S PRAW O Z DAN I E
z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w roku 2014
opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 08 maja 2001r. /Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm./
I. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, z siedzibą w mieście Wieluń, powiat
wieluński, woj. łódzkie,
Adres: pl. Kazimierza Wielkiego 2, pok. 201, 98-300 Wieluń
e-mail: biuro@fundacja.wielun.pl
Data wpisu w KRS: 03. 06. 2002r.
Nr KRS: 0000115352
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 731580017
Dane dotyczące Członków Zarządu Fundacji:
Prezes Zarządu - Andrzej Chowis
Wiceprezes Zarządu - Daniela Baranowska
Sekretarz - Grażyna Ryczyńska
Skarbnik - Krystyna Miśkiewicz
Członek Zarządu - Zenon Kołodziej
II. Cele statutowe Fundacji:
1) Podejmowanie inicjatyw dla pozyskania środków finansowych i rzeczowych na rzecz rozwoju
powiatu wieluńskiego.
2) Wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek publicznych, organizacji pozarządowych, grup
społecznych i osób fizycznych działających na rzecz i na terenie powiatu wieluńskiego.
3) Wsparcie prawne i merytoryczne inicjatyw podejmowanych dla realizacji celów służących
rozwojowi powiatu wieluńskiego.
4) Promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu
wieluńskiego, m. in. w zakresie:
a) ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ,
b) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
c) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
d) pomocy społecznej i działalności charytatywno-opiekuńczej,
e) nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu,
f) rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej powiatu,
g) ochrony środowiska,
h) poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczenia przestępczości,
i) budowy i utrzymania dróg i mostów,
j) budownictwa mieszkaniowego, realizowanego przez organy samorządu terytorialnego
bądź przy wsparciu tych organów,
k) utrzymania i rejestracji obiektów zabytkowych, w tym również obiektów związanych
z kultem religijnym,
l) promocji i organizacji wolontariatu,
m) ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
n) działań na rzecz integracji europejskiej,
o) działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości,
p) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
r) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka.
s) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn.

t)działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne ( jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.
III. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
W roku 2014 kontynuowano realizację wcześniej rozpoczętych programów i inicjatyw
oraz przygotowano i zapoczątkowano nowe programy i formy działalności statutowej.
Realizacja celów statutowych przedstawiała się następująco:
1) Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Fundacji :
„podejmowanie inicjatyw dla pozyskania środków finansowych i rzeczowych na rzecz
rozwoju powiatu wieluńskiego” zrealizowano:
− złożony został wniosek o grant z programu „Równe Szanse” Fundacji im. Stefana Batorego
i po jego otrzymaniu rozpoczęto realizację XVI edycji Programu Stypendialnego dla uczniów.
Zakończenie i rozliczenie tego programu nastąpi w 2015r. Jednocześnie do czerwca 2014r.
kontynuowano XV edycję Programu Stypendialnego przeznaczonego dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wieluńskiego.
Koszty realizacji XV i XVI edycji programu stypendialnego współfinansowanego przez
Fundacje im. S. Batorego z Warszawy w 2014r. Wyniosły 46 900 zł
− kontynuowano program stypendiów pomostowych dla studentów I roku studiów,
współfinansowany w 1/4 przez naszą Fundację dla 8 studentów z powiatu wieluńskiego
i pajęczańskiego w roku akademickim 2013/2014 oraz dla 7 studentów w roku akademickim
2014/2015. Administratorem tego programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
w Łodzi, a głównym sponsorem Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności.
Koszty realizacji Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku
akademickiego 2013/2014 i 2014/2015 wyniosły 9 625,00 zł
− złożono wniosek do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce o dofinansowanie Programu
Stypendialnego dla Studentów w ramach konkursu „Agrafka Agory” na rok akademicki
2014/2015, a po otrzymaniu pozytywnej oceny i uzyskaniu wsparcia finansowego przystąpiono
do realizacji. Jednocześnie Fundacja wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
kontynuowała wcześniejszą edycję program „Agrafka Agory”.
Koszty programu stypendialnego dla studentów „Agrafka Agory” wyniosły 15 960,00 zł
−

przeprowadzono w okresie od stycznia do kwietnia 2014r. kampanię
z pozyskaniem wpłat z 1% odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych.

związaną

−

informowano na bieżąco poprzez media lokalne o realizowanych programach, uzyskanych
efektach i potrzebach związanych z realizacją celów statutowych.

