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Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

 
Nazwa: Miasto-Ogród-Książenice Fundacja na rzecz rozwoju Książenic i okolicy 

 

1) Podstawa prawna : 
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/ 

2) Dane o fundacji: 

Nazwa: Miasto-Ogród-Książenice Fundacja na rzecz rozwoju Książenic i okolicy 

Siedziba, adres: Al. Marylskiego 7, 05-825 Książenice  

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 20.04.2011 

Nr KRS: 0000380545     Nr Regon: 142844200 

 

3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym: 

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 

1.Jacek Szczygielski, Prezes Zarządu, ul. Miła 26, 05-827 Grodzisk Maz. 

2.Jolanta Szczygielska, V-ce Prezes Zarządu, ul. Miła 26, 05-827 Grodzisk Maz. 
 

4) Cele statutowe fundacji: 

A)Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez  

aktywizację i integrację społeczności podwarszawskich Książenic z otaczającymi je 

terenami wiejskimi, jako wspólnej społeczności lokalnej, która poprzez prawidłową i 

szeroko pojętą współpracę w pełni wykorzysta, potencjał rozwojowy zamieszkiwanego 

terenu, zapewniając wyższą jakość życia jego mieszkańcom. Aktywizacja oraz 

inicjowanie działalności gospodarczej; wspólne kreowanie pozytywnego wizerunku 

Książenic. 

B)Wspieranie inicjatyw oświatowych, promowanie kultury i sztuki, upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia; poprawa, jakości usług 

edukacyjnych regionu. 

C)Ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno–

kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzacja produkcji wyrobów 

regionalnych. 

D)Rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju technologii i innowacyjności związanych z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz badań naukowych i technologii 

związanych z paliwami alternatywnymi i transportem. 

E) Wspieranie działań samorządowych na rzecz realizacji lokalnych potrzeb mieszkańców. 

 

5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: 

A. Projekt „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych realizowany w formie wspierania 

realizacji zadania publicznego przez Gminę Grodzisk Mazowiecki w 2013 roku ( kwiecień – 

grudzień 2013), Głównym celem projektu, było przede wszystkim, podejmowanie 

różnorodnych działań mających na celu integrowanie środowiska lokalnego poprzez 

wspólny udział w atrakcyjnych warsztatach i spotkaniach jakie odbywają się blisko 
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miejsca zamieszkania. W ramach projektu były prowadzone zajęcia poprawiające 

sprawność fizyczną (Fittnes dla dorosłych i „Tygrysy” dla dzieci), zdolności 

politechniczne i plastyczne, umiejętności efektywnego uczenia się i rozwijania 

zamiłowania do nauk ścisłych, były niedzielne poranki teatralne dla dzieci i Wernisaże 

dla dorosłych, zajęcia językowe i kursy dla młodych mam. Dzięki w/w aktywnością 

zarówno dzieci jak i dorośli mieli okazję do nawiązania nowych znajomości. Nie 

przeszkodziła w tym dość duża rozpiętość wiekowa uczestników poszczególnych 

wydarzeń. Prowadzone warsztaty były dla uczestników okazją do spotkań, dobrej 

zabawy, oraz szansą zdobycia nowych umiejętności. Wszyscy uczestnicy poszczególnych 

działań podkreślali że przestawione w ramach projektu propozycje są dla nich inspiracją 

do spędzania wolnego czasu w zdrowy, aktywny i atrakcyjny sposób. Bardzo istotne dla 

uczestników warsztatów było to, że taką ofertę znaleźli w pobliżu miejsca zamieszkania, 

oraz fakt że odpłatność za udział w warsztatach była możliwa do poniesienia dzięki 

uzyskanemu dla projektu dofinansowaniu Efektem nawiązanych znajomości podczas 

warsztatów jest powstanie w Książenicach następnych organizacji o charakterze 

społecznym. Pomimo zakończenia projektu Fundacja odpowiadając na liczne prośby 

uczestników warsztatów podjęła decyzję o kontynuacji trzech z nich przy wsparciu 

mieszkańców Książenic. W realizowanych w ramach projektu zajęciach wzięło udział 

390 osób. Instruktorzy przeprowadzili 483 godziny zajęć. W przygotowanie i 

poprowadzenie warsztatów zaangażowanych było 17 prowadzących i 15 wolontariuszy. 

Opracowano i zamieszczono w internecie ponad 46 artykułów, reklam i relacji z 

prowadzonych zajęć. Wykonano 553 zdjęcia dokumentujące projekt. Opracowano, 

wydrukowano i rozkolportowano 500 ulotek i 30 plakatów  informujących o projekcie. 

Ze statystyk wejść na stronę www.fundacjaksiazenice.org wynika, że w czasie trwania 

projektu odwiedziło ją 5598 użytkowników. Portal www.ksiazenice.info w okresie od 

uruchomienia projektu do końca roku 2013 odwiedziło 40 000 internałtów. Z publikacjami 

dotyczącymi projektu, które zamieszczono na  portalu www.ksiazenice.info  oraz profilu na 

Facebooku, miało kontakt niemal 11 000 internałtów. Szczególny wzrost ilości odwiedzin 

został zarejestrowany w miesiącach kiedy były uruchamiane kolejne warsztaty w ramach 

projektu 

B. Projekt „Omnibook – wspólnie tworzymy lokalną bibliotekę” dofinansowany ze środków 

programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Filantropii 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Europa i 

My (wrzesień 2013 – marzec 2014).Celem projektu było stworzenie przyjaznej 

przestrzeni społecznej, dostępnej dla wszystkich mieszkańców Książenic oraz najbliższej 

okolicy. Uruchomienie biblioteki miało sprzyjać szeroko rozumianej integracji lokalnej 

społeczności, stać się impulsem dla ludzi do wyjścia z domów, poznania okolicy i siebie 

nawzajem. Chcieliśmy, aby nasz projekt budował poczucie bliskości, więzi, dumy z 

czegoś, co powstało wspólnymi siłami. Zachęcaliśmy, aby ludzie podzielili się 

książkami, swoimi talentami, doświadczeniami, a także emocjami. Pragnęliśmy zachęcić 

do obcowania z literaturą, poszerzania horyzontów, rozwijania wyobraźni, zdobywania 

wiedzy i osobistego rozwoju. W trakcie projektu zaprosiliśmy do podzielenia się swoimi 

książkami. Otrzymaliśmy w darze 882 woluminy i liczba ta, mimo zakończenia projektu, 

wciąż rośnie. Wśród podarowanych Omnibookowi pozycji, znalazły się prawdziwe perły, 

np. zabytkowe książki z autografami autorów. Wizyty darczyńców nierzadko przeradzały 

się w rodzinne opowieści, których pretekstem stawały się przyniesione książki. Życzliwa 

atmosfera sprzyjała podejmowaniu decyzji o dołączeniu do grona wiernych czytelników.  

Wydaliśmy 67 kart czytelniczych, w aranżację biblioteki zaangażowali się artyści-

amatorzy współpracujący z Fundacją. W czasie trwania projektu zorganizowano 

spotkania autorskie z T. Szwedem i E. Lutczynem, w których wzięły całe rodziny 

czytelników. Spośród najaktywniejszych uczestników Omnibooka wyłoniła się grupa 

http://www.fundacjaksiazenice.org/
http://www.ksiazenice.info/
http://www.ksiazenice.info/
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wolontariuszy zdecydowanych pomagać w dalszym rozwijaniu biblioteki, dzięki czemu 

zostały uruchomione codzienne dyżury, wspólnie pracujemy także nad wzbogaceniem i 

uatrakcyjnieniem oferty biblioteki. Ogłoszenia i plakaty informujące o projekcie oraz 

związanych z nim wydarzeniach umieszczane były w zaprzyjaźnionych lokalnych 

punktach usługowych takich jak np. apteka, sklep, salon fryzjerski, gabinet 

stomatologiczny, gabinet kosmetyczny, siedzibach lokalnych firm, szkole podstawowej 

w Książenicach. Po spotkaniu autorskim z Edwardem Lutczynem ukazała się relacja w 

lokalnej gazecie - Bogoria. 

 

C.  Fundusz Stypendialny prowadzony przez Fundację Miasto-Ogród Książenice mają swoją 

szczególną formułę. Wsparcie finansowe Fundacji otrzymuje uzdolniony uczeń 

rekomendowany przez radę pedagogiczną danej szkoły oraz nauczyciel-opiekun 

zdecydowany przez cały rok szkolny wspierać działania młodego stypendysty. Podczas 

obchodów święta Komisji Edukacji Narodowej w Grodzisku Maz, w 2012 roku po raz 

pierwszy wręczono stypendia dla uczniów i nauczycieli z funduszu stypendialnego, 

prowadzonego przez Fundację Miasto-Ogród Książenice, w 2013 roku kontynuowano 

działania związane z opieką nad wybranymi stypendystami 

D. Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2013 dla Gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z 

organizacją Pikniku Ekologicznego (maj 2013) – projekt realizowany przy  współpracy z 

Gminą Grodzisk Mazowiecki. Światowy Dzień Ziemi – to nazwa akcji prowadzonych 

corocznie wiosną, których celem jest promowanie społecznych postaw ekologicznych. 

Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest 

ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych 

przez różnorodne instytucje. W roku 2013 hasłem przewodnim było  

ELEKTROODPADY-DOBRE ZASADY czyli promocja zachowań proekologicznych. 

Była to 3 edycja Pikniku. Udział w jarmarku ekologicznym potwierdziło 84 wystawców 

z całej Polski, Niestety załamanie pogody uniemożliwiło przeprowadzenie tej części 

Pikniku. Pomimo niesprzyjającej aury, dzięki wsparciu firm Aminex i Remondis odbyła 

się zbiórka makulatury i elektrozłomu. Każda z osób która wzięła udział w zbiórce mogła 

go wymienić na sadzonki ziół, krzewów i drzew. W ramach przygotowania do pikniku 

zaproszono dzieci i młodzież ze szkół gminny Grodzisk Mazowiecki do udziału w 

konkursach o tematyce ekologicznej. Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli 

sponsorów i internałtów przyznała nagrody i  wyróżnienia  dla najlepszych prac.  

 

 

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

-  Brak 

- 

 

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

84.10.Z – Wychowanie Przedszkolne 

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

 

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

Przychody ogółem: 619 585,17 zł 

W tym:  

- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 40 000,00 zł 

- z darowizn: 8 600,00 zł 

- z innych źródeł / wskazać jakie/:  
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-z tytułu prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych: 3 540,00 zł 

- z tytułu realizacji projektu „Omnibook”: 4 750,00 zł 

- z tytułu realizacji projektu „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej”: 45 585,00 zł 

 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:  

- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów:  516 856,52 zł 

- pozostałe przychody operacyjne i finansowe: 253,65 zł 

- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem:  83 % 

 

9) Informacja o poniesionych kosztach: 

Koszty ogółem: 615 445,66 zł 

W tym:  

- na realizację celów statutowych: 104 894,10 zł, w tym: 

-z tytułu realizacji projektu „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej”:84 283,61 zł 

-z tytułu realizacji projektu „Omnibook”: 6 933,96 zł 

-wypłata stypendiów: 8 250,00 zł 

-z tytułu prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych: 4 026,53 zł 

-pozostałe: 1 400,00 zł 

- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 69 438,27 zł 

- na działalność gospodarczą: 441 090,79 zł 

- pozostałe koszty operacyjne i finansowe: 22,50 zł 

 

10) Informacje o osobach zatrudnionych: 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 4 

W tym na stanowiskach:  

- nauczyciel wychowania przedszkolnego: 4 

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 4 

 

11) Informacje o wynagrodzeniach: 

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 139 410,03 zł 

W tym:  

- wynagrodzenia: 138 075,14 zł 

- nagrody: -------------- 

- premie: --------------- 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: ryczałt samochodowy: 1 334,89 zł 

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

: 138 075,14 zł 

b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 0,00  

 Członkom Zarządu ogółem: 0,00  

W tym: 

- wynagrodzenia: ----------------- 

- nagrody: -------------- 

- premie: --------------- 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: ------------------ 

Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/. W tym: 0,00  

- wynagrodzenia: -------------------- 

- nagrody: ------------------ 

- premie: ------------------ 
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- inne świadczenia /wskazać jakie/: 

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. 0,00 W tym:  

- wynagrodzenia: --------------- 

- nagrody: ------------------ 

- premie: ------------------ 

- inne świadczenia /wskazać jakie/:  

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 36 964,27 zł 

 

12) Informacje o udzielonych pożyczkach: nie dotyczy 

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: 

Pożyczkobiorca:      kwota: ------------------ 

Warunki przyznania pożyczki: ----------------- 

      

 Pożyczkobiorca:      kwota: --------------------- 

Warunki przyznania pożyczki: ---------------------- 

 

 

13) Informacje o posiadanym majątku: 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 

Kwota:   0,00  Bank: ------------ 

Kwota:  0,00  Bank: ------------ 

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:  

- Obligacji: 0,00 

- Udziałów:   Nazwa spółki:     

- Akcji:   Nazwa spółki: 

-  

 

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: 

 Kwota wydatkowana: nie dotyczy 

 Przeznaczenie nieruchomości: nie dotyczy   

 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 

 Kwota wydatkowana: nie dotyczy 

 Wyszczególnienie: nie dotyczy    

 

e) Informacje statystyczne: 

 Aktywa: 47 353,78 zł 

 Pasywa: 47 353,78 zł     

 

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

oraz o ich wynikach finansowych: 

 

Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową nr 25/K/2013, zawartą z Gminą 

Grodzisk Mazowiecki „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych”, zleconego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz.U. z 20110 NR 234, poz. 1536 

W ramach realizacji umowy Fundacja nie uzyskała dochodu. 
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15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym 

składanych deklaracji podatkowych: 

 

Za rok 2013 Fundacja złożyła następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, CIT-D, PIT-4R, 

PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C oraz uregulowała wynikające z tych deklaracji zobowiązania 

podatkowe. 

 

 

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 

 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w fundacji żadnej kontroli 

 

W załączeniu: 

Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

1. Uchwała nr 1/2013 z dnia 15.01.2013 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie planu kąt księgi głównej i polityki finansowej w roku 2013 

2. Uchwała nr 2/2013 z dnia 15.01.2013 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania publicznego: „Aktywizacja i 

integracja społeczności wsi Książenice i okolic w oparciu o działalność lokalnego klubu 

Pod Dobrym Adresem” 

3. Uchwała nr 3/2013 z dnia 05.02.2013 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie złożenia oferty na realizację zadania publicznego „Aktywizacja i integracja 

społeczności lokalnych” 

4. Uchwała nr 4/2013 z dnia 29.03.2013 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2012. 

5. Uchwała nr 5/2013 z dnia 12.04.2013 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie realizacji zadania publicznego „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych” 

6. Uchwała nr 6/2013 z dnia 12.04.2013 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie finansowania działalności statutowej Fundacji z nadwyżki finansowej uzyskanej 

w ramach prowadzonego Niepublicznego Przedszkola Montessori. 

7. Uchwała nr 7/2013 z dnia 20.08.2013 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

realizacji projektu „Omnibook- wspólnie tworzymy lokalną bibliotekę” 

 

Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi 

inaczej: 

 

 
 

Książenice 29.03.2014 

Miejsce, data 


