Myślenice 10.02.2015 r.

Sprawozdanie
Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego
z działalności statutowej za 2014 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji pracował w następującym składzie:
1.
Prezes Zarządu
- Franciszek Piwowarczyk
2.
Vice Prezes Zarządu - Paweł Podrecki
3.
Członek Zarządu
- Józef Lis
4.
Członek Zarządu
- Józef Górka
5.
Członek Zarządu
- Tadeusz Szydlak
W trakcie posiedzenia Rady Fundacji w dniu 24.03.14 r. powyższy skład Zarządu został ponownie
wybrany na następną 3 letnią kadencję.
Rada Fundacji wybrała również, na kolejną 4 letnią kadencję, Prezydium Rady w składzie:
Andrzej Mazurek – Przewodniczący, Ludwik Starzak – Wiceprzewodniczący, Edward Niepsuj Sekretarz, oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Łukasz Ochmański – Przewodniczący, Jerzy Sidor,
Zbigniew Kutryba – członkowie.
Aktualny skład Rady Fundacji liczy 21 osób, członków wspomagających jest 15-tu.
Zarząd Fundacji w minionym roku nie posiadał pracowników etatowych, płatnych. Księgowość
Fundacji była prowadzona przez Spółkę z o.o. „Duet”.
W roku sprawozdawczym, na protokołowanych posiedzeniach, Zarząd Fundacji spotykał się 9-cio
krotnie. Na tych posiedzeniach podjęto łącznie 22 uchwały, które były związane z decyzjami
finansowymi oraz z ważnymi zdarzeniami z bieżącej działalności Fundacji.
W ub. roku, ze względu na warunki finansowe, Zarząd Fundacji przeprowadził biuro Fundacji do
lokalu będącego własnością UMiG Myślenice przy Rynek 27.
Rok 2014 był trzecim rokiem działalności Fundacji jako organizacji pożytku publicznego, która w
swojej działalności może zbierać środki z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych.
W ub. roku Fundacja określiła cele zbiórki z 1% w Uchwale Zarządu nr 3/2014 z 20.02.14 r.
Przedstawiały się one następująco:
-dofinansowanie leczenia i rehabilitacji Barbary Burzawa,
-dofinansowanie leczenia i rehabilitacji Kacperka Ścisłowicz,
-pomoc po pożarze dla Katarzyny Górkiewicz,
-dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży w klubach i organizacjach sportowych regionu
myślenickiego,
-dofinansowanie modernizacji Schroniska PTTK na Kudłaczach.
Środki ze zbiórki 1% wpływały na konto Fundacji od lipca ub. roku, pod koniec września
otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego w Myślenicach szczegółowe rozliczenie.
Po analizie tych danych rozliczenie zbiórki wyglądało następująco:
-dla B. Burzawa
4 833,40 zł - 87 darczyńców,
-dla K. Ścisłowicz 10 633,50 zł -249 darczyńców,
-dla K. Górkiewicz 5 680,50 zł -104 darczyńców,
-K.S. Dalin
870,90 zł - 14 darczyńców,
-Schronisko Kudłacze 151,30 zł - 3 darczyńców,

-Wyskoczyńscy
25,60 zł - 1 darczyńca,
-Fundacja
4 054,40 zł -21 darczyńców
----------------------------------------------------------------łącznie
26 249,10 zł -249
Poza środkami z 1% na konto Fundacji wpływały również darowizny finansowe od osób
fizycznych oraz instytucji, które to osoby i instytucje prowadziły odrębne akcje charytatywne na
rzecz Kacperka Ścisłowicza i Barbary Burzawa. Należy tu wspomnieć o strażaku z PSP Myślenice
Panu Krzysztofie Wylegała, który promował akcję zbierania pieniędzy na rzecz Kacperka
Ścisłowicza przy okazji wyprawy rowerem do Łeby w dniach 27.06-01.07. oraz o działaniach
Komendy PSP Myślenice w środowiskach strażackich powiatu myślenickiego.
Propagowanie tych akcji, a przez to celów zbiórki, poprzez artykuły w Gazecie Myślenickiej,
Dzienniku Polskim skutkowało, wymiernym finansowo, większym zainteresowaniem mieszkańców
regionu losami podopiecznych Fundacji. Dzięki temu znacząco zwiększyły się środki fundacji
przeznaczone na wspomniane wyżej cele.
Przekazywanie w trakcie roku przez Fundację darowizn dla podopiecznych, ze wspomnianych
wyżej zebranych środków, odbywało się poprzez Uchwały Zarządu Fundacji.
Na koniec 2014 r. na okoliczność tych darowizn zostały spisane odrębne Umowy z Obdarowanymi
bądź ich Opiekunami /dot. K. Ścisłowicz, B. Burzawa, K. Górkiewicz/ szczegółowo określające
kwotę darowizny oraz sposobu jej wykorzystania.
Środki dla K.S. Dalin oraz Schroniska na Kudłaczach przelano na podstawie odrębnych Uchwał
z informacją pisemną Fundacji o sposobie ich wykorzystania.
Ze środków ze zbiórki 1%, które uzyskano ze wskazaniem na Fundację, Zarząd Fundacji
rozdysponował po 1 000 zł na dofinansowanie akcji „Łęki 2014” oraz jako pomoc finansowa dla
Pani Marii Górka.
W 2014 r. Fundacja nawiązała kontakt z grupą wolontariuszy z Łęk, skupionych wokół
Stowarzyszenia ‘My Łęczanie”, co skutkowało złożeniem przez Fundację do UMiG Myślenice
projektu na realizację zadania publicznego pod tytułem „Rekreacja w Łękach 2014”.
Projekt ten dotyczył organizacji aktywnego spędzania czasu dzieci i młodzieży z Łęk i okolic w
okresie letnim. Projekt uzyskał akceptację Urzędu - co skutkowało podpisaniem odpowiedniej
Umowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice a przez to otrzymaniem przez Fundację na
realizację zadania kwoty 4 000 zł.
Budżet projektu zamykał się kwotą 6 620 zł z czego, poza dotacją UMiG, 1 000 zł stanowił wkład
własny Fundacji a 1 620 zł było pokryte wkładem osobowym poprzez świadczenie pracy przez
wolontariuszy.
W ramach tego projektu w okresie letnim prowadzone były dla dzieci i młodzieży zajęcia
artystyczne, kurs szachowy, zajęcia taneczne Zumba, treningi piłki nożnej. Zorganizowano dwie
wycieczki autokarowe dla dzieci do Rabki i do Wisły, zorganizowano turniej szachowy.
Frekwencja na poszczególnych imprezach:
-wycieczka do Rabki 36 osób,
-wycieczka do Wisły 30 osób,
-turniej szachowy 38 osób,
-zajęcia artystyczne średnio 20 osób x 6 zajęć,
-kurs szachowy 16 osób x 4 spotkania,
-zajęcia piłki nożnej 18 osób x 5 treningów
-zajęcia taneczne 20 osób x 6 spotkań.
Wszystkie zajęcia były udokumentowane kartami wycieczek, listami obecności itp. Cały projekt
został szczegółowo rozliczony poprzez złożone sprawozdanie do UMiG.
W ramach projektu pracowało 8 wolontariuszy Fundacji, głównie nauczycieli z terenu Łęk.
Od wielu lat Fundacja, wraz z L.O. im T.Kościuszki w Myślenicach, organizuje zbiórkę datków na
odnowę zabytkowych nagrobków. Ubiegłoroczna kwesta odbywająca się na Cmentarzu

Komunalnym przy ul. Niepodległości była już jedenastą z kolei i była prowadzona w dniach
1-2.11.14 r.
Kwesta została zgłoszona i zarejestrowana przez Fundację na Portalu Zbiórek Publicznych, który
został założony przez Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji, otrzymała nr 2014/1039/OR.
O zbiórce mieszkańcy zostali poinformowani przez Gazetę Myślenicką, Dziennik Polski oraz
ogłoszenia parafialne w myślenickich Kościołach.
W zbiórce uczestniczyło 105 wolontariuszy koordynowanych przez Panią Joannę Kazanecką
- nauczycielkę z L.O. Na potrzeby kwesty Fundacja wykonała trzy tabliczki z napisem „Kwesta
2013” do oznaczenia nagrobków wyremontowanych ze środków zebranych w poprzednim roku.
Fundacja przygotowała również 2 000 szt. naklejek ze znaczkiem kwesty oraz wydrukowała 120
identyfikatorów dla wolontariuszy.
W czasie kwesty zebrano łącznie 13 041,22 zł potwierdzone protokolarnie oraz dowodem wpłaty na
konto Fundacji. Po odliczeniu kosztów zbiórki /druk naklejek, identyfikatorów, koszty bankowe/ do
dyspozycji Fundacji na realizację celów kwesty pozostała kwota 12 782,64 zł.
Zarząd Fundacji, podejmując odpowiednią Uchwałę nr 18/2014, zdecydował aby tak jak w
poprzednich latach kwotę zebraną podczas kwesty przekazać jako darowiznę do UMiG Myślenice,
który to Urząd posiada procedury i narzędzia do zrealizowania zamierzeń zbiórki.
W tym celu Fundacja zawarła pisemne „Porozumienie” z Burmistrzem MiG Myślenice, w którym
zawarte są szczegółowe ustalenia dot. m.in. sposobu wyboru nagrobków do renowacji, sposobu
informowania mieszkańców o prowadzonych renowacjach, itp.
W ramach zadań dotyczących poszukiwania środków z funduszy krajowych i unijnych Fundacja
nawiązała współpracę z Biurem Usług Konsultingowych „Profit” z Warszawy.
Efektem tej współpracy w ub. roku był złożony przez Fundację, w Państwowym Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, „Wniosek o zlecenie realizacji zadań w
ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych”.
Projekt dotyczył organizowania i prowadzenia szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób
niepełnosprawnych, miał na celu poprawę jakości funkcjonowania otoczenia o.n.
Projekt dotyczył zadania nr 3 konkursu 15 PFRON tj. „organizowania i prowadzenia szkoleń,
kursów i warsztatów dla członków rodzin o.n. , opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio
zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej o.n.”.
W ramach projektu Fundacja planowała w 2015 r. organizacje cyklu szkoleń dla pracowników
Zakładów Pracy Chronionej realizujących na szeroką skalę rehabilitację zawodową osób
niepełnosprawnych. W projekcie planuje się, że weźmie w nim udział 24 ZPChr-y, 16 z woj.
małopolskiego i po 4 z woj. śląskiego i podkarpackiego. Łączny koszt projektu wynosił 496 436,26
zł. Wkład własny wynosił w projekcie 5% wartości tj. 28 800,00 zł i planowany był do uzyskania
poprzez odpłatność części szkoleń z projektu.
W projekcie przewidziano, że do dyspozycji Fundacji pozostanie 9% wartości wniosku tj. kwota
40 990,15 zł na koszty administracyjne, jak również, zakupienie dla celów szkoleniowych laptop
i rzutnik o wartości 5 000 zł. Szczegółowy wniosek znajduje się w dokumentacji Zarządu Fundacji,
został zaakceptowany do realizacji przez Zarząd Uchwałą nr 14/2014 z 07.10.14 r.
Zamiarem Zarządu Fundacji jest kontynuacja współpracy w 2015 r. z Biurem „Profit” poprzez
przygotowywanie kolejnych projektów na pozyskiwanie środków do realizacji zamierzeń Fundacji.
W 2014 r. Fundacja borykała się z trudnościami dotyczącymi finansowania bieżących kosztów
administracji. Pomimo poruszania tematu finansowania tych kosztów, każdorazowo na
posiedzeniach Rady Fundacji i wypracowywania w tym względzie wspólnego stanowiska, to
jednak jego realizacja w rzeczywistości znacznie odbiegała od założonych oczekiwań.
Taka sytuacja, jak również, fakt obciążenia kosztów Fundacji na początku 2014 r. stratą z poprzedniego roku w wysokości 9 199,05 zł powodowała, że Zarząd Fundacji w trakcie całego roku
musiał wprowadzać znaczne działania oszczędnościowe.

Najważniejszym z nich była zmiana dotychczasowego lokalu Fundacji, dzięki zmniejszeniu
czynszu było to znaczną oszczędnością kosztów. W ślad za tym Fundacja zaoszczędziła na kosztach
telefonicznych oraz związanych z Internetem. W tym miejscu należy podkreślić uprzejmość Firmy
„Arkada.pl” będącą własnością Pana Pawła Kozieła, który udostępnia Fundacji za darmo usługę
internetu.
Działania powyższe, przy podobnych przychodach z działalności statutowej /65 871,08 zł w 2013 r.
do 62 152,68 zł w 2014 r./, spowodowały znaczne obniżenie kosztów administracyjnych
z 11 565,04 zł w 2013 r. do 6 447,15 w ubiegłym.
Następnymi działaniami oszczędnościowymi, prowadzonymi aktualnie przez Zarząd, są działania
związane ze zmniejszeniem kosztów obsługi bankowej oraz dalsze ze zmniejszeniem kosztów
czynszu.
Mimo tych działań strata na działalności powiększyła się w porównaniu do roku poprzedniego
i wyniosła 12 262,80 zł, biorąc pod uwagę zaksięgowanie straty roku 2013 w wysokości 9 199,05
zł w koszty roku 2014, łączna strata za poprzedni rok wyniosła 21 461,85 zł. /szczegółowo w
sprawozdaniu finansowym/
Do powyższego sprawozdania Zarząd załącza sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków
i strat oraz dodatkową informację i objaśnienia.
Otrzymują:
1.
Przewodniczący Rady Fundacji
2.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3.
Zarząd Fundacji a/a

