SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
FUNDACJI ROZWOJU REGIONU MYŚLENICKIEGO

za okres 01.01.2014r-31.12.2014r.

1.nazwa
2.siedziba

Fundacja Rozwoju Regionu Myślenickiego
kraj Polska, woj. małopolskie, powiat myślenicki
gmina Myślenice,miejscowość Myślenice
ul. Rynek 20, 32-400 Myślenice, poczta Myślenice

adres poczty elektronicznej frrm@onet.pl
Nr KRS 0000212209 data wpisu 07.07.2004 r.
REGON 356864555
Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014
nazwisko:
imię:
funkcja:
adres:

Piwowarczyk
Franciszek
Prezes Zarządu
32-400 Myślenice ul. Tetmajera 7
Podrecki
Paweł
Vice Prezes Zarządu
32-400 Myślenice ul.Jagiellońska7a
Lis
Józef
Członek Zarządu
32-425 Trzemeśnia Łęki 139
Górka
Józef
Członek Zarządu
32-425 Trzemeśnia Łęki 144

Szydlak
Tadeusz
Członek Zarządu

32-425 Trzemesnia Poręba 34
Cele statutowe Fundacji
Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu Myślenickiego,poprzez
wspieranie i organizowanie regionalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych zmierzajacych do
powstania małych i średnich przedsiębiorstw.
Wspieranie działań organizacyjno-administracyjnych w gminach o dużym, bezrobociu
skierowanych do podmiotów wymagających przekształceń strukturalnych.,podejmowanie
prowadzenia i finansowania inicjatyw mających na celu ochronę środowiska i propagowanie
działań proekologicznych.
Wspieranie przedsięwzięć na polu kultury i oświaty mających na celu aktywizacje społeczności
lokalnych,rozwoju myśli naukowo-technicznej,rozwoju rolnictwa,terenów wiejskich,agroturystyki
i przetwórstwa rolno-spożywczego
Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa , prowadzenie
pomocy społecznej ofiarom klęsk żywiołowych,działalności charytatywnej,promocji i organizacji
wolontariatu.
A ponadto,prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami , ochrona środowiska naturalnego poprzez propagowanie i
pomoc w wykorzystaniu lokalnych zasobów energii odnawialnej.
Cele, zasady, formy i zakres działalności statutowej, główne zdarzenia
Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności lub określonej grupy podmiotów,
pod warunkiem,że grupa ta wyodrębniona ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną.
Cele realizowane poprzez;
-współprace z organizacjami zagranicznymi i krajowymi,organami administracji rządowej,jak i
samorządowej,organizacjami samorządowymi,społecznymi oraz związkami,
-doradztwo i udzielanie pomocy materialnej osobom fizycznym, i prawnym w
organizowaniu,prowadzeniu i rozwijaniu działalności przyczyniającej się do rozwoju Regionu,
-udzielanie pomocy w przedsięwzięciach zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy,poprzez
doradztwo w zakresie produkcji,zbytu,marketingu i zarządzania,
-organizowaniu konferencji i spotkań w przedmiocie problematyki dotyczącej pomocy społecznej,
działania związane z gromadzeniem i przekazywaniem środków finansowych na pomoc dla osób
niepełnosprawnych , udzielanie osobom tym pomocy finansowej i materialnej poprzez zakup
sprzętu rehabilitacyjnego i innego niezbędnego do funkcjonowania,
-współpraca z domami kultury,szkołami,przyznawanie stypendiów,organizowanie festynów i
zawodów służących ożywieniu kulturalnemu,gospodarczemu i sportowemu Regionu.
W roku sprawozdawczym Zarząd Fundacji skupił się m. in. na działaniach zmierzających do
upublicznienia informacji o posiadaniu statusu OPP i do pozyskania przez Fundacje środków z 1%
dochodu od osób fizycznych w celu realizacji zadań statutowych , w tym dotarcie do osób chorych i
potrzebujących wsparcia finansowego na zakup leków i pokryciu kosztów rehabilitacji.
W 2014 r. miały miejsce następujące zdarzenia w naszej działalności przynoszące określone skutki
finansowe dla Fundacji:
 udzielenie pomocy finansowej na rzecz PTTK Oddział w Myślenicach w kwocie 2 000 zł z
przeznaczeniem na remont Schroniska na Kudłaczach.
 po przeprowadzeniu akcji informacyjnej nt. zbiórki z odpisu 1% od podatku dochodowego
od osób fizycznych uzyskano kwotę 27 147,60 zł, którą na podstawie Uchwał Zarządu
Fundacji rozdysponowano na udzielenie pomocy finansowej:
a/ dla chorego dziecka Kacperka Ścisłowicz – 10 500 zł'
b/ dla chorej Barbary Burzawa – 5 300 zł,

