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S P R A W O Z D A N I E  
z działalności Fundacji za rok 2018 

 

 
 

 

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;  
                                      

                 

                   
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 

 

W związku z ograniczonymi możliwościami realizacji wszystkich wymienionych 

wyżej celów statutowych (ciągle jeszcze bowiem utworzenie i prowadzenie ośrodka 

rehabilitacji i hipoterapii osób niepełnosprawnych czeka na niezbędne inwestycje, a ich 

brak zdecydowanie utrudnia, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia realizację 

kolejnego celu tj. niesienie pomocy w finansowaniu kosztów rehabilitacji i hipoterapii 

dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej), Fundacja „Gębiczyn” w roku sprawozdawczym 

skupiała uwagę na 3 i 4. Kontynuowała zadania rozpoczęte w roku 2017, a także 

podejmowała działania nowe, w trzech obszarach: 

I. Integracyjne działania edukacyjno-kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 

II. Reintegracja  społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

realizowane przez Centrum Integracji Społecznej; 

III. Projekt inwestycyjny pn. ” „ …i pełzaj i hasaj po łąkach i lasach” - Rozbudowa ścieżki 

edukacyjno-sprawnościowej na terenie Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji 

Społecznej w Gębiczynie.”  

                Wszystkie projekty i działania inicjowane są i opracowywane przez Fundację  

„Gębiczyn”, we współpracy z samorządami gminy Czarnków i gmin ościennych powiatu 

czarnkowsko-trzcianeckiego, a także w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej, 

szkołami i instytucjami kulturalnymi. 

Bazą do realizacji zadań jest utworzone, remontowane i rozbudowywane przez Fundację   

Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej w Gębiczynie /CPKiIS/. Z powodu  

nieotrzymania, w roku sprawozdawczym,  środków od Ministra Kultury, na dokończenie 

założonych prac remontowych, część zadań nie może być  nadal realizowana,  głównie ze 

względów bezpieczeństwa /brak środków na niezbędne, w odnowionej części poddasza 

budynku Starej Stajni, sanitariaty, platformę dla osób niepełnosprawnych, czy 

podstawowych elementów  wyposażenia,  takich jak stoły, krzesła regały i szafy 

biblioteczne. 

Wszystkie działania, w tym dopołudniowe szkolenia uczestników CIS, odbywają się w 

wielofunkcyjnej sali CPKiIS, a także w plenerze, w  Parku Cztery Pory Roku, gdzie 

uczestnicy zajęć i spotkań korzystają ze wszystkich urządzeń i atrakcji /tipi, stoły 

plenerowe, instalacje rzeźbiarskie związane z porami roku „ekoława” z  płaskorzeźbami 

roślin i zwierząt wodnych,  staw i małe zbiorniki wodne stanowiące poidło dla koni i 

siedliska roślin i zwierząt, „Europejski Krąg” - 28 rzeźb przedstawiających mieszkańców 

UE czy siłownia „Nad stawem”/. Część prac wykończeniowych w budynku Starej Stajni 

oraz urządzeń na ścieżkę edukacyjno-sprawnościową  wykonują, w ramach warsztatu 

remontowo-budowlanego, uczestnicy CIS-u. 
 
ad. I. 

       W roku 2018, w ramach działań edukacyjno- kulturalnych, wpisujących się w stały 

od lat cykl „Z dzieckiem w świat wartości”,  zrealizowano następujące projekty: 

 

