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1. 

DANE ADMINISTRACYJNE 

 

Biuro Fundacji: 

ul. Orła Białego 7, 

11-100 Lidzbark Warmiński  

tel. 89 767 45 88  

      507 124 021 

 

strona internetowa: www.funduszlokalny.org 

e-mail: biuro@funduszlokalny.org        

                                                                      

        

Prezes Fundacji: 

tel. 89 767 16 83 

 

e-mail: prezes@funduszlokalny.org        

 

 

Fundacja została wpisana 07.08.2001 roku do KRS pod numerem: 0000033231 

W dniu 06.10.2016 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego 

decyzją Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy KRS nr sprawy  

OL.VIII NS-REJ.KRS/009911/16/289 

 

REGON: 510696834 

NIP: 743-16-27-486 

 

 

 

 

 

 

http://www.funduszlokalny.org/
mailto:biuro@funduszlokalny.org
mailto:prezes@funduszlokalny.org
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1.            O FUNDACJI 

Fundatorem i założycielem „Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” Warmińsko - 

Mazurski Fundusz Lokalny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim  jest Stowarzyszenie Oświatowe 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, które na mocy Uchwały Walnego 

Zgromadzenia nr 19/97 z dnia 24.04.1997r. powołało pierwszy w Polsce Fundusz Lokalny. 

ORGANY FUNDACJI 

Zarząd Fundacji 

 

 

 

 

Maria Żylińska   

  Prezes Zarządu,  

Dyrektor Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim 

 

 

 

 

 

               Henryk Narwojsz     Jan Rzeszutek 

               Wiceprezes Zarządu,     Członek Zarządu, 

         Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego    Główny Księgowy Agencji  

         Zakładu Doskonalenia Zawodowego     Nieruchomości Rolnych                   

         w Olsztynie     w Olsztynie 

    

Do zadań Zarządu w szczególności należy: 

- reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,  

- uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 

- zarządzanie majątkiem Fundacji, 

- przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków oraz zapisów, 

- ustalanie regulaminu Biura Fundacji, 

- tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych, 

- powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska 

kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji, 

- ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków wynagrodzenia i nagród 

dla pracowników Fundacji, 

- podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.   
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Rada Programowa  

Skład Rady Programowej stanowią następujące osoby: 

1. Mika Józef – Przewodniczący  

2. Cieśliński Piotr – Członek 

3. Kogut Jarosław - Członek 

4. Pawicka Lucyna– Sekretarz 

5. Smoliniec Joanna – Członek 

6. Szuter Marta - Członek 

Do zadań Rady Programowej należy: 

- występowanie z wnioskami i propozycjami dotyczącymi kierunków działalności        Fundacji 

- opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działań Fundacji 

- wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd 

- występowanie z głosem doradczym i opiniotwórczym w sprawie projektów  Fundacji 

przedstawionych przez Zarząd oraz pomoc w realizowaniu działań programowych 

-  pomoc w pozyskiwaniu sponsorów Fundacji 

 

Komisja Grantowa. 

 

Jest powoływana przez Zarząd Fundacji do rozpatrywania i nagradzania wniosków grantowych 

powyżej 1000 złotych 

W 2016 roku Komisji Grantowej nie powoływano. 

 

Kolegium Nadzorujące  

 

W skład Kolegium wchodzą następujące osoby: 

1. Przewodniczący: Piotr Adam Misiak 

2. Wiceprzewodniczący: Iwona Gawerska 

3. Członkowie: 

 Izabela Chowańska 

 Ewa Eryka Pleskot 

 

Do zadań Kolegium Nadzorującego należy: 

- sprawowanie bieżącego, wewnętrznego nadzoru i kontroli działalności Fundacji, 

- opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, 

- współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w 

zakresie objętym ideą i celami Fundacji  
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2. Zasady i formy działania Fundacji  
 
Fundacja jest filantropijną organizacją pozarządową, której przewodnim a zarazem 
zasadniczym celem jest aktywizacja społeczeństwa i poprawa jakości życia, jak również pomoc 
finansowa dzieciom przewlekle chorym i z chorobami nowotworowymi.  
 
Celem istnienia Fundacji jest bezinteresowne:  

1. popieranie wszechstronnego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego,  
2. wspieranie działań związanych z ekologią i promocją zdrowia dzieci i młodzieży na 

terenie objętym działaniem Fundacji,  

3. bezpłatna pomoc dzieciom przewlekle chorym, w tym w szczególności dzieciom 

chorym na choroby onkologiczne,  

4. pomoc finansowa organizacjom pozarządowym działającym na terenie woj. 

warmińsko-mazurskiego,  

5. zmiana świadomości społecznej i aktywizowanie mieszkańców miast i gmin woj. 

warmińsko - mazurskiego,  

6. promocja województwa warmińsko-mazurskiego w kraju i poza jego granicami,  

7. przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu,  

8. wspieranie edukacji i rozwoju przedsiębiorczości,  

9. poprawa jakości życia społeczeństwa Warmii i Mazur,  

 

Zgodnie ze statutem Fundacja swoje cele realizuje poprzez;  

1. organizowanie i finansowanie szkoleń związanych z przedsiębiorczością, ekologią oraz 

szkoleń  językowych, zawodowych i osobowościowych wśród młodzieży i dorosłych,  

2. finansowanie udziału w szkoleniach, konferencjach i seminariach dla osób 

realizujących cele Fundacji,  

3. współpracę ze światowymi ośrodkami Community Foundations oraz skupionymi w 

Sieci Polskich Funduszy Lokalnych, pozyskiwanie funduszy unijnych i 

krajowych(samorządowych) 

4. skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli mediów i nauki oraz wolontariuszy w 

kraju i za granicą,  

5. organizowanie i przeprowadzanie konkursów grantowych, konferencji i wystaw w kraju 

i za granicą,  

6. pomoc przedsiębiorcom i osobom fizycznym w rozwoju przedsiębiorczości poprzez 

utworzenie i prowadzenie funduszu poręczeń kredytowych oraz funduszy 

pożyczkowych 

7. propagowanie i współfinansowanie działań związanych:  

a) z ekologią i promocją idei zrównoważonego rozwoju  

b) z promocją zdrowia  

c) świadczenie różnorodnych form pomocy dzieciom przewlekle chorym, w tym w 

szczególności dzieciom chorym na choroby onkologiczne, w zakresie leczenia, 

rehabilitacji i organizacji wypoczynku dziecka chorego, 

d) Tworzenie subkont dla beneficjentów,  

 

  

8. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi 

działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i 

zagraniczną z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,  

9. inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie działań wspierających tworzenie nowych 

miejsc pracy,  

10. tworzenie funduszy stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży.  
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3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4.   Uchwały organów Fundacji podjęte w 2016r 

     a. Uchwały Zarządu Fundacji :  

 Uchwała Zarządu Nr 1/02/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku dotycząca 

zatwierdzenia zmian w statucie. 

 Uchwała Zarządu Nr 1/06/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku dotycząca 

zatwierdzenia zmian w §53 statutu Fundacji. 

 Uchwała Zarządu Nr 2/06/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku dotycząca 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. 

 Uchwała Zarządu Nr 3/06/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku dotycząca 

dofinansowania Funduszu Edukacji Zdrowotnej, Wypoczynku i Rehabilitacji 

Dzieci przewlekle chorych „Podaruj mi trochę słońca…” w 2016 roku. 

       b.  Uchwały Kolegium Nadzorującego: 

 Uchwała Nr 1/V/2016 dotycząca zatwierdzenia Regulaminu Pracy Kolegium 

Nadzorującego 

 

5.  Informacje o uzyskanych przychodach 

1. Struktura przychodów w roku obrachunkowym 2016 kształtowała się 

następująco: 

Lp Wyszczególnienie Rok 2016 
1. Przychody z działalności statutowej 20 976,50 

1.1 darowizny gotówkowe 110,00 

1.2 darowizny rzeczowe 8183,00 

1.3 darowizny na Fundusz Zdrowia 280,00 

1.4 przychody z loterii fantowych 6290,00 

1.5 dotacje z Urzędu Pracy 6113,50 
2. Przychody finansowe 8 137,36 

2.1 odsetki bankowe 8137,36 
3 Pozostałe przychody 485,36 

 Razem 29 599,22 

 

      Szczegółowe informacje dot. przychodów wyżej wymienionych; 

 Darowizny gotówkowe( poz.1.1) i darowizny na Fundusz Zdrowia (poz.1.3) 

stanowiły drobne wpłaty dokonywane bezpośrednio do kasy  bądź na rachunek  

bankowy Fundacji. 

 Darowizny rzeczowe (poz.1.2) stanowiły otrzymane od darczyńców różnego 

rodzaju rzeczy nadające się na fanty loteryjne. 

 Przychody z loterii fantowych (poz.1.4) stanowiły dochód ze sprzedanych losów 

loteryjnych. 
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 Dotacje z Urzędu Pracy (poz 1.5) obejmują; 

- otrzymany bonus-premia  w kwocie 1513,50 zł na podstawie umowy nr 

UmSTAZ/15/0054  zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku 

Warmińskim  za zorganizowanie stażu dla 1 bezrobotnego i jego zatrudnienie po 

zakończonym stażu na okres co najmniej 6 miesięcy 

- otrzymane środki z Krajowego Funduszu Szkolenia  w kwocie 1300,00 zł na 

podstawie umowy nr UmKszUstKFS/16/19  zawartej z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Lidzbarku Warmińskim  na ustawiczne kształcenie 1 pracownika o 

kierunku”Kadry i realizacja zadań statutowych organizacji pozarządowych” 

- otrzymane środki z Krajowego Funduszu Szkolenia  w kwocie 3300,00 zł na 

podstawie umowy nr UmKszUstKFS/16/18  zawartej z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Lidzbarku Warmińskim  na ustawiczne kształcenie 1 pracownika w 

zakresie „Pozyskiwania funduszy europejskich” 

6.  Informacje o poniesionych kosztach 

1. Struktura kosztów w roku obrachunkowym 2016 przedstawia się następująco; 

 Rok 2016 
Koszty bezpośrednie działalności statutowej 7897,00 

- koszty organizacji loterii 7897,00 

Koszty ogólne działalności 82543,33 

- amortyzacja  środków trwałych i wnip 1692,43 

- zużycie materiałów i energii 259,55 

- podatki i opłaty 848,57 

- wynagrodzenia 60371,66 

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10160,31 

- usługi obce 9215,71 

Koszty finansowe 742,00 

RAZEM KOSZTY OKRESU 91 187,23 

     

7. Informacje o zatrudnieniu  - Kadra pracownicza  i wolontariusze w 2016r 

a) 

Stażyści: - 1 osoba 

- Radosław Artur Małkus (okres stażu od 15.09.2016 r. do 14.12.2016 r.)  

Do zadań stażysty należało:  

1. Administrowanie strony internetowej Fundacji. 

2. Konfiguracja sprzętu komputerowego 

3. Zapoznanie się z konstrukcją fizyczną i logiczną sieci komputerowych. 

4. Korzystanie z zasobów sieci lokalnej. 

5. Testowanie i diagnostyka sprzętu komputerowego. 

6. Odinstalowywanie zbędnych składników komputerowych. 

 

7. Poznanie zasad organizacji Fundacji, jej statut i misji działania, regulaminów 

wewnętrznych  
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Pracownicy etatowi: - 4 osoby 

- Władysława Wanda Harań zatrudniona od 01.03.2013 r. na stanowisku: Główny Księgowy 
Fundacji i Kierownik Biura na ½ etatu.  
- Sylwia Kawiecka zatrudniona od 15.05.2015 r. na stanowisku: Pracownik Fundacji na pełen 
etat.  
- Radosław Artur Małkus zatrudniony od 15.12.2016 r. na stanowisku: Technik Prac Biurowych 
na ½ etatu. 
- Barbara Urbanowicz zatrudniona od 27.12.2016 r. na stanowisku: Archiwista na ½ etatu. 
     

b)  Przeciętny stan zatrudnienia i wynagrodzenia w roku obrotowym 2016 wynosił:                      

Lp.  2016r 

1. Średnia ilość osób zatrudnionych na 

umowę o pracę liczona w etatach 

1,8 

2.  Koszty  wynagrodzeń pracowników 

biura Fundacji  brutto  

60 371,66 zł  

2.  Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 

10163,94zł 

3. Wypłacone nagrody, premie i inne 

świadczenia 

0,00 zł 

3. Ilość osób zatrudnionych na umowę 

zlecenie i umowę o dzieło 

0 

4. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych 

na umowy cywilne 

       0,00 zł 

 

