SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

OBYWATELSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
NA RZECZ INTEGRACJI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO,
KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU
ORAZ ZACHOWANIA TRADYCJI REGIONÓW KRESOWYCH –
BIŁGORAJ XXI

W ROKU 2011*

na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529).

CZĘŚĆ I.
1) Podstawowe dane dot. fundacji.


nazwa fundacji: Obywatelska Przedsiębiorczość Na Rzecz Integracji, Rozwoju

Gospodarczego, Kultury, Turystyki I Sportu Oraz Zachowania Tradycji Regionów
Kresowych – Biłgoraj XXI;



siedziba i adres:

ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23 – 400 Biłgoraj,

fundacja@bilgoraj21.pl, www.bilgoraj21.pl;



data wpisu, nr KRS: 22.08.2005, 0000240000;



nr REGON: 060055879;



zarząd fundacji:


Andrzej Miazga, prezes, zam. ul. Lubelska 8, 23-400 Biłgoraj,



Marek Zwolak, wiceprezes, zam. Majdan Gromadzki 10c, 23-400 Biłgoraj;



cele statutowe fundacji:


organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności na rzecz miasta Biłgoraja
i regionu w dziedzinach: rozwoju gospodarczego, ochrony tradycji oraz promocji kultury
i sztuki, podnoszenia atrakcyjności turystycznej, sportu, kultury fizycznej i rekreacji, ochrony
zdrowia, nauki, oświaty i wychowania, ochrony zabytków,



renowacja, rekonstrukcja i budowa stylowych obiektów użyteczności publicznej
i gospodarczych a także zagospodarowanie terenów na cele kulturalne, rekreacyjne,
sportowe i turystyczne poprzez wybudowanie w Biłgoraju i okolicach kompleksu
„Miasteczka Na Szlaku Kultur Kresowych" wraz z obiektami towarzyszącymi,



popularyzowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów miasta
Biłgoraja i regionu,



pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji, treści i wartości kultur regionalnych,
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podejmowanie działań edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych,



wspomaganie talentów sportowych i artystycznych,



upowszechnianie nowoczesnych technologii sprzyjających ochronie środowiska
i rozwojowi regionalnemu,



integracja mieszkańców miasta Biłgoraja i regionu,



działalność charytatywna.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych wraz z opisem głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:


zaprojektowanie, zbudowanie i późniejsze udostępnienie mieszkańcom regionu
i turystom obiektów „Miasteczka Na Szlaku Kultur Kresowych",



wykorzystanie w/w obiektów do pielęgnacji i promocji tradycji lokalnych,
w szczególności dotyczących kultury pogranicza i turystyki,



organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych,



organizację i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów i szkoleń,



organizację ekspozycji muzealnych, wystaw, plenerów, konkursów, sesji naukowych,



ochronę i promocję produktów, potraw i zwyczajów lokalnych,



działalność wydawniczą i publikacyjną służącą prezentacji i promocji programów,
działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów fundacji,



fundowanie stypendiów naukowych na prace realizujące program fundacji
oraz nagradzanie uczniów i studentów za własne osiągnięcia w tej dziedzinie,



wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących
rozwojowi lokalnemu i regionalnemu,



tworzenie i uczestnictwo w programach: upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej
i sportu, ochrony i promocji kultury i sztuki, dotyczących ochrony środowiska, służących
rozwojowi i upowszechnianiu turystyki i agroturystyki,



tworzenie programów dotacji i wsparcia dla klubów sportowych i organizacji
i instytucji kultury i sztuki,



współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi
i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celem
fundacji,
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pomoc w tworzeniu i tworzenie infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej;
ochronę i pomoc w rekonstrukcji i pielęgnacji tradycji kultury materialnej regionu,



działania na rzecz ochrony zabytków,



udzielanie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej,
naukowej, oświatowej, wychowawczej; kulturalnej i merytorycznej przedsięwzięciom
zbieżnym z celami fundacji.

Priorytetowym celem fundacji jest budowa „Miasteczka Na Szlaku Kultur Kresowych”, które
pełnić będzie funkcję lokalnego ośrodka kulturalnego, turystycznego, sportowego, hotelowogastronomicznego itp. To wieloletnie i bardzo złożone przedsięwzięcie, stanowiące niepowtarzalną
i wyjątkową szansę promocji i rozwoju miasta oraz Ziemi Biłgorajskiej.

Poniżej wykaz działań służących realizacji projektu podejmowanych przez władze fundacji w roku
2011:


prowadzenie prac budowlanych na terenie Miasteczka: uzyskanie stanu surowego
zamkniętego Synagogi – Muzeum Żydów Biłgorajskich, Domu Singera – Muzeum
Singerowskiego i Biłgorajskiego Centrum Dialogu, Edukacji i Tolerancji Między Żydami
i Polakami. Ponadto w obiektach przeprowadzono część prac wykończeniowych.



pozyskiwanie stosownej dokumentacji technicznej: pozwoleń i decyzji budowlanych,
dokumentacji

elektrycznej,

wodno-kanalizacyjnej

itp.,

m.in.

na

potrzeby

budowy/odtworzenia kolejnych obiektów planowanych w ramach Miasteczka;


udział

w

tworzeniu

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

obejmującego teren inwestycji: przekazywanie propozycji i uwag uwzględniających
budowę i funkcję poszczególnych obiektów;


negocjacje z właścicielami działek w celu pozyskania terenów niezbędnych
dla budowy poszczególnych obiektów;



wielokrotne spotkania z miejscowym samorządem i lokalnymi przedsiębiorcami
w celu wypracowania form współpracy i ewentualnej pomocy finansowej,
organizacyjnej i rzeczowej;



przekazywanie materiałów informacyjno – promocyjnych lokalnym mediom;



aplikowanie w konkursie na realizację projektów w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013. Wniosek pod nazwą
Biłgoraj-Novovolynsk: cooperation for the cross-border development of the trail of
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three borderland cultures uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną,
a ostateczny wynik konkursu będzie ogłoszony jesienią 2012.

3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.

W roku 2011 fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4) Odpisy uchwał zarządu fundacji.

Praca zarządu opierała się na bieżącej obsłudze administracyjnej oraz finansowo księgowej, która - zgodnie ze statutem fundacji – nie wymaga formy uchwał.

5) Informacja 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).

Przychody ogółem: 38.021,71 zł; w tym:


darowizny: 24.000,00 zł



źródła publiczne: 7.000,00 zł



składki członkowskie: 4.700,00 zł



wpłaty od osób fizycznych z tytułu 1% podatku: 2.283,50 zł



inne (operacyjne, odsetki bankowe itd.): 38,21 zł

6) Informacja o poniesionych kosztach na :

a) realizację celów statutowych:
7.000,00 zł;
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):
12.578,20 zł;
c) działalność gospodarczą:
w roku 2011 fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej;
d) pozostałe koszty:
4.720,83 zł
Koszty ogółem: 24.299,03 zł
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7) Dane o :

a)

liczbie osób zatrudnionych w fundacji:

fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników. Członkowie rady głównej, rady fundacji
i zarządu fundacji pracują na zasadzie wolontariatu. W okresie sprawozdawczym
nie zatrudniano również osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą;
b) łącznej kwocie wynagrodzeń:
nie poniesiono, zgodnie z zapisem pkt 7 ppkt a;
c) wysokości rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów fundacji:
nie poniesiono, zgodnie z zapisem pkt 7 ppkt a;
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
w roku sprawozdawczym fundacja nie zawierała w/w umów i nie ponosiła wydatków
z tego tytułu;
e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:
w roku sprawozdawczym fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych;
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
fundacja posiada bieżący rachunek bankowy prowadzony przez bank BPH S.A.
Oddz./Biłgoraj, nr: 89 1060 0076 0000 3200 01107 9101. Kwot ulokowanych na w/w
rachunku fundacja nie posiadała.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych akcji w spółkach prawa
handlowego:
w roku 2011 fundacja nie zakupywała papierów wartościowych;
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości wydatkowanych kwot:
w 2011 roku fundacja nieruchomości nie nabywała;
i) nabytych pozostałych środkach trwałych:
nie nabywano;
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa: 2. 240.367,37 zł
Zobowiązania: 1.004.532,25 zł

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe.
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W okresie sprawozdawczym fundacja nie prowadziła działań zleconych przez w/w
podmioty.

9) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także ws. składanych deklaracji podatkowych.

W/w zobowiązań nie posiadała, w związku z czym nie składano stosownych deklaracji
podatkowych.

Część II.

Informacja o ewentualnych kontrolach przeprowadzanych w okresie sprawozdawczym.

Działalność fundacji Obywatelska Przedsiębiorczość Na Rzecz Integracji, Rozwoju
Gospodarczego, Kultury, Turystyki I Sportu Oraz Zachowania Tradycji Regionów
Kresowych – Biłgoraj XXI w roku 2011 nie była kontrolowana przez żadne uprawnione
podmioty zewnętrzne.

PREZES
Andrzej Miazga

WICEPREZES
Marek Zwolak
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