A/ „Kim chcesz być?” - to  projekt, którego celem było kształtowanie zainteresowań 

dzieci różnymi zawodami, w tym zanikającymi i przyszłościowymi. Zajęcia realizowane 

były w podziale na grupy zadaniowe, dostosowane do wieku i umiejętności poznawczych 

dzieci, w formie warsztatów, poprzez zabawę, fantazje i wyobrażenia na temat 

poszczególnych, wybieranych przez dzieci zawodów.  Poprzez działania plastyczne, 

teatralne,  ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, gotowanie, czytanie 

fragmentów tekstów z nowych ciekawych książek, korzystanie z układanek i gier, 

spotkania z przedstawicielami różnych zawodów -  dzieci zdobywały nie tylko nową dla 

nich wiedzę, ale też mogły odnosić się do swoich wyobrażeń i kształtować kreatywność w 

ramach nauki pozaszkolnej. W zajęciach udział  wzięły dzieci z przedszkoli i młodszych 

klas szkolnych /Wykaz zajęć w załączeniu/. Z dziećmi pracowało siedmiu instruktorów, co 

pozwoliło na wymianę grup i dostarczanie nowych wrażeń, czego współczesne dzieci 

potrzebują. Zajęcia spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i wysoką oceną nauczycieli i 

opiekunów dzieci. Fundacja dofinansowała projekt ze środków własnych. 
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B/ I. Międzyszkolne Spotkanie Integracyjne  „DARY JESIENI” - to część projektu   

dofinansowanego przez Samorząd  Gminy Czarnków, w ramach którego zorganizowane 

były aktywizujące warsztaty, związane z piękną i bogatą w znaczenia porą roku, dla  

reprezentantów uczniów klas czwartych,  udzielających się społecznie, ze wszystkich 

szkól  gminnych. Celem zajęć była integracja społeczna i wzajemne poznanie w czasie  

realizacji działań  warsztatowych oraz zdobycie wiedzy i sprawności łączących się w różny  

sposób z jesienną porą roku.   

         Dzieci, w podziale na drużyny szkolne, wzięły udział w 7 warsztatach 

tematycznych, w miejscach przygotowanych przez  organizatorów i instruktorów. Każda 

drużyna otrzymała koszulki  w innym kolorze, z optymistycznym wierszykiem oraz 

wylosowaną kopertę z nazwą warsztatu i zadaniami do realizacji; 

 

̶ Warsztat Plastyczny /dla 8 uczestników/, przewidywał spotkanie ze stadem Koników 

Polskich, gdzie na łące oczekiwały na dzieci stanowiska do malowania w plenerze 

/sztalugi, papier i farby pastele. Czterech uczestników warsztatu zapoznało się z wiedzą 

na temat rodzimej polskiej rasy koni, utrzymywanych w stanie półdzikim i - obserwując 

je z daleka i z bliska - miały namalować obraz w dowolnej konwencji. Pozostałych 4-ech 

uczestników, oddało się w tipi malowaniu koników z pamięci, na dojrzałych dyniach. 

̶ Warsztat Gastronomiczny - 6 uczestników  przygotowało w kuchni, jesienną „piramidę 

żywieniową”,  z wszystkich dostępnych jesienią owoców i warzyw, ułożoną w ciekawy 

wzór na wielkiej tacy i gotową do spożycia na surowo. 

̶ Warsztat Ogrodniczy ukrył się w  tunelu ogrodowym, gdzie   6-ciu uczniów nabyło 

kompetencje w krojeniu warzyw w tym kapusty i poznało tajniki kiszenia w kamiennym 

garnku. 

– Warsztat  Recytatorski, 6-ciu uczniów, przygotowało, z poetyckich tekstów, etiudę 

teatralną   przedstawiającą wartości zdrowotne owoców jesieni. 

– Warsztat Gimnastyczny, 6-ciu  uczniów,  przygotowało układ gimnastyczny do słów 

wydrukowanego na koszulkach tekstu: „uśmiechnij się /ot tak, na początek dnia...” 

–  Warsztat  Ratownictwa, 6-ciu  uczniów, pod kierunkiem  ratowników medycznych,  

odbyło praktykę udzielania pierwszej pomocy, poznając wszystkie zasady niesienia 

ratunku i ćwicząc sztuczne oddychanie na fantomie, a także poznając sposoby zakładania 

opatrunków, w razie wypadków na drodze, którym późnojesienna aura sprzyja. 

– Warsztat Reporterski,  w 4 osobowym składzie, przygotował dokumentację 

fotograficzną i krótkie filmiki, z przebiegu wszystkich warsztatów /fot. w zał./ 

 

          Na zakończenie zajęć warsztatowych odbył się pokaz wszystkich wykonanych 

działań i ich efektów oraz biesiada z posiłkiem i degustacją „piramidy żywieniowej”.  

Wszystkie zajęcia warsztatowe odbyły się pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów, a 

dzieci zdobyły wiedzę w zakresie różnych odsłon i pożytków z pięknej, polskiej jesieni. 

Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem i zainteresowaniem szkół, co zdecydowało o 

zaplanowaniu jej cyklicznie,  w kolejnych latach. Okazało się również, że dzieci z różnych 

szkół wykazały się koleżeństwem i współpracą, tym bardziej, że założeniem wydarzenia 

nie było współzawodnictwo, tylko  budowanie dobrych wzajemnych relacji i poznanie 

możliwości i pozytywnych efektów współdziałania. 

Za aktywny udział w zajęciach drużyny otrzymały nagrody książkowe /”Najpiękniejsze 

Polskie Tradycje”/ do przekazania na ręce dyrektorów szkół. Pełna dokumentacja 

fotograficzna zamieszczona została  na stronie Facebook Fundacja Gębiczyn. 

 

C/ 9. Festiwal Filmów Młodego Widza „Wędrujące Ale Kino”, którego 

organizatorem lokalnym, od początku jest Fundacja „Gębiczyn” w partnerstwie z Miejskim 

Centrum Kultury w Czarnkowie. Festiwal jest wyjazdową wersją  Międzynarodowego 

Festiwalu, z ponad 40- letnią  tradycją, organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w 

Poznaniu. Tegoroczna, 9. Edycja, odbyła się w Czarnkowie w Kinie „ŚWIATOWID” w 

dniach 22 i 23 października b.r. i miała rekordową frekwencję. Dzięki długoletniej 

współpracy ze szkołami z gminy i miasta Czarnkowa, a także z organizatorami głównymi 

festiwalu, Centrum Sztuki Dziecka i Pracownią Ferment Kolektiv, udało się sprawnie 

zorganizować widownię i wypełnić „Ramówkę Programową”. 



4 

 

W roku bieżącym zabrakło miejsc dla wszystkich chętnych, ponieważ  z powodów 

finansowych skrócono festiwal z trzech do dwóch dni, co zmniejszyło ilość wyświetlanych 

tytułów ze stratą głównie dla widzów najmłodszych. 

Z gminy i miasta Czarnkowa 6 filmów konkursowych obejrzało 1305 uczniów i 25 

nauczycieli, W Jury Dziecięcym udział wzięło 7 uczniów, którzy oceniali  i dyskutowali nad 

poziomem i wartościami filmów, pod kierunkiem specjalisty z Fundacji. W warsztatach 

animacji poklatkowej udział  wzięło 12 uczniów, co przyczyniło się do uzyskania przez 

nich nowej sprawności, przydatnej również w szkolnych działaniach reklamowych. 

Wszyscy widzowie, bez względu na wiek, wzięli udział w Plebiscycie Publiczności, w 

całości organizowanym i obsłużonym przez  instruktorów Fundacji „Gębiczyn”, oceniając 

w skali od 1-5   filmy aktorskie i animowane z różnych stron świata, o wysokim poziomie 

artystycznym i wysokiej poprzeczce w zakresie podejmowanej tematyki. Wartościowe 

wychowawczo, bo podejmujące tematykę trudnych, ale też  pięknych relacji dzieci ze 

światem dorosłych. 

Do powodzenia kolejnej edycji Festiwalu,  popularyzującego dobrze wyselekcjonowane 

pod względem artystycznym i wychowawczym kino,  przyczyniła się ścisła współpraca i 

wieloletnie, bardzo dobre relacje z dyrekcją i pracownikami prężnego Centrum Kultury w 

Czarnkowie, w tym nowego, pięknego kina „Światowid”, a także od lat ważna dla założeń 

programowych Fundacji, rola filmu w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży środowisk 

lokalnych. 

 

D/ W roku sprawozdawczym  Fundacja zorganizowała pobyt grupy młodych 

wolontariuszy , polskiego pochodzenia z Kanady w CPKiIS, którzy przyjechali do 

Polski na zaproszenie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania. Uczestnicy wizyty 

studyjnej udział wzięli w bogatym programie edukacyjno-turystycznym i rekreacyjnym. 

Dzięki temu poznali uroki Ziemi Nadnoteckiej oraz program, bazę i realizowane projekty 

Fundacji „Gębiczyn”, w tym sposób prowadzenia Centrum Integracji Społecznej. Wzięli 

udział w spotkaniach na terenie Gminy Czarnków, w stowarzyszeniach i spółdzielni 

socjalnej. Wymiana doświadczeń i długie dyskusje   łączyły się z atrakcjami w postaci 

koncertów i jazdy konnej. Fundacja otrzymała specjalne podziękowanie od zarządu 

„Barki” i bardzo wysoką ocenę gości, którzy, jak się okazało, popularyzują doświadczenia 

Fundacji w Kanadzie. 

 

E/  W roku 2018, w ramach wolontariatu Fundacja udzieliła pomocy w zakresie 

edukacji teatralnej poza  swoją siedzibą.  Współzałożycielka Fundacji  poprowadziła 

warsztaty oraz napisała i wyreżyserowała dwie etiudy teatralne w szkole podstawowej w 

Gębicach oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej w Czarnkowie,  zaprezentowane i 

wyróżnione  na lokalnych przeglądach. Etiudy podejmowały tematykę przeciwdziałania 

przemocy szkolnej /realizacja – uczestnicy świetlicy socjoterapeutycznej/ oraz odniosły 

się do hasła konkursowego „Jesteśmy przyszłością świata” /w wykonaniu starszych 

uczniów szkoły podstawowej/. 

Również poza siedzibą Fundacji, w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Czarnkowskiej, 

przeprowadzone zostały warsztaty dla ośmioklasistów pod hasłem: „Myśl  globalnie, 

działaj lokalnie” dotyczące wyboru i kierunków dalszej edukacji i pracy, a w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych zajęcia warsztatowe, z dużą  grupa uczniów,  na temat powodów 

przejawów i zapobiegania przemocy rówieśniczej. 

 

F/ Fundacja,  w roku sprawozdawczym,  zorganizowała bardzo dobrze przyjęte przez 

odbiorców imprezy i wydarzenia kulturalne, uczestnicząc także /1 osoba/  w jury  

gminnych i powiatowych konkursów recytatorskich. Łącznie w wydarzeniach udział wzięło 

1482 osoby, w tym 1372 dzieci. 

W  integracyjnych spotkaniach rodzinnych i klasowych na terenie CPKiIS udział 

wzięło  894 osoby /wykaz w zał./, nie biorąc pod uwagę setek osób miesięcznie,  

zwiedzających  i korzystających nieodpłatnie z urządzeń Parku Cztery Pory Roku w 

Gębiczynie. 
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ad. II.  

W Centrum Integracji Społecznej  kontynuowany był trzyletni program reintegracji 

społecznej i zawodowej - Projekt  „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków, a także 

część warsztatowa projektu „Wykorzystaj szanse”, realizowanego przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Obydwa projekty dofinansowane ze środków unijnych 

objęły działaniami zbiorowymi i indywidualnymi – 35. Uczestników (w roku 

sprawozdawczym), z czego 24 zrealizowało indywidualny program reintegracji i 

zakończyło pobyt w CIS. 

W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy uczyli się podstaw zawodów, wykonując 

prace, pod kierunkiem instruktorów zawodu w następujących warsztatach: 

- remontowo-budowlanym. 

- ogrodniczym, architektury zieleni i obszarów leśnych, 

- gastronomicznym, 

- elektryczno-mechanicznym, 

- rekreacji i turystyki 

Na reintegrację zawodowa przeznaczono 120 godzin miesięcznie. W roku 2018 łączna 

liczba przepracowanych godzin wyniosła:1440 

W ramach reintegracji społecznej prowadzono zajęcia indywidualne i grupowe: 

- z psychologiem   -      80 godzin  mies. -  rocznie 960  

- z doradca zawodowym -                            80     „            -  rocznie 960     

- z pracownikiem socjalnym -                      80     „            -  rocznie 960                 

- z organizatorem społeczności socjalnej     12     „              -  rocznie 144      

  

W ramach działań integracyjnych uczestnicy uczyli się współpracy przy realizacji 

wspólnych celów, w tym: wyboru miejsc i organizacji wycieczek krajoznawczych, 

przygotowania imprez okolicznościowych, ognisk itp. wraz z przygotowaniem programu i 

budżetu. W roku sprawozdawczym uczestnicy zwiedzili Kołobrzeg i Toruń, uczestniczyli  w 

rejsie krajoznawczym Notecią, w dwóch spotkaniach integracyjnych świątecznych, a 

także  przygotowali samodzielnie jedną imprezę klubową z grami i konkursami w Sali 

CPKiIS oraz ognisko w Tipi . Ponadto uczestniczyli w  zajęciach na Strzelnicy w Pile, 

biorąc udział we współzawodnictwie, a także obejrzeli seanse ambitnych filmów w kinie, 

zakończone dyskusją na temat problemów podjętych w dwóch produkcjach filmowych 

/nałogi, rozrywka, stosunek do rodzin i pracy/. 

Po rocznym pobycie w CIS-ie, u wielu uczestników, zaczynają być widoczne 

pozytywne zmiany: w zachowaniach i stosunku do kolegów i instruktorów, także bardziej 

pozytywnego wizerunku uczestników i ich stosunku do pracy. Dotyczy to, niestety, tylko 

grupy ambitniejszych uczestników, którzy zwykle podejmują pracę. Pozostali ubiegają się 

o możliwość pozostania w CIS  jeszcze przez pół roku, na co Ustawa zezwala. 

Rok 2018 był jednym z najtrudniejszych dla organizatorów projektów, z racji 

niechęci kandydatów do zmiany przyzwyczajeń, leczenia nałogów, czy zastosowania się 

do norm i  obowiązków nauki i pracy. Ośrodki Pomocy Społecznej realizując swoje własne 

projekty, nie wzięły pod uwagę projektu Fundacji, obliczonego na pełne trzy lata trwania i 

przestały częściowo kierować uczestników do naszego projektu. Fundacja zmuszona 

została do wprowadzenia zmian w projekcie. Dotyczyły one zwiększenia obszaru o 

sąsiednie gminy : Lubasz, Połajewo i Ryczywół. 

 

ad. III    

Projekt ” „ …i pełzaj i hasaj po łąkach i lasach” - Rozbudowa ścieżki edukacyjno- 

sprawnościowej , na terenie Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji 

Społecznej w Gębiczynie”  został przygotowany i zrealizowany w ramach konkursu 

rozpisanego przez Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupa Działania, z refinansowaniem 

po jego zakończeniu, w roku 2019, z funduszy unijnych. 

 

Celem zadania było utworzenie kolejnej przestrzeni do zajęć z dziećmi, a także z ich 

rodzinami, czyli wyremontowanie istniejącej od lat, wyeksploatowanej ścieżki 

edukacyjno- przyrodniczej, z dobudowaniem odnogi z urządzeniami do ćwiczenia 

sprawności fizycznej.   
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W związku z następującymi zmianami międzypokoleniowymi, coraz pilniejsza staje się 

potrzeba  stworzenia obszaru do działań łączących wiedzę o człowieku, środowisku w 

którym żyje oraz aktywności fizycznej, gwarantującej zdrowy tryb życia, 

przeciwdziałającej chorobom cywilizacyjnym oraz pozytywnie wpływającej na aspiracje 

dzieci i osób starszych, w tym seniorów poprzez łatwe i średnio trudne ćwiczenia fizyczne 

na przyjaznych i bezpiecznych  urządzeniach, połączone z atrakcyjnym przekazem wiedzy 

o środowisku. Dotyczy to głównie dzieci, u których obserwuje się znaczne osłabienie 

umiejętności koncentracji i uwagi, a także  niechęć do podjęcia wysiłku fizycznego 

Podobnie jest z osobami starszymi, które unikają ćwiczeń, co skutkuje  chorobami 

narządów ruchu. 

Zadanie „I pełzaj i hasaj.....” nawiązuje do życia zwierząt, ssaków, ptaków, gadów i 

owadów dziko żyjących na terenie Parku Cztery Pory Roku i  w najbliższym otoczeniu. 

Dzieci poznają je w części edukacyjnej ścieżki, na której znajdą je na odnowionych 36 

tablicach z ilustracjami i rymowanymi opisami, służącymi jednocześnie do ćwiczenia 

ortografii. Część sprawnościową stanowić będzie kręta odnoga (ścieżka sprawnościowa), 

przechodząca przez niewielki zagajnik sosnowy, na której znajdzie się kilkanaście 

urządzeń z drewna i metalu do przechodzenia, przeskakiwania, podciągania itp.  oraz  

mała trampolina  ziemna  dla najmłodszych  użytkowników i profesjonalna siatki i liny  do 

wspinaczki i ćwiczenia  równowagi. 

W środowiskach wiejskich wciąż istnieją bariery kulturowe dla podejmowania inicjatyw 

edukacyjno- sprawnościowych w dostępnej na co dzień przestrzeni lasu, łaki, duktów 

leśnych ze ścieżkami edukacyjno-sprawnościowymi czy torami przeszkód.  Często 

ludziom starszym brakuje czasu, środków czy też zwykłej motywacji, stąd  Fundacja 

pragnie zacząć od podniesienia atrakcyjności i stopnia trudności zajęć z dziećmi z 

założeniem, że przyciągnie to rodziców i dziadków. Tym bardziej, że z otwartej 

przestrzeni parkowej w Gębiczynie korzystać może każdy mieszkaniec miasta, gminy i 

powiatu. 

Zadanie, którego realizacja będzie zakończona w styczniu 2019 roku projektują i 

organizują,  jako  wolontariusze, członkowie zarządu Fundacji oraz instruktorzy i 

uczestnicy warsztatu budowlano- remontowego CIS z zakupionych  materiałów, 

Projekt powstał w  efekcie dotychczasowych doświadczeń organizatorów działań 

prokulturowych i prospołecznych w CPKiIS oraz rozmów z uczestnikami działań: 

uczniami, nauczycielami, dyrektorami szkół, osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz 

uczestnikami CIS.  Wszyscy wskazują na potrzebę  łączenia nauki i pracy z ćwiczeniami 

na świeżym powietrzu, które podnoszą sprawność umysłowa i fizyczną, stanowią 

rozrywkę i mogą łączyć pokolenia. 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 Nie została uruchomiona. 

 

4. UCHWAŁY 

     ZGROMADZENIA FUNDATORÓW-ZAŁOŻYCIELI  ORAZ ZARZĄDU  

W roku sprawozdawczym Zgromadzenie Fundatorów-Założycieli podejmowało 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki na cele inwestycyjne 

(kontynuacja remontu i przebudowy budynków gospodarczych, stajni i stodoły, na 

cele edukacyjno-kulturalne) i jej hipotecznego zabezpieczenia oraz na działalność 

bieżącą Centrum Integracji Społecznej, a także w sprawie powołania do 

Zgromadzenia Fundatorów dr Joanny Lemańskiej. 

 

 

5. PRZYCHODY FUNDACJI 

 *darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych   -          5.035,00 

 *wpływy z tytułu dopłat do gruntów (ARiMR)    -          9.819,31 

 *wpływy z tytułu usług zleconych CIS      -      103.988,80 

 *wpływy z tytułu usług zleconych przez Miejskie Centrum  

 Kultury na organizację Festiwalu „Ale Kino”    -    2.500,00 

 *dotacje na zadania zlecone przez: 
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    – Min. Finansów – na realiz. projektu ”Nowe szanse w …”    -      765.641,64 

                 w ramach WRPO 2014-2020 (7.1.2.) 

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

       w ramach WRPO 2014-2020 (7.1.2.)      -       90.059,42 

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

                kulturalnego i wychowawczego „Słowo-Obraz-Ruch.”  -         4.075,00 

    – Pow. Urząd Pracy w Czarnkowie – refundacja świadczeń 

      integracyjnych dla uczestników CIS     -     259.735,41 

    *wpływy z tyt. odsetek bankowych     -              7,25 

    Razem przychody        1.240.861,83 

 

6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA: 

 * realizację celów statutowych Fundacji                         -    1.037.598.22 

 * wydatki administracyjne                                                -        59.193.49 

                                                                                      978.404,73 

7. DANE  O: 

 

  a/  LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI 

  * na umowę o pracę  -   6  

  * na umowę-zlecenie -   6 

  * wolontariuszy  -   1 

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

  * wynagrodzenia  - 315.192,45 

  * 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. 

*     -  157.696,23 

 

 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 103.988,80 zł. Były to przychody w 

ramach celów statutowych uzyskane z tytułu zlecanych Centrum usług. 
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9. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 

SAMORZĄD. 

  

               W roku sprawozdawczym Fundacja realizowała trzy takie zadania: 

1.  Projekt ”Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” w ramach WRPO 2014-

2020 (7.1.2.)       

/dofinansowany ze środków unijnych/  

 2.  Projekt edukacyjno-kulturalny  „Słowo – Obraz – Ruch”    

/dofinansowany przez Samorząd Gminy Czarnków/  

  3.  Program reintegracji społecznej i zawodowej w CIS w Gębiczynie. 

    /dofinansowany przez samorząd Gminy Czarnków/        

   

 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 dniach 27 – 29 marca i 03 – 04 kwietnia 2018 roku Wydział Kontroli 

Płatników Składek Oddziału ZUS w Pile przeprowadził w siedzibie Fundacji kontrolę 

w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek, prawidłowości i 

terminowości opracowywania wniosków. Żadnych uchybień nie stwierdzono 

W związku z kontynuacją trzyletniego projektu „Nowe szanse w Gminie i 

Mieście Czarnków”, realizowanego w ramach WRPO 2014-2020 (7.1.2.), 

dofinansowanego ze środków unijnych, Fundacja jest na bieżąco monitorowana 

przez WUP w Poznaniu i raz w kwartale poddawana losowej próbie dokumentów, 

stąd każde uchybienie, jeśli się zdarzy, jest na bieżąco korygowane. 

W roku sprawozdawczym w prowadzonym przez Fundację Centrum 

Integracji Społecznej kontrolę przeprowadziła też Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Czarnkowie. Rażących uchybień nie stwierdzono, a drobne 

niedociągnięcia usunięto jeszcze w trakcie kontroli.  

Nadto, w związku z realizacją projektu dofinansowywanego przez samorząd 

Gminy Czarnków oraz kontynuacją stałego programu reintegracji społecznej i 

zawodowej w prowadzonym przez Fundację od jesieni 2011 Centrum Integracji 

Społecznej w Gębiczynie, Fundacja była i jest przez ten samorząd na bieżąco 

monitorowana i kontrolowana. projektu „Nowe szanse w Gminie i Mieście 

Czarnków”, realizowanego w ramach WRPO 2014-2020 (7.1.2.) dofinansowanego 

ze środków unijnych 
 

 

 

 

 

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

       Stefan WAWRZYNIAK 

                        prezes 
 

 

W załączeniu: 

    1. Wykaz działań edukacyjno-kulturalnych zrealizowanych w CPKiIS  w roku 2018.  

    2. Płyta DVD z dok. fotograficzną. 