Wolontariat: 10 osób społecznie zaangażowanych w prace Fundacji 

1. Bancerz Marlena, 

2. Gwiazdowska Gabriela, 

3. Kawiecka Klaudia, 

4. Kawiecka Monika, 

5. Kawiecki Arkadiusz, 

6. Kępińska Martyna, 

7. Małkus Radosław 

8. Pawicka Lucyna, 

9. Pawicki Dariusz, 

10. Zapaśnik Małgorzata 

c)  W roku 2016 Fundacja nie dokonywała żadnych wypłat wynagrodzeń , premii,    

nagród itp. członkom Zarządu jak i innym członkom stanowiącym organy fundacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

d)  W 2016r wydatki z tyt. umów zlecenia  nie wystąpiły 

 

e)  W roku 2016 Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych 
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f)  Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych i kasie 

 Na dzień 31.12. 2016r  Fundacja posiadała  na koniec okresu sprawozdawczego środki 

pieniężne w ulokowane na rachunkach bankowych w Banku BGŻ Paribas SA 

 rachunek bieżący nr 37203000451110000002258860 kwotę –              5 786,17zł 

 rachunek lokacyjny nr 71203000451170000004803050 kwotę –          6 708,32zł 

 depozyt terminowy r-k nr 79160014621021852760000001 kwotę-            0,00zł 

 depozyt terminowy r-k nr 44203000030004664453278199 kwotę-   500 000,00zł 

W kasie stan gotówki na 31.12.2016r wynosił- 685,60zł 

g)  Fundacja na 30.12.2016 nie posiadała nabytych obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach 

handlowych.  

h) W 2016 r Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości 

i)   W 2016 r fundacja nie nabyła środków trwałych o wartości powyżej 3500zł.  

j)  Na 31.12. 2016r zgodnie ze sporządzonym Bilansem Fundacji wartość Aktywów i Pasywów 

wynosi 519 176,77 zł.  a tym  

 stan zobowiązań krótkoterminowych -  273,91zł  

 wydzielone środki na  Funduszy specjalnych tj . Funduszu Edukacji 

Zdrowotnej, Wypoczynku i Rehabilitacji dzieci  - 25 047,10zł 

8.  Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe.  

Fundacja w 2016r  otrzymała 2 zlecenia;  

1) na podstawie umowy nr UmKszUstKFS/16/19  zawartej z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim  na ustawiczne kształcenie 1 

pracownika o kierunku ”Kadry i realizacja zadań statutowych organizacji 

pozarządowych”  na co otrzymała środki z Krajowego Funduszu Szkolenia  w 

kwocie 1300,00 zł . Całość środków została wydatkowana. 

2) na podstawie umowy nr UmKszUstKFS/16/18  zawartej z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim  na ustawiczne kształcenie 1 

pracownika w zakresie „Pozyskiwania funduszy europejskich”  na co otrzymała 

środki z Krajowego Funduszu Szkolenia  w kwocie 3300,00 zł. Całość środków 

została wydatkowana. 

9.  Rozliczenie fundacji z tyt. ciążących zobowiązań podatkowych. 

Fundacja nie posiada żadnych zaległości podatkowych, na bieżąco rozlicza się z 

budżetem i ZUS I składa w określonych terminach wymagane deklaracje. 

10.  W 2016r w Fundacji przeprowadzona była kontrola ZUS – żadnych istotnych 

nieprawidłowości nie stwierdzono. 

                                    PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU 

 

………………………                   …………………………          ………………………… 
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Część II . 

Informacje dodatkowe dotyczące działalności finansowanej z Funduszu Edukacji 

Zdrowotnej, Wypoczynku i Rehabilitacji Dzieci Przewlekle Chorych „Podaruj mi trochę 

słońca…” 

Źródłem funduszu są:  

 Środki finansowe przeznaczone na ten cel  na mocy Uchwał Zarządu.  

W 2016r na ten cel przeznaczono z kapitału podstawowego 50 000,00zł 

 Darowizny celowe  

Wpłaty gotówkowe  dokonane na ten cel  w 2016r wynoszą    280,00zł 

 Środki zebrane ze sprzedaży losów na loteriach fantowych  

Środki funduszu wykorzystywane są m.in. na: 

 Indywidualną bezzwrotną pomoc finansową dzieciom i ich rodzicom z powodu 

narastających trudności materialnych, wynikających z długotrwałych kosztów leczenia 

dziecka. 

W 2016 r wypłacono 37 zapomóg w łącznej wysokości 24 952,90 

 Inicjowanie i dofinansowanie różnorodnych form wypoczynku waz  

z rehabilitacją dzieciom onkologicznym oraz dzieciom przewlekle chorym 

 Pomoc skierowana jest głównie do dzieci chorych na choroby nowotworowe, a także do 

dzieci przewlekle chorych.  

FUNDUSZ EDUKACJI ZDROWOTNEJ,  WYPOCZYNKU I REHABILITACJI DZIECI 

PRZEWLEKLE CHORYCH „PODARUJ MI TROCHĘ SŁOŃCA…” 

W 2016 roku pozytywnie rozpatrzono 37 wniosków o zapomogę z województw: 

 

1. warmińsko – mazurskiego: 

- powiat lidzbarski – 12 (w tym 5 z Lidzbarka Warmińskiego) 

- powiat olsztyński – 4 

- powiat bartoszycki – 3 

- powiat elbląski – 3 

- powiat braniewski – 2 

- powiat kętrzyński - 2 

- powiat mrągowski – 2 

 -  powiat nidzicki – 2 

- powiat ostródzki – 1 

 

2. pomorskiego: 

- powiat chojnicki – 3 

- powiat kartuski – 2 

- powiat pucki - 1 
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Zapomogi na leczenie i rehabilitację dzieci wypłacono dla: 

1. Aftewicz Marioli na córkę Martynę dec. nr 17/2016 - 600 zł 

2. Bakuły Marioli na synów Krzysztofa i Michała dec. nr 18/2016 i 19/2016– 800 zł 

3. Bilskiej Anny na syna Fabiana dec. nr 1/2016 - 786,70 zł 

4. Butschwillo Marleny na syna Arona Biernacika dec. nr 48/2015 – 600 zł 

5. Fidyrko Beaty na syna Szymona dec. nr 14/2016 - 400 zł 

6. Formeli Dominiki na syna Adama dec. nr 4/2016 - 700 zł 

7. Iwanickiej Alicji na syna Kamila dec. nr 33/2016 - 700 zł 

8. Jastrzębskiej – Jaroń Adriany na syna Krzysztofa Jaroń dec. nr 24/2016 – 500 zł 

9. Jarocewicz Beaty na syna Adama Kameckiego dec. nr 2/2016 - 1000 zł 

10. Kaczyńskiej Wioletty na córkę Nikolę Patalewską dec. nr 25/2016 – 700 zł 

11. Kalinowskiej Barbary na córkę Dianę Gardocką dec. nr 21/2016 – 1000 zł 

12. Klepackiej Beaty na córkę Patrycję dec. nr 23/2016 - 700 zł 

13. Kwiatkowskiej Joanny na córkę Julię dec. nr 39/2016 - 700 zł 

14. Majewskiej Urszuli na syna Oskara dec. nr 6/2016 – 600 zł 

15. Mastalerz Wioletty na syna Maksymiliana dec. nr 40/2016 -500 zł 

16. Miąsko Karoliny na syna Dawida dec.nr 34/2016 – 700 zł 

17. Milewskiej Iwony na syna Bartosza Puchacz dec. nr 30/2016 – 300 zł 

18. Myślewskiej Anny na syna Mateusza dec. nr 26/2016 - 700 zł 

19. Ostaszewskiej Anety na córkę Patrycję dec. nr 5/2016 - 687,70 zł 

20. Pawlik Urszuli na córkę Gabrielę dec. nr 32/2016 – 800 zł 

21. Piątek Justyny na syna Pawła dec. nr 28/2016 – 500 zł 

22. Pstrągowskiej Justyny na córkę Olgę dec. nr 20/2016 – 700 zł 

23. Ruść –Jackowskiej Kamili na syna Miłosza Jackowskiego dec. nr37/2016 –800 zł 

24. Rybakowskiej Elżbiety na syna Artura dec. nr 3/2016 - 500 zł 

25. Sutowicz Małgorzaty na syna Miłosza dec. nr 22/2016 – 700 zł 

26. Sząszor Damiana na syna Szymona dec. nr 8/2016 – 500 zł 

27. Sząszor Renaty na córkę Klaudię dec. nr 9/2016 – 500 zł 

28. Sząszor Renaty na syna Krystiana Jeżewskiego dec. nr 7/2016 – 500 zł 

29. Sztabkowskiej Doroty na syna Kamila Nawrockiego dec. nr 62/2015 – 600 zł 

30. Sztylc Marzeny na syna Oskara dec. nr 64/2015 i 36/2016 – 1 078,50 zł 

31. Szulkowskiej Magdaleny na córkę Karolinę dec. nr 29/2016 – 800 zł 

32. Waśkowskiej Katarzyny na syna Jakuba dec. nr 15/2016 – 500 zł 

33. Wątruch Agaty na syna Floriana dec. nr 12/2016 i 31/2016 - 1 600 zł 

34. Wielgo Jolanty na syna Krzysztofa Mazur dec. nr 38/2016 – 500 zł 

35. Wiśniewskiej Anny na córkę Martynę dec. nr 16/2016 - 700 zł 

36. Zawiszy Sławomira na córkę Klaudię dec. nr 10/2016 i 11/2016 - 1000 zł 

Łączna kwota wypłaconych zapomóg w 2016 roku to: 24 952,90 złotych. 
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KALENDARIUM    2016 

 

Styczeń 

Podsumowanie finansowe 2016 roku 

 

Marzec 

3 marca 2016 roku Fundacja złożyła wniosek KRS – Z20 wraz z załącznikami do Sądu 

Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS w celu ubiegania się o status 

Organizacji Pożytku Publicznego  

31 marca pracownik Fundacji - Sylwia Kawiecka została oddelegowana do zamku 

biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim na polsko – norweską konferencję 

„Pod lupą konserwatora”, na której wymieniono się doświadczeniami w kontekście 

rewitalizacji zamku w Lidzbarku Warmińskim. 

 

Kwiecień 

Dnia 8 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych odbyły się Targi 

Pracy i Edukacji organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warm.  

W Targach wzięły udział pracownice Centrum Edukacji ZDZ – Monika Chodorowska  

i Fundacji – Sylwia Kawiecka. 

Wszystkich zainteresowanych zaproszono do zapoznania się z ofertą kształcenia  

w Centrum Edukacji ZDZ w Lidzbarku Warmińskim oraz przybliżono cele i działania 

Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną”. 

Fundacja przeprowadziła również akcję „Zostań naszym WOLONTARIUSZEM”,  

która polegała na rozdaniu 30 ankiet osobom chętnym do współpracy z Fundacją.  

Na pytania zawarte w ankiecie odpowiedziało 6 osób, z których 5 to uczennice 

lidzbarskiego gimnazjum oraz 1  uczennica szkoły średniej.  

Przyszłe wolontariuszki najczęściej wykazywały chęć pomocy przy organizacji imprez 

oraz działaniach podczas akcji przeprowadzanych w szpitalach i innych instytucjach.  
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Maj 

10 maja 2016 roku w siedzibie Fundacji odbyły się dwa spotkania. 

 

Pierwsze to posiedzenie Kolegium Nadzorującego, którego celem było sporządzenie 

regulaminu pracy tego organu. 

                                    

 

 

Drugie spotkanie w tym dniu było spotkaniem z osobami, które w najbliższym czasie 

zechcą podjąć wyzwanie jako wolontariusze Fundacji. Wstawiły się  chętne uczennice 

lidzbarskich szkół. 

 

                                                  

     

 

 

 



   Raport 2016  
   

14 
 

Czerwiec 

 

2 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym zmieniono §53 statutu 

Fundacji, którego nowa treść nie wniosła zmian podstawowych celów Fundacji,  

a okazała się niezbędna w celu uzyskania statusu  Organizacji Pożytku Publicznego. 

 

 

 

 

 

 

5 czerwca 2016 roku została zorganizowana 

loteria fantowa podczas Gminnego Festynu 

Rodzinnego w Pilniku. Przygotowano 600 

losów z czego zakupiono 153 w tym:93 puste 

i 60 pełnych. Dochód z loterii to 765,00 zł 

 

  

 

  

Lipiec 

 

W lipcu zostały zorganizowane dwie loterie fantowe: 

1. 17.07. w Lidzbarku Warmińskim podczas Festiwalu Kultury Myśliwskiej. 

Spośród 600 losów wylosowano 74 puste i 72 pełne co przyniosło dochód 

730,00 zł 

2. 23.07. w Biskupcu podczas Dni Biskupca. Zakupiono 159 losów w tym: 94 

puste i 65 pełnych osiągając dochód 795,00 zł 

 

Sierpień 

13.08.2016 r. podczas Dni Lidzbarka Warmińskiego została zorganizowana loteria 

fantowa. Przygotowano 600 losów, z których zakupiono 170 w tym: 101 pustych i 69 

pełnych, osiągając przychód 850,00 zł 
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Wrzesień 

 

W tym miesiącu Fundacja zorganizowała aż trzy loterie fantowe. 

 

Pierwsza obyła się dnia 3 września 2016 roku w Lubominie podczas Dożynek Gminy 

Lubomino. 

 W loterii brało udział 600 losów po 5 zł, z czego sprzedano 151  osiągając przychód 

755,00 zł, wśród których były 84 pełne losy.  

 

Druga obyła się 10 września 2016 roku w Bażynach podczas Dożynek Gminy Orneta. 

W loterii brało udział 600 losów po 5 zł, z czego zakupiono 162 osiągając przychód w 

kwocie 810,00 zł. 

Trzecia loteria miała miejsce 11 września 2016 roku podczas Dożynek Powiatowych  

w Babiaku. 

W loterii brało udział 600 losów po 5 zł. z czego zakupiono 192 - osiągając przychód w 

kwocie 960,00 zł. Wśród zakupionych losów 62 były pełne.  
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Listopad 

 

W dniach 4-5 listopada 2016 roku w Kamionce odbyło się spotkanie szkoleniowe  na 

temat współpracy z otoczeniem, budowania koalicji oraz współpracy z biznesem w 

ramach projektu „Razem – Współpraca Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce”.  

W spotkaniu wziął udział Radosław Małkus – stażysta Fundacji. 

 

 

Grudzień 

 

1. W dniach 11-12 grudnia 2016 roku stażysta Fundacji – Radosław Małkus 

uczestniczył w spotkaniu Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce, które odbyło się 

w Bystrzycy. 
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2. Dnia 17.12.2016 roku Fundacja zorganizowała loterię fantową podczas Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Lidzbarku Warmińskim. W loterii brało udział 500 losów 

po 5 zł z czego zakupiono 125 losów osiągając przychód w kwocie 625,00 złotych. 

Wśród sprzedanych losów były 82 pełne. 

 

DARCZYŃCY W 2016 ROKU 

 

Darczyńcy indywidualni: 

1. Bancerz Marlena 

2. Chlewińska Krystyna 

3. Czerwińska Dorota 

4. Hajduczenia Urszula 

5. Hanusz Agnieszka 

6. Kabała Andrzej 

7. Kawiecka Sylwia 

8. Kimera Piotr 

9. Kolendo Kinga 

10. Nowocińska Justyna 

11. Osowska Ewelina 

12. Pawicka Lucyna 

13. Pawicki Radosław 

14. Pomoryn Karolina 

15. Rogalińska Dorota 
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16. Rozmysłowicz Robert 

17. Wojciechowski Marcin 

18. Zarzycka Dorota 

19. Żylińska Maria 

20. Żyliński Franciszek 

 

 

Darczyńcy instytucjonalni: 

 

1. FUPH „Xeromax”, ul. Wysokiej Bramy 21, Lidzbark Warmiński,  

2. Księgarnia „Książnica Polska”, ul. Powstańców Warszawy, 14 Lidzbark 

Warmiński, 

3. Księgarnia „Papirus”, Plac Wolności 3, Lidzbark Warmiński, 

4. PHU „Razem”, Plac Wolności 2/4/6, Lidzbark Warmiński, 

5. PPHU „Szkłotax”, ul. Wyszyńskiego 29A, Lidzbark Warmiński, 

6. Sklep „Bary”, ul. Kasprowicza 2/3, Lidzbark Warmiński, 

7. Sklep „Domix”, ul. Bartoszycka 5A, Lidzbark Warmiński, 

8. Sklep „U Adama”, ul. Powstańców Warszawy 13, Lidzbark Warmiński, 

9. Sklep Nasienno – Ogrodniczy „Stokrotka”, ul. M. Konopnickiej 8, Lidzbark 

Warmiński, 

10. Sklep Wielobranżowy – Stelmach Maria, ul. Powstańców Warszawy 25/, 

Lidzbark Warmiński. 