c/ dla poszkodowanej w pożarze Katarzyny Górkiewicz – 7 175 zł
d/ dofinansowanie akcji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży „Łęki 2014”
- 1 000 zł,
e/ pomoc finansowa dla Marii Górka – 1 000zł,
f/ wsparcie sportu dzieci w K.S. „Dalin” Myślenice – 870,90 zł,
g/ wsparcie modernizacji Schroniska na Kudłaczach – 151,30 zł.
 na powyższe cele uzyskano również środki z indywidualnych wpłat od osób fizycznych,
instytucji dzięki kampanii informacyjnej w lokalnej prasie oraz wyprawie rowerowej
wolontariusza Fundacji Krzysztofa Wylegały z Myślenic do Łeby w dniach 27.06-01.07.15 r
który promował cele Fundacji. Zebrane w ten sposób środki przekazano na rzecz:
a/ Kacperka Ścisłowicz – 6 700 zł,
b/ Barbary Burzawa – 1 000 zł,
c/ Katarzyny Górkiewicz – 169,80 zł.
 prowadzenie akcji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z okolic Łęk k. Myślenic w
ramach realizowanego przez Fundację zadania publicznego pod tytułem „Rekreacja w
Łękach 2014”. Akcja była dofinansowana przez UMiG Myślenice w kwocie 4 000zł, wkład
własny Fundacji wyniósł 1 000 zł, wkład wolontariuszy w postaci własnej pracy 1 620 zł.
W ramach tej akcji zorganizowano:
a/ wycieczkę do Rabki dla 36 osób,
b/ wycieczkę do Wisły dla 30 osób,
c/ turniej szachowy dla 38 osób,
d/ zajęcia artystyczne średnio 20 osób na 6 zajęciach,
e/ kurs szachowy dla 16 osób,
f/ zajęcia piłki nożnej 18 osób na 5 treningach,
g/ zajęcia taneczne 20 osób na 6 spotkaniach.
W ramach tego projektu pracowało 8 wolontariuszy Fundacji.
 organizacja kwesty na renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Komunalnym w
Myślenicach. Poprzez kwestę zebrano kwotę 13 041,22 zł i po odliczeniu kosztów
przekazano na realizację celów kwesty kwotę 12 782,64 zł. W kweście brało udział 105
wolontariuszy Fundacji.
Istotnym zdarzeniem, dla działalności Fundacji w 2014 r., było zaangażowanie się Zarządu
Fundacji, w ramach zadań dotyczących poszukiwania środków z funduszy krajowych i unijnych, w
przygotowanie projektu złożonego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób pt. „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. Projekt został zaakceptowany, jednak ze
względu na niewystarczającą ilość punktów nie został realizowany.
3.Nie miało miejsca
4.Podjęte Uchwały Zarządu Fundacji
W 2014 r. miało miejsce 9 protokołowanych posiedzeń Zarządu Fundacji na których podjęto
22 Uchwały Zarządu. Podjęte Uchwały stanowią załącznik do sprawozdania.
5.Pozyskane przychody
Przychody z działalności statutowej za 2014 r. wyniosły 62 152,68 zł. Źródła przychodów
były następujące:
a/ przychody z darowizn 16 343,86 zł
b/ zbiórka publiczna
13 041,22 zł
c/ przychody z 1%
27 147,60 zł
d/ dotacje i inne przychody 5 620,00 zł
W 2014 r. Fundacja miała stratę na działalności w wysokości 21 461,85 zł. zł.

Przychody ze źródeł publicznych i budżetu państwa – 4 000,00 zł,
odpłatne świadczenia - nie miały miejsca,
działalności gospodarczej - nie prowadzono.

6.Informacja o poniesionych kosztach
a/realizacja celów statutowych 67 368,33 zł,
b/na administrację 7 047,15 zł w tym:
- zużycie mat. energii 179,56 zł
- usługi obce /telefon/ 6 867,59 zł
c/ działalności gospodarczej - nie miała miejsca
d/ pozostałe koszty - nie miały miejsca
7.
a/ nie miało miejsca
b/ nie miało miejsca
c/ nie miało miejsca
d/ nie miało miejsca
e/ nie miało miejsca
f/ nie miało miejsca
g/ nie miało miejsca
h/ nie miał miejsca
i/ nie miało miejsca
j/ wartość aktywów 15 541,93
8.nie miało miejsca
9.CIT-8 wraz z CIT-8/0 i CIT -D przekazany za 2014r do Urzędu Skarbowego w
Myślenicach w marcu 2015 r.
10.Przeprowadzane kontrole – nie miało miejsca.

wyk. w 2 egz
egz. nr 2-a/a
załączniki: Uchwały Zarządu od 1 do 22, kart 22
Prezes Zarządu FRRM
Franciszek Piwowarczyk