2) Zgodnie z § 7 ust.1 pkt 2 Statutu Fundacji :
„wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek publicznych, organizacji pozarządowych, grup
społecznych i osób fizycznych działających na rzecz i na terenie powiatu wieluńskiego”
zrealizowano:
- Fundacja wsparła Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Wieluniu w organizacji szkoleń
edukacyjnych, mających na celu uświadomienie chorującym czym jest cukrzyca i do jakich

powikłań prowadzi jej nieleczenie. kwota wsparcia wyniosła 200,00 zł
- Fundacja wsparła Gminne Publiczne Przedszkole w Pątnowie poprzez dofinansowanie zakupu
potrzebnych zabawek i pomocy edukacyjnych, kwota wsparcia wyniosła 300,00 zł
3) Zgodnie z § 7 ust.1. pkt 3 Statutu Fundacji:
„wsparcie prawne i merytoryczne inicjatyw podejmowanych dla realizacji celów służących
rozwojowi powiatu wieluńskiego” zrealizowano:
– w pracach powołanego przez Starostę Wieluńskiego Zespołu d/s Osób Niepełnosprawnych
bierze udział przedstawiciel Fundacji,
– w pracach powołanej przez Starostę Wieluńskiego Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego zasiada członek Zarządu Fundacji,
4) Zgodnie z § 7 ust.1 pkt 4 Statutu Fundacji :
„promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju
wieluńskiego” podejmowano działania w zakresie:

społeczno-gospodarczego powiatu

a) ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:
- poprzez realizowanie działań polegających na pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego .
Prowadzona przez Fundację bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pozyskała dzięki
współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Partnerskich Adelebsen – Ostrówek -Wieluń 3 wózki
inwalidzkie, które trafiły do tworzonej wypożyczalni sprzętu. Ponadto zostały pozyskane środki w
wysokości 10 000 zł od BGŻ na zakup kolejnego sprzętu, i tak wypożyczalnia powiększyła swoje
zasoby o 5 łóżek rehabilitacyjnych, 2 balkoniki, 2 krzesła- jedno toaletowe drugie prysznicowe,
nakładkę wannową, dwie poduszki przeciwodleżynowe, 3 wózki inwalidzkie oraz koncentrator
tlenu. W 2014r. z usług wypożyczalni skorzystały 26 osoby.
- kontynuowana jest akcja zbierania środków na wsparcie leczenia i rehabilitacji Bartka, który
uległ wypadkowi i jest sparaliżowany; koszty leczenia Bartka Ż. Wyniosły 27 120,00zł
- kontynuowano akcję zbierania środków na leczenie i rehabilitację Pana Macieja, który uległ
wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia pnia mózgu; w 2014r. koszty z tego tytułu
wyniosły 10 042,00zł
- kontynuowaną akcję zbierania środków na leczenie i rehabilitację Kamila W., który w
październiku 2012r. uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego doznał porażenia
czterokończynowego; koszty leczenia i rehabilitacji w 2014r. Wyniosły 3 116,00 zł
- kontynuowano pozyskiwanie środków z 1% na rzecz wsparcia leczenia Katarzyny O. - cierpiącej
na dystrofię mięśniową w postaci kończynowo-obręczowej; w 2014r. koszty z tytułu leczenia i
rehabilitacji Kasi wyniosły 1 260 zł
- podpisano z Panią Katarzyną S. porozumienie w sprawie pozyskiwania środków 1% na rzecz
powrót do zdrowia Kacpra (syna P. Katarzyny), który w wyniku wypadku stracił nogę prowadzenie wspólnie działań w zakresie organizacji akcji pomocy w pozyskaniu funduszy na
zakup protezy oraz leczenie Kacpra.

- podpisano porozumienie w sprawie pozyskania 1% podatku na rehabilitację i leczenia z Pana
Radosława N., chorującego na stwardnienie rozsiane; 2014r. koszty z tytułu leczenia i
rehabilitacji pana Radosława wyniosły 2 400zł
- podpisano porozumienie w sprawie pozyskania 1% podatku na rehabilitację i leczenia p. Rafała
O., który w wyniku wypadku samochodowego doznał urazu kręgosłupa, skutkującego bezwładem
4-kończynowym. Koszt za zakup materaca przeciwodleżynowego 610zł
- podpisano porozumienie w sprawie pozyskania 1% podatku na rehabilitację i leczenia Szymona
J. chorującego na Zespół Downa.
- Fundacja wsparła finansowo Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach, II LO
im. J. Korczaka w Wieluniu oraz ZS nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu w zakresie organizacji
imprezy „INTEGRADA 2014”, mającej na celu integrację uczniów niepełnosprawnych
z pełnosprawnymi. Mając powyższe na uwadze Fundacja ufundowała nagrody dla uczestników
imprezy w kwocie 200,40 zł
f) rozwoju kultury i pielęgnacja kultury materialnej powiatu
- Fundacja wsparła
organizację w dniach 12-17.05.2014r. II Pleneru Rzeźbiarskiego
organizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu: koszt wyniósł 200zł
l) promocji i organizacji wolontariatu
- współpraca z Sejmikiem Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych
- organizacja Dnia Fundacji – jako forma promocji i podziękowań dla wolontariuszy Fundacji
n) działań na rzecz integracji europejskiej
- Fundacja kontynuowała współpracę z niemiecką gminą Adelebsen oraz ze Stowarzyszeniem
Partnerskich Gmin Wieluń - Ostrówek – Adelebsen w zakresie pozyskiwania sprzętu
rehabilitacyjnego, który był przekazany bezpłatnej wypożyczalni prowadzonej przez Fundacje w
ramach Programu „Wspieramy zdrowie”.

e) nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu oraz pomocy
osobom w
trudnej sytuacji materialnej i wyrównywania szans tych osób i rodzin
- Fundacja wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego z Warszawy realizowała XV i XVI edycję
Programu Stypendialnego, w ramach programu „Równe Szanse”, skierowanego dla najbardziej
uzdolnionych i jednocześnie będących w trudnej sytuacji materialnej uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Program „Agrafka
Agory” dla studentów z terenu powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego.
W ramach realizacji tych dwóch programów stypendialnych w roku 2014 stypendia otrzymywało
56 uczniów i studentów.
- Stypendia Pomostowe – to program
realizowany
przez Fundację
Edukacyjną
Przedsiębiorczości w Łodzi wraz z siecią lokalnych organizacji, w tym z Fundacją na Rzecz
Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. W ramach tego programu finansowanego przez Fundację
Edukacyjną Przedsiębiorczości i naszą Fundację stypendia w przeciągu 2014r. otrzymywało
15 studentów I roku.

Łącznie we wszystkich programach stypendialnych przyznano 71 stypendiów. Ogółem koszty
programów stypendialnych realizowanych przez Fundację w 2014r. Wyniosły 72 485,00zł, z
czego udział Fundacji wyniósł
51 460,19 zł ( koszty poszczególnych programów
stypendialnych zostały wymienione w punktach wcześniejszych ).
- realizowano Program „Lider Szkoły” skierowany dla najbardziej uzdolnionych uczniów szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu wieluńskiego. Główną nagrodą w konkursie były
rowery górskie dla 6 najlepszych uczniów w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
powiatu wieluńskiego. Fundatorem nagród była Firma „Zasada Bikes”. . Uroczystość przekazania
nagród odbyła się 16.06.2014 II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu;
Wieluniu Koszt
realizacji programu wyniósł 2 972,41 zł.
- wsparcie finansowe wydania książki pt. „Mój Ożarów daleki i bliski”, autorstwa p. Zofii
Jackowskiej-Białas; koszt wyniósł 500 zł
- wsparcie finansowe wydania tomiku poezji p. Janiny Pawlaczyk; koszt 500 zł
- ufundowanie nagród w turnieju szachowym „Pamięci Września” organizowanym przez
Wieluńskie Towarzystwo Szachowe MAT; koszt nagród wyniósł 150,06 zł
- Fundacja ufundowała nagrody w Konkursie Piosenki Poetyckiej „Wieczór Poezji przy Świecach”;
koszt nagród wyniósł 186,90 zł
- Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Wieluniu, wsparcie klubu sportowego
LZS – Kamil „Triatlon”, w kwocie 23 367,96 zł,

t) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne ( jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.
Fundacja w ramach posiadanych środków z 1% odpisu z podatku dochodowego wsparła
finansowo :
– MLKS który przeznaczył środki na doposażenie bazy sportowej klubu przez zakup
specjalistycznego bagażnika samochodowego do transportu rowerów: koszt wyniosła
1 296,36 zł
– remontu zabytkowego Klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu, kwotą 994,23 zł,
– budowę Kościoła w Parafii Św. Barbary w Wieluniu, kwotą 6 649,92 zł,
– odnowienie polichromii ściennej w zabytkowym Kościele w Skomlinie, kwotą 1 061,37 zł
– Dom Dziecka w Komornikach, zakup drewnianych ław i stołów, służących jako
doposażenie bazy rekreacyjno - wypoczynkowej, w kwocie 1 712,69 zł,
– Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych w Wieluniu, poprzez
dofinansowanie sekcji szachów i piłki nożnej Klubu LKS „PARK” Starzenice., kwotą
1 552,10 zł
– Szkołę Podstawową w Bieniądzicach, poprzez dofinansowanie zakupu nagród książkowych
oraz pucharów dla uczniów szkoły w Bieniądzicach; koszt pomocy wyniósł 563,40 zł
– wsparcie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie przy wydaniu
książki pt. „Mój Ożarów daleki i bliski”, autorstwa p. Zofii Jackowskiej-Białas; koszt
pomocy wyniósł 2 000 zł z wpłat 1% podatku.
– wsparcie Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy w wydaniu publikacji oraz filmu

–
–
–
–
–
–

promujących szlak bursztynowy na ternie regionu wieluńskiego; koszt 2 279,79zł
wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich z Wróblewa w organizacji jasełek; koszt 90,79zł
wsparcie LZS Wydrzyn w zakupie butów i ochraniaczy piłkarskich; koszt 252zł
wsparcie Gimnazjum nr 3 w Wieluniu w zakupie koszulek na zjazd absolwentów; kwota
845 zł
wsparcie Gimnazjum nr 2 w zakupie pomocy dydaktycznych oraz wypożyczenia
schodołazu dla niepełnosprawnych uczniów; łączny koszt 1 393,94 zł
wsparcie SOSzW Gromadzice ; koszt 2 330,46 zł
wsparcie Publicznego Przedszkola w Skomlinie w zakupie zabawek; koszt 764,46

IV. Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w 2014 roku nie prowadziła
działalności gospodarczej.
V. W Fundacji decyzje strategiczne w formie uchwał podejmuje Rada Fundacji. Zarząd jest
organem wykonawczym i reprezentacyjnym, kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
W załączeniu do sprawozdania przedstawiamy oryginały lub potwierdzone za zgodność
z oryginałem kserokopie 7 uchwał Rady Fundacji (bez załączników) na Rzecz Rozwoju Powiatu
Wieluńskiego oraz 12 uchwał Zarządu Fundacji.
VI. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
a) darowizny

73 919,41zł

w tym na:
- stypendia
- pozostałe
b) odsetki
c) wpłaty z 1% odpisu z podatku dochodowego

56 840,00 zł
17 079,41 zł
1 575,05 zł
152 035,46 zł

RAZEM:
VII. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) na realizację celów statutowych:
w tym:
– koszty programów stypendialnych
– koszty wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych
– koszty wsparcia finansowego organizacji i instytucji pozarządowych
– koszty świadczeń niepieniężnych
b) na wydatki administracyjne kwotę:
RAZEM:
c) Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
VIII. Dane o:
a) Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji
– w Fundacji są zatrudnione dwie osoby:

227 529,92 zł
179 697,24 zł
72 485,00 zł
54 848,00 zł
48 854,47 zł
3 509,77 zł
16 731,33 zł
196 428,57 zł

z czego jedna przebywa na urlopie macierzyńskim od 25.08.2014, druga ją zastępuje i jest
zatrudniona na ¾ etatu na podstawie umowy o pracę oraz jeden pracownik zatrudniony w
oparciu o umowę zlecenie
b) Wydatki na wynagrodzenie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

9 680,38zł

c) Członkowie Zarządu i innych organów Fundacji pełnią funkcje społecznie.
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

3 000 zł

(umowa zlecenie z księgową Fundacji )
e) Fundacja nie udzielała pożyczek.
f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014r.:
Bank: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Wieluń

197 420,24 zł

g) Fundacja w 2014r. nie nabyła obligacji ani nie objęła akcji.
h) Fundacja w 2014r. nie nabyła nieruchomości.
i) Nie dokonywano przyjęć do ewidencji środków trwałych.
j) wartość aktywów Fundacji wykazana w bilansie za 2014r.
wartość zobowiązań Fundacji wykazana w bilansie za 2014r.

197 420,24zł
8 570,00 zł

IX. Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty samorządowe.
X. Informujemy, że Fundacja na dzień 31.12.2014r. nie posiadała zobowiązań podatkowych
Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe:
CIT-8 (roczne)- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
PIT 4R (rocznie)- deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
PIT 11 (rocznie) – informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy.
XI. W okresie objętym sprawozdaniem Fundacja nie była kontrolowana.
Sprawozdanie sporządził Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
w dniu 27.03.2015r.
Podpisy:

