Sprawozdanie z działań
Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki
i Koszarawy w 2011 roku
Dane Fundacji
Nazwa Fundacji:
Siedziba,
Biuro, adres korespondencyjny,
Telefony,
Fax.
E-mail:
Strona internetowa:
Data wpisu w KRS:
Nr KRS-u :
Nr REGON,
Nr NIP,
Członkowie zarządu fundacji:

Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i
Koszarawy”
ul. Wspólna 13, 34-331 Świnna
ul. Ks. Pr. St. Słonki, 34 300 Żywiec,
0607711166,
0334754477
partnerstwo@beskidy.org.pl,
www.partnerstwo.beskidy.org.pl,
13 czerwca 2006,
0000258897,
240392758
553-235-47-06
Mieczysław Krzak, ul. Marzeń 6, 34-331 Świnna,
Gabriela Kolonko ul. Tartaczna 2, 34-322 Gilowice,
Julia Nawalkowska, ul. Wł. Reymonta 31/25, 41-200
Sosnowiec
Jan Caputa Trzebinia, ul. Beskidzka 229, 34-331 Świnna
Małgorzata Satława, Okrajnik, ul. Skalna 14, 34-321
Łękawica
Piotr Nawalkowski, ul. Reymonta 31/25, 41-206
Sosnowiec
Anna Satława, ul. Skalna 16, 34-321 Łękawica

Rada Fundacji:

Wiesława Mizia (przewodnicząca), Rychwałd, ul. Beskidzka
44, 34-322 Gilowice,
Michalina Ścieszka, ul. Akacjowa 5, 34-321 Łękawica,
Żywiecka Fundacja Rozwoju, ul. Niwy 8, 34-300 Żywiec,
Gabriela Gibas-Psuturi, ul. Niwy 8, 34-300 Żywiec,
Stowarzyszenie Polaris-OPP, Sopotnia Wielka 174, 34-341
Sopotnia Wielka,
Agnieszka Grendysa, , Kocierz Moszczenicki, ul.
Bednarska 24, 34-321 Łękawica,
Gmina Łękawica, ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica,
Gmina Świnna, ul. Wspólna 13, 34-331 Świnna,
Gmina Ślemień, ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień,
Gmina Gilowice, ul. Krakowska 40, 34-322 Gilowice

Cele statutowe fundacji:

§ 10 statutu, ”Celem Fundacji jest działanie na rzecz
obszarów wiejskich a w szczególności:
A. opracowanie i realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich (ZSROW) i Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR), zwanych dalej „strategią”, dla gmin: Gilowice,
Łękawica, Ślemień, Świnna;
B. wspieranie działań na rzecz realizacji strategii dla
obszaru gmin o których mowa w pkt. A;
C. promocja obszarów wiejskich położonych w gminach, o
których mowa w pkt. A
D. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w
procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach,
o których mowa w pkt. A
E. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach
związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich
położonych w gminach, o których mowa w pkt. A

2. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym 2011
zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
PROJEKTY/GRANTY/DOFINANSOWANIA - ZREALIZOWANE:
Lp.

nazwa zadania
Młodzieżowe
dziennikarstwa "Akacja"

termin realizacji
centrum 1.02.2011
.03.2012

źródła
finansowania
- Program „Młodzież w
działaniu”

kwota
dotacji
5950 euro

Projekt realizowany w ramach europejskiego Programu Młodzież w Działaniu, którego
pomysłodawcą i realizatorem jest grupa inicjatywna - młodzież z powiatu żywieckiego. Celem
projektu jest rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, praca nad sobą i w zespole,
przełamywanie barier psychicznych, samodzielne i krytyczne myślenie, nauka odpowiedzialności,
możliwość wyrobienia sobie własnego zdania na dane tematy. Rezultatem projektu będzie
opanowanie umiejętności dziennikarskich, poznanie zasad funkcjonowania mediów i etyki
dziennikarskiej, współczesnych zagadnień społecznych, politycznych i historycznych. Również
uczestnicy uzyskają większą świadomość i sprawność językową. To przykład projektu doskonale
wpisującego się w jedną z główny polityk horyzontalnych Unii Europejskiej - aktywizując młode
pokolenie pozytywnie wpływa na politykę zrównoważonego rozwoju.

„Wdrażanie lokalnych
rozwoju” osi 4 „Leader”
opis

strategii 01.01.2010
31.12.2014

– Program
Rozwoju 2 485 764,00
zł
Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
„Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju” – w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” osi 4 „Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Jest to kontynuacja realizowanego w latach 2007-2008 projektu Beskidzka Akademia Rozwoju II
przygotowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 2004-2006
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Pilotażowy Program Leader+.
W marcu 2010 r. zakończono i rozstrzygnięto nabór na Małe Projekty z grudnia 2009.

opis

„Funkcjonowanie lokalnej grupy 01.01.2011
– Program
Rozwoju
79 041,00
działania, nabywanie umiejętności i 31.12.2011
Obszarów Wiejskich
aktywizacja”
na lata 2007-2013
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”- działanie
realizowane w ramach osi 4 „Leader” Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. W ramach działań na rok 2010 przeprowadzono 12 godzin szkoleń dla pracowników i
członków organów, udzielono konsultacji dla beneficjentów działań Leader w liczbie 192 godzin,
zaktualizowano Lokalną Strategię Rozwoju. Promowano LGD na targach w Gdyni i Dożynkach
Jasnogórskich oraz poprzez stronę internetową Fundacji i materiały promocyjno-informacyjne.
PROJEKTY PRZYGOTOWANE:
1. Drzewo – świadek czasów w ramach konkursu grantowego Po Stronie Natury edycja 2010/2011 –
celem projektu była szeroko rozumiana edukacja ekologiczna związana z ochroną siedlisk leśnych.
Projekt zakładał wytyczenie, obsadzenie i opisanie „Leśnej ścieżki poznania”, której rozwój byłby
najlepszą lekcją biologii dla dzieci i młodzieży. Zaplanowano również wystawienie sztuki teatralnej pt.
„Drzewo”, która miałaby w artystyczny sposób przybliżyć symbiozę człowieka i natury.
Projekt nie otrzymał dofinansowania.
2. Dwa zgłoszenia do Fundacji Feminoteka do programu przeprowadzenia bezpłatnych kursów Wendo w
gminach Świnna i Gilowice. Wendo to sztuka samoobrony, zajęcia skierowane do dziewcząt i młodych
kobiet.
Projekt nie otrzymał dofinansowania.

1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA:
Współpraca z Domami Kultury w ich bieżącej działalności. Współpraca i stałe kontakty z innymi organizacjami
pozarządowymi naszego obszaru. Wykłady i prelekcje prowadzone w szkołach (głównie z ochrony
środowiska), stałe kontakty z przedsiębiorcami i samorządami obszaru objętego działaniami LGD.
DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE I ZA GRANICĄ:
WSPÓŁPRACA/POROZUMIENIA/UMOWY

II.

3. Działalność gospodarcza:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji:.
Lp.
1

Nr uchwały

Data podjęcia

Data wejścia

Uchwała nr 1/2011

28.02.2011

Z dniem podjęcia

zatwierdzenia Planu Finansowego Fundacji na 2011 rok
w
sprawie
2

Uchwała nr 2/2011

28.02.2011

Z dniem podjęcia

zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2010
w
sprawie
3

Uchwała nr 3/2011

28.02.2011

Z dniem podjęcia

zaopiniowania sprawozdania merytorycznego za rok 2010
w
sprawie

Uwagi

4

Uchwała nr 4/2011

22.08.2011

Z dniem podjęcia

udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji Fundacji dla p.
w
sprawie Mieczysława Krzak – Prezesowi Zarządu

5. Przychody Fundacji
Informację 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 fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
Fundacja uzyskała w 2011 roku przychody w wysokości
Źródło przychodu
Dotacje budżetowe (publiczne w tym UE)
Inne (m.in. darowizny rzeczowe) PFRON,
Powiatowe
Dotacje z innych fundacji i stowarzyszeń
Darowizny firm i osób fizycznych
Odsetki bankowe
Zysk roku poprzedniego

Starostwo

Suma przychodu:
99 620,87
0,00
13 763,90
9 241,22
233,25
826,10

6) informację o poniesionych kosztach.
Rodzaje kosztów
Realizacja celów statutowych
Administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)

Suma kosztów
115 132,23
910,81

Działalność gospodarcza

0,00

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

Koszty finansowe

6 071,07

7) dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Fundacja zatrudniała w 2011 roku 2 pracowników etatowych, 10 (w sumie) na umowy o dzieło i
zlecenie
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Siedmioosobowy Zarząd pełni swoje funkcje bezpłatnie,
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Łączna kwota wynagrodzeń: 67 816,86 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zleceń, umów o
dzieło)
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:
0,00 zł
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło:
16 690,19 zł
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek:
0,00

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
8 915,61 zł, Bank Spółdzielczy w Gilowicach
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
0,00
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
0,00
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
0,00
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych,

Aktywa

Suma aktywów

Majątek trwały

7 489,58

Należności

2 059,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne
Zobowiązania

53 295,98
9 013,85
55 515,50

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
W 2011 roku Fundacja nie przyjęła żadnych zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych
Wynik Finansowy 0 zł.
9) Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację
w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja nie posiada zaległości podatkowych.

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych.
Fundacja jest zwolniona ze składania deklaracji miesięcznych CIT.
Fundacja składa co miesiąc deklaracje VAT – 7
Fundacja składa roczne deklaracje: PIT-R, CIT, PIT 11
Fundacja składa w zależności od zaistniałych okoliczności: PCC
§ 3. W sprawozdaniu zamieszcza się informację, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona
w fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji zostały przeprowadzone kontrole zrealizowanych etapów
operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Wyniki:
1) wnioski pozytywne: cel operacji został osiągnięty, środki były wydawane właściwie, dokumentacja
jest prowadzona w odpowiedni sposób;
2) wnioski negatywne: brak
§ 4. Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie
stanowi inaczej.

Podpisy Członków Zarządu:

