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S P R A W O Z D A N I E  
z działalności Fundacji za rok 2016 

 

 

1. 
Fundacja „GĘBICZYN” 

                         ........................................................................................................................................... 

 (NAZWA FUNDACJI) 
 

 

64-700 CZARNKÓW,    Gębiczyn 24,    gmina CZARNKÓW, 

powiat Czarnkowsko-Trzcianecki,    woj. wielkopolskie 
              ................................................................................................................................................................. 

                                                            (SIEDZIBA I ADRES) 

 
 

                                                             Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  

       22 kwietnia 1997 r.                 Wydział Gospodarczy                           5132 
...................................................           .................................................................                 ............................... 
(DATA PIERWSZEJ  REJESTRACJI)                                 (MIEJSCE REJESTRACJI)                                             (NR REJESTRU) 

 

 

 

                     20 września 2001                                            0000044887 
         .....................................................                                          .................................................................................................. 

                  (DATA WPISU DO KRS)                                  (NR KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO) 

 

 
                                                                                                              (67) 255-13-99 

                           570316256                                   501 719 232; 696 162 218  
................................................................................                       .                 ................................................................                
(NR IDENTYFIKACYJNY - REGON)                                  (TELEFON KONTAKTOWY) 

 

 

 

  

CZŁONKOWIE ZARZĄDU (ZARZĄD JEDNOOSOBOWY): 

 
  Stefan WAWRZYNIAK,  prezes,            Gębiczyn 24,    64-700 CZARNKÓW 

                         tel./fax    (67)  255-13-99 

  tel. kom.    501 719 232; 696 162 218 
                                      

                 

                   
CELE STATUTOWE FUNDACJI: 
 

1/   utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji i hipoterapii osób 

niepełnosprawnych. 

2/ pomoc w finansowaniu kosztów rehabilitacji i hipoterapii dzieci i 

młodzieży  niepełnosprawnej. 

3/  udzielanie pomocy w organizacji nowych miejsc pracy, w tym dla osób   

niepełnosprawnych. 

4/ utworzenie oraz prowadzenie ośrodka rewitalizacji i dokształcania 

dzieci i młodzieży wiejskiej. 
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2. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 

 Praktycznie wszystkie spośród wymienionych wyżej celów statutowych w roku 

sprawozdawczym Fundacja realizowała. Dwa ostatnie w sposób programowy, natomiast 

pierwszy nie w pełni, bo ośrodka rehabilitacji i hipoterapii jeszcze nie uruchomiła, ale 

posiadając w dyspozycji stado koników polskich, w tym kilka klaczy do celów 

hipoterapeutycznych przysposobionych, incydentalnie, terapeutom posiadającym 

odpowiednie kwalifikacje prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych umożliwiała. 

Uruchomienie własnego ośrodka, o co Fundacja od lat czyni starania,  możliwe będzie po 

dokonaniu niezbędnych inwestycji. 

Drugi cel statutowy, pomoc w finansowaniu kosztów rehabilitacji i hipoterapii 

dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej, był realizowany w formie festynu charytatywnego, 

organizowanego z inicjatywy i przy współudziale GOPS w Czarnkowie. Zebraną kwotę 

7648,50 zł. Fundacja przekazała na leczenie trójki dzieci. 

  

Podobnie jak w latach ubiegłych  Fundacja koncentrowała swoje wysiłki na 

realizacji dwóch pozostałych celów statutowych tj. na: 

a/ udzielaniu pomocy w organizacji nowych miejsc pracy, w tym dla osób 

niepełnosprawnych oraz 

b/ utworzeniu i prowadzeniu ośrodka rewitalizacji i dokształcania dzieci i młodzieży 

wiejskiej. 

Ad. a/  
Cel był i nadal jest realizowany w prowadzonym  przez Fundację Centrum Praktyk 

Kulturalnych i Integracji Społecznej /CPKiIS/ w Gębiczynie. Program reintegracji 

społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 

sprawozdawczym realizowano w ramach dwóch projektów: w pierwszym, trwającym cały 

rok, dofinansowanym przez samorządy miasta i gminy Czarnków, objęto 32 osoby, 

natomiast w drugim, trzyletnim, rozpoczętym w połowie roku, dofinansowanym ze 

środków unijnych – 20 osób. Projektem tym, pn. „Nowe szanse w Gminie i Mieście 

Czarnków”, objętych zostanie łącznie ponad 60 osób. Oba projekty realizowano z 

powodzeniem osiągając wskaźniki wyższe niż zakładano. 

Ad. b/  
W roku 2016 Fundacja opracowała i zrealizowała  projekt pn. „Apetyt na przyjaźń i 

sztukę”, który był kontynuacją  dwóch projektów  zrealizowanych przez Fundację  w roku 

2015. W roku bieżącym osią zadania były plenerowe zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, wczesno szkolnym i młodzieży starszej ze szkół podstawowych i 

gimnazjów. Działania mieszczące się w określeniu plastyka, w zamierzeniu 

organizatorów, kształtować miały zarówno indywidualne, jak i społeczne postawy  

twórcze uczestników w stosunku do życia, we wszystkich jego aspektach. Projekt był 

odpowiedzią na dostrzegane od lat potrzeby. 

Wieloletnie doświadczenie pracowników Fundacji w realizacji zajęć o charakterze 

kulturalno-społecznym dla dzieci i młodzieży, pozwala dostrzec, że w zmieniającej się 

rzeczywistości, w tym, powszechnej dostępności do urządzeń elektronicznych, zmienia 

się postrzeganie tej rzeczywistości we wszystkich niemal wymiarach. Szybkość i 

dostępność źródeł wiedzy na każdy temat, skutkuje wielozadaniowością, a co za tym 

idzie widocznym na każdym kroku brakiem skupienia i niechęcią do wykonania zadań 

wymagających namysłu i kreatywności. 

         Tak więc działania w ramach Projektu „Apetyt na sztukę i przyjaźń”  wynikały z 

potrzeby przeciwdziałania brakom w koncentracji uwagi na określonych zadaniach, 

brakom umiejętności wykonywania działań w grupach rówieśniczych, a także brakowi 

koleżeńskich postaw w ramach rywalizacji w grupie. 
Ponadto  działania  odpowiadały kilku innym jeszcze potrzebom niezbędnym w procesie kształcenia 
ogólnego  i przygotowania młodego człowieka do dorosłości, takim jak: 
a/  potrzeba kształcenia wrażliwości  nie tylko estetycznej, ale także społecznej /praca w grupie, 
realizacja wspólnych zadań, przywództwo w grupie…/ 
b/  potrzeba kształtowania uczuć wyższych w kontakcie ze sztuką /  czytanie, malowanie, oglądanie i 
samodzielne tworzenie, wnikliwa obserwacja form i zjawisk  przyrody, ale też dzieł rąk ludzkich, 
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c/  potrzeba przygotowania dzieci i młodzieży do nowych umiejętności i wygłaszania opinii / analiza 
dzieła, rozumienie pojęć, zwiększenie zasobu słów  w różnych obszarach  nauki i sztuki , 
odzwierciedlającej  wszystkie przestrzenie życia człowieka  w  perspektywie  historycznej i 
współcześnie / 
d/  potrzeba przekazania uczestnikom zajęć i wydarzeń kulturalnych wiadomości w zakresie estetyki i 
sztuki przedstawiającej, w sposób twórczy,  otaczającą rzeczywistość . 
e/ potrzeba  ćwiczenia  mózgu w rejonach odpowiedzialnych za przyswajanie wiedzy matematycznej / 
rysowanie, lepienie w glinie, malowanie / 
f/  potrzeba wprowadzania  do codziennego życia zasad estetyki  i harmonii  w celu podnoszenia 
jakości życia oraz  współtworzenia społeczeństwa otwartego na kulturę. 

Wyżej wymienione potrzeby wynikają nie tylko z obserwacji grup uczestników działań 
pozaszkolnych, ale z  definicji wychowania pozaszkolnego,  w rozumieniu  planowych, równoległych 
do szkolnych, intencjonalnych wpływów wychowawczych w środowisku naturalnym z wykorzystaniem 
dostępnej bazy i określonych narzędzi. 

Na projekt „Apetyt na  sztukę  i przyjaźń” (odpowiadał w całości na potrzebę pogłębiania i 
rozszerzania wiedzy wykraczającej poza programy szkolne, stwarzając warunki do rozwoju  dzieci i 
młodzieży w różnych kierunkach, w tym zachowań prospołecznych) złożyły się trzy główne zadania: 

 

a) Działania przygotowawcze do realizacji zadania (opracowano dwa ramowe scenariusze 

zajęć edukacyjno- kulturalnych pt. „Portret przyjaciela - Moja, Twoja Twarz”, opracowano 

skrócone plany zajęć dla potrzeb konkretnych uczestników zajęć, dostosowane do ich 

liczebności, warunków pogodowych i czasu odjazdu oraz Zakupiono i przygotowano 

pomoce do prowadzenia zajęć) 

 

b) Zajęcia edukacyjno-kulturalne 

 *Przygotowano i zrealizowano 9  trzygodzinnych zajęć dla 227 dzieci młodszych 

/przedszkola i kl. I III/ ze szkół podstawowych z Gminy Czarnków /Gębice, Sarbia, 

Romanowo Dolne, Kuźnica Czarnkowska/. 

Zajęcia stanowiły kontynuację  zajęć z roku ubiegłego pod hasłem  „Apetyt na przyjaźń i 

sztukę”. 

Do zajęć włączono, wpisujący się w tematykę Projektu 7. Festiwal Młodego Widza 

Wędrujące Ale Kino”, w którym udział wzięło 565 uczniów z przedszkoli i szkół gminnych. 

W warsztatach reportersko - animacyjnych udział wzięli wyłącznie uczniowie z klas 

gimnazjalnych z Gminy Czarnków z Z.S. w Gębicach, Kuźnicy Czarnkowskiej, 

Jędrzejewie oraz Romanowie D. Jeden uczeń z Zespołu Szkół w Gębicach został 

członkiem i przewodniczącym Dziecięcego Jury. 

Zgodnie z założeniami Zadania Publicznego, celem zajęć było zainteresowanie dzieci i 

młodzieży problemami innych ludzi, budowaniem dobrych relacji z rodziną, przyjaciółmi, 

w tym z rówieśnikami, ale też osobami potrzebującymi wsparcia  i pomocy. 

Cele realizowane były  poprzez udział w zajęciach plastycznych, ćwiczeniach pamięci, 

uwagi i koncentracji w kontakcie z przyrodą  i zwierzętami. 

* 3-godzinne zajęcia realizowane, w systemie pozaszkolnym odbywały się w przestrzeni 

Parku „Cztery Pory Roku’ oraz w budynkach „Starej Stajni” i stodoły ”Galerii na Sianie”. 

W podziale na grupy zadaniowe, rotacyjnie, w określonych ramach czasowych 

prowadzono dialog z dziećmi  na temat wartości przyjaźni, jej definicji, skojarzeń ze 

słowem oraz dobrych relacji, ludzi, zwierząt i przyrody. 

Wprowadzono do zajęć elementy retoryki w czasie dyskusji i przy wygłaszaniu przez 

dzieci własnych opinii. 

* W czasie działań zespołowych w plenerze dzieci rozpoznawały  zmiany zachodzące w 

środowisku pól i lasów wiosna i jesienią, wykonując równocześnie ćwiczenia fizyczne oraz 

uczestnicząc w zabawach w lesie, czy ćwicząc pamięć wzrokową i ortografię przy 

zwiedzaniu ścieżki edukacyjnej „Co pełza i hasa po łąkach i lasach” i „Kręgu 

Europejskiego”. 

* W części przyrodniczej zajęć znalazło się miejsce na spotkanie z instruktorem i 

uczestnikami Warsztatu Turystyczno-Rekreacyjnego CIS-u, którzy zapoznali uczestników 

z wiedzą na temat rodzimej rasy Koników Polskich, a także zapraszali na przejażdżkę 

wozem konnym po leśnych duktach. 
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* Rozwijanie wyobraźni plastycznej, wiedza o technikach malarskich i podnoszenie 

kompetencji odbywało się w czasie prób malowania pastelami „portretu przyjaciela” 

oraz w czasie „kolorowych” ćwiczeń, rozwijających uwagę oraz zdolność zapamiętywania. 

W pomieszczeniach Starej Stajni i w starej-nowej „Galerii na Sianie” powstały świetne 

„portreciki” oraz „drzewka przyjaźni”. Najlepsze prace wybrane  przez Jury znalazły się 

na wystawie eksponowanej przez dwa jesienne miesiące, którą obejrzeli uczestnicy zajęć  

i wydarzeń kulturalnych. 

* Wszyscy uczestnicy otrzymali na zakończenie zajęć posiłek przygotowany przez 

uczestniczki Warsztatu Gastronomicznego CIS. 

*Zajęcia prowadziło 6 instruktorów z pomocą 4 uczestników CIS            

 

c) 7. Festiwal „WĘDRUJĄCE ALE KINO”  

Organizatorem Lokalnym od początku jest Fundacja „Gębiczyn” we współpracy z 

Miejskim Centrum Kultury, które nieodpłatnie udostępnia na projekcje i Galę Festiwalu   

salę Kina „Światowid” oraz pomieszczenia na Warsztaty Animacji Filmowej. W tym roku 

zrealizowano także Warsztaty Reporterskie, które MCK sfinansowało. 

Warto zaznaczyć, że w roku bieżącym, instruktorzy warsztatów ograniczyli znacznie ilość 

uczestników, w związku z czym skorzystali z oferty wyłącznie uczniowie szkół z terenu 

Gminy Czarnków. 

Festiwal organizowany jest przez Centrum Sztuki Dziecka ZAMEK w Poznaniu oraz 

Pracownię Ferment Kolectiv z Poznania. W ramach Festiwalu, który wszedł już na stałe do 

kalendarza imprez w Czarnkowie, dziecięca i młodzieżowa widownia obejrzała 6 

wybitnych pod względem artystycznym jak i wychowawczym międzynarodowych 

produkcji  filmowych. Jak każdego roku starannie wybrane i wyselekcjonowane przez 

specjalistów filmy pokazywały problematykę społeczno-kulturalną, w tym trudne relacje 

dzieci ze światem dorosłych, często niedostatek i przemoc, ale też siłę przyjaźni 

rówieśniczej i miłości rodzicielskiej. 

Wszystkie filmy doskonale wpisały się w założenia i cele realizowanego Zadania 

Publicznego, a także Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

W projekcjach  festiwalowych, ocenianych przez Dziecięce jury i widownię, udział wzięło 

565 dzieci ze szkół gminnych, 7 gimnazjalistów stworzyło reportaż filmowy realizowany w 

Czarnkowie i Kuźnicy  Czarnkowskiej.  1 gimnazjalista z ZS w Gębicach został  

przewodniczącym Dziecięcego Jury. 

Reportaż został zaprezentowany w czasie uroczystej Gali festiwalowej  dla 120 

osobowej widowni, uczniów 6 klas ze Szkoły Podstawowej nr1 w Czarnkowie. 

Festiwal W.A.K cieszy się coraz większym zainteresowaniem dyrektorów i nauczycieli 

szkół, dzięki czemu organizacja i logistyka przedsięwzięcia, jest znacznie łatwiejsza, a 

dzieci mają nieodpłatny dostęp do kultury „wyższej”. 
 

 Integralną częścią projektu, tyle, że adresowaną do szerszego kręgu odbiorców, 

był „Apetyt na kulturę z dynią w tle...” - impreza integracyjna, czyli Cykliczna 

„Październikówka”. 

          Odbyła się 18 października w Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej 

w Gebiczynie. W roku bieżącym, na prośbę dyrekcji Zespołu Szkół w Gębicach 

zorganizowana została dla kadry pedagogicznej i pracowników szkoły. 

Zgodnie z oczekiwaniami Uczestników miała charakter zamknięty, integracyjno- 

szkoleniowy. 

W ramach imprezy odbyło się uroczyste otwarcie i wernisaż wystawy prac wykonanych 

przez dzieci w czasie zajęć wiosennych i jesiennych pt „Portret przyjaciela”, a wybranych 

przez komisję, pod kierunkiem art. plastyka Bognę Chmielewską, która była komisarzem 

wystawy. 

Zwiedzający mieli możliwość wybrania najlepszego, ich zdaniem, portretu. Komisja 

oceniająca prace uznała ich poziom za wyrównany i zdecydowała o nieprzyznawaniu 

nagród, kierując się względami pedagogicznymi.   Zdecydowano, że wyróżnieniem jest 

już sama ekspozycja wystawowa, którą  będzie można oglądać również wiosną 

przyszłego roku. 

W części szkoleniowej imprezy odbyły się  warsztaty gier planszowych, pod 
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kierunkiem profesjonalnych trenerów, co spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem 

wszystkich uczestników. 

Trenerzy zwrócili uwagę na ważną rolę gier planszowych jako narzędzia w integracji  

społecznej dzieci, młodzieży  i osób dorosłych. 

Poczęstunek, połączony z pokazem potraw z dynią  przygotowany został przez 

uczestniczki  Warsztatu Gastronomicznego CIS, pod kierunkiem instruktorki oraz 

moderatorki zajęć Fundacji. 
 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 Nie została uruchomiona. 
 

4. UCHWAŁY 

     ZGROMADZENIA FUNDATORÓW-ZAŁOŻYCIELI 

     ORAZ ZARZĄDU  
W roku sprawozdawczym Zgromadzenie Fundatorów-Założycieli podejmowało uchwałę w 

sprawie zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie kredytu na cele inwestycyjne 
(kontynuacja remontu i przebudowy budynków gospodarczych, stajni i stodoły, na cele 

edukacyjno-kulturalne) oraz na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej. 

 

5. PRZYCHODY FUNDACJI 
 *darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych   -          6.418,27 

 *wpływy z tytułu dopłat do gruntów (ARiMR)    -        14.425,82 

 *wpływy z tytułu usług zleconych CIS (dożywianie dzieci w 

   szkołach i inne)         -        70.036,26 

 *wpływy z festynu charytatywnego      -     7.648,52 

 *dotacje na zadania zlecone przez: 

       – MRPiPS – realiz. proj. w ramach progr. „Nowe horyzonty”  -        60.000,oo 

    – WUP w Poznaniu – na realiz. projektu ”Nowe szanse w …”  

       w ramach WRPO 2014-2020 (7.1.2.)      -      330.412,95 

    – Samorząd Gminy Czarnków – na realiz. proj. edukac.- 

               kulturaln. i wychowawcz. „Apetyt na przyjaźń i sztukę”  -          6.500,oo 

    – Samorząd Miasta Czarnków – na bieżącą działalność CIS  -        30.000,oo 

    – Samorząd Gminy Czarnków – na bieżącą działalność CIS  -        35.700,oo 

    – Pow. Urząd Pracy w Czarnkowie – refundacja świadczeń 

      integracyjnych dla uczestników CIS      -     326.349,73 

    – Pow. Urząd Pracy w Czarnkowie – kształcenie ustawiczne 

               pracowników i pracodawców - Krajowy Fund. Szkoleniowy   -        2.800,oo 

    – Pow. Urząd Pracy – refundacja prac interwencyjnych   -     549,72 

    – Nagroda Marszałka Wielkopolski w Konkursie na Najlepszy 

      Obiekt Turystyki na Obszarach Wiejskich w Wielkopolsce   -         3.000,oo 

 *wpływy z tyt. odsetek bankowych       -             32,75 

    Razem przychody            943.874,02 

 

 

6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA: 
 * realizację celów statutowych Fundacji                         -       974.980,17 

 * wydatki administracyjne                                                -        62.259,27 

                                                                                   1.037.239,44 

7. DANE  O: 

 

  a/  LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI 

  * na umowę o pracę  -   6  

  * na umowę-zlecenie - 11 

  * wolontariuszy  -   2 

b/  ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJĘ (brutto). 

  * wynagrodzenia  - 189.091,37 
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  * nagrody   - 0,oo 

  * premie   - 0,oo 

c/  WYSOKOŚĆ ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO 

WYNAGRODZENIA WYPŁACANEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH 

ORGANÓW FUNDACJI. 

*     - 0,oo  

Członkowie Zgromadzenia Fundatorów-Założycieli, w tym prezes Fundacji, z 

tytułu pełnionych funkcji wynagrodzenia nie pobierają. Nie pobierają go także 

członkowie Rady Społecznej Fundacji. 

 

d/  WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW-ZLECEŃ. 

*     -  137.311,77 

 

 e/  UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKI PIENIĘŻNE. 

* Pożyczek pieniężnych Fundacja nie udzielała. 

 

 f/  KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH. 

* Lokat bankowych Fundacja nie posiada. 

 

g/ WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW 

LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO. 

* Obligacji ani też udziałów i akcji Fundacja nie posiada. 

h/ NABYTE NIERUCHOMOŚCI, ICH PRZEZNACZENIE ORAZ WYDANE NA TO 

NABYCIE KWOTY.  

* W roku sprawozdawczym nieruchomości Fundacja nie nabywała.  

 i/ POZOSTAŁE NABYTE ŚRODKI TRWAŁE 

* W roku sprawozdawczym środków trwałych Fundacja nie nabywała. 
 

 

 8. DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ             

REALIZOWANYCH W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH 

 
   Prowadzone przez Fundację Centrum Integracji Społecznej uzyskało w roku 

sprawozdawczym przychody w wysokości 67.300,00 zł. Były to przychody w ramach 

celów statutowych uzyskane z tytułu odpłatnych świadczeń realizowanych na 

zlecenie:  

  - GOPS w Czarnkowie (dożywianie dzieci szkół podsta- 

     wowych i gimnazjów w Gminie Czarnków)   –    59.940,oo zł. 

   - Usługi zlecone przez przedsiębiorców i Stowarzysze-  

    nie Kociołki       –      5.500,oo zł.  

   - Organizacja spotkań integracyjnych (rodzinnych i in.)  –     1.860,oo zł. 

 

 9. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄD. 
  

               W roku sprawozdawczym Fundacja realizowała cztery takie zadania: 
 1.  Projekt edukacyjno-kulturalny  „Apetyt na przyjaźń i sztukę”    

/dofinans. przez Samorząd Gminy Czarnków/  
     kwiecień - listopad 2016 

2. Projekt „Nowe szanse” w ramach programu MRPiPS „Nowe horyzonty”  

czerwiec – listopad 2016 
 3. Projekt ”Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” w ramach WRPO 2014-2020 (7.1.2.)       
               czerwiec – grudzień 2016 

4. Projekt reintegracji społecznej i zawodowej – CIS              
/dofinans. przez samorządy Gminy i Miasta Czarnków/        

styczeń – grudzień 2016 
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 10. INFORMACJE O ROZLICZENIACH Z BUDŻETEM Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 

ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE   

SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 
 

                Fundacja nie jest obciążona zobowiązaniami podatkowymi. W związku z 

niepodjęciem dotąd przez Fundację działalności gospodarczej zwolniona jest ona z 

obowiązku składania comiesięcznych deklaracji o wysokości dochodu. 
 

11.  INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH 

 

   W związku z realizacją projektów dofinansowywanych przez samorządy i 

instytucje oraz kontynuacją programu reintegracji społecznej i zawodowej w 

prowadzonym przez Fundację od jesieni 2011  Centrum Integracji Społecznej w 

Gębiczynie, Fundacja była i jest na bieżąco monitorowana i kontrolowana przez  

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, a także Wojewodę wielkopolskiego. Stałym 

monitoringiem obejmują także organizację samorządy Miasta oraz Gminy Czarnków. 

W każdym miesiącu, w składanych wnioskach o przekazanie kolejnej transzy 

przyznanej przez Rady tych samorządów na początku roku dotacji, Fundacja 

przekazuje aktualne dane dotyczące przebiegu realizacji programu reintegracji 

społecznej i zawodowej: ilość uczestników i zaangażowanej kadry oraz wysokość 

poniesionych kosztów.  

 

 

 

 
  ......................................................... 

                                                                                        Stefan WAWRZYNIAK 
                                                                                               prezes 

 
 

 

W załączeniu: 

    1. Wykaz działań edukacyjno-kulturalnych zrealizowanych w CPKiIS  w roku 2016.  

    2. Płyta DVD z dok. fotograficzną. 


