.2016 5000,00 
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Nowa Dęba - „Rodzinnie, integracyjnie i z uśmiechem na twarzy 

2” 
SM.8141.3.1.2016 5000,00 

Pysznica - „Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw” 

 
5/2016 5000,00 

Zaklików - „Zajęcia edukacyjne” 

 
55/2016 3250,00 

Powiat Stalowowolski - umowa ;promocyjna PKZ.033.8.2016 5000,00 

 

 

XI. Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,  

a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.  
W okresie sprawozdawczym Fundacja  nie ponosiła obciążeń podatkowych. Fundacja jest płatnikiem 

podatku PIT-4 w łącznej wysokości 4.888,00 zł. 

 

 

XII. Czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola, a jeśli była – to jej wyniki.  
W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzonych 8 kontroli, w tym przez:  

 Urząd Skarbowy; 

 samorządy gminne finansujące działania Fundacji; 

 Najwyższą Izbę Kontroli; 

 Regionalną Izbę Obrachunkową.   

Kontrole zakończone pozytywnie dla Fundacji. 

 

 

Sporządzono dnia:     31.03.2017 

Opracował:     Stanisław Baska, prezes Zarządu Fundacji 

 

       ……………………………………………… 

 

 

Zatwierdzono dnia:    ……………………………….. 

 

Stanisław Baska  (prezes Zarządu Fundacji …................................................ 

 

Sylwester Idec (członek Zarządu Fundacji)  …................................................  

 

Robert Bąk (członek Zarządu Fundacji)  …................................................ 

 

Damian Zakrzewski (członek Zarządu Fundacji) …................................................  

 

Tomasz Pruś (członek Zarządu Fundacji)  ….............................................. 

 

 

Przyjęto uchwałą Rady Fundacji Nr 1/2017 z dnia ………………………. 


