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S P R A W O Z D A N I E  
z działalności Fundacji za rok 2012 

 

 

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                                   696 162 218; 501 719 232 
................................................................................                       .                 ................................................................                
(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.  696 162 218 

                                     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 OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
W roku sprawozdawczym pierwsze dwa spośród czterech celów zapisanych w 

statucie Fundacji, tj. utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji i hipoterapii osób 

niepełnosprawnych oraz pomoc w finansowaniu kosztów rehabilitacji i hipoterapii 

dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej nie były realizowane. Realizacja pierwszego, z 

powodu braku środków inwestycyjnych, nie została uruchomiona od samego 

początku działalności Fundacji, natomiast drugiego uzależniona jest od tego, czy na 

udostępnionym niepełnosprawnemu dziecku koncie bankowym uda się zgromadzić 

potrzebne środki na odbywany dotąd w ośrodku AGAWA turnus rehabilitacyjny. W 

roku sprawozdawczym, podobnie zresztą jak i w ubiegłym, środków takich nie 

zebrano. 

Coraz więcej natomiast sił i środków wymaga realizacja dwóch pozostałych 

celów, tj.:  

a)udzielanie pomocy w organizacji nowych miejsc pracy, w tym dla 

osób   niepełnosprawnych  

oraz  

b)utworzenie oraz prowadzenie ośrodka rewitalizacji i dokształcania 

dzieci i młodzieży wiejskiej. 

 

Ad.a). Pierwszy z nich sprowadza się do organizacji i prowadzenia uruchomionego 

w Gębiczynie i prowadzonego przez Fundację Centrum Integracji Społecznej na rzecz 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

W roku sprawozdawczym wykonano czynności związane z naborem kadry oraz 

wymaganymi szkoleniami podejmowane w oparciu o przyjęty program, opracowany 

zgodnie z obowiązującą Ustawąo zatrudnieniu socjalnym. Wykonano badania 

lekarskie, szkolenia BHP i Ppoż.  rekrutowanych uczestników.  Zakupiono wymaganą 

odzież ochronną. 

W ramach CIS przeprowadzono warsztaty zawodowe dla 29 uczestników, osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Czarnków oraz Miasta Czarnków, 

rekrutowanych i  kierowanych  do Gębiczyna przez  Miejski oraz Gminny  Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Uczestnicy pracowali i wznawiali nawyki systematycznej pracy w 

ramach 4 warsztatów: warsztatu gastronomicznego przygotowującego posiłki dla 

uczestników zajęć oraz wizyt studyjnych, warsztatu usług leśnych, prowadzącego 

wycinkę drzew i zakrzaczeń, czyszczenie lasu, obróbkę drewna do celów 

gospodarczych oraz wykonującego na zlecenie samorządu gminy  prace porządkowe i 

pielęgnacyjne na rzecz  wsi Huta, Śmieszkowo, Brzeźno, Gębice, Gębiczyn, Sarbia, 

Kuźnica Czarnkowska, Jędrzejewo, Gajewo i kilku jeszcze innych (wszystkie z terenu 

z gminy Czarnków), warsztatu  remontowo-budowlanego, wykonującego przede 

wszystkim prace remontowe w budynku Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji 

Społecznej oraz pomocnicze przy realizacji pleneru rzeźbiarskiego, a także prace 

malarskie na rzecz wsi Gębiczyn; warsztatu ogrodnictwa i architektury i 

pielęgnującego  architekturę zieloną w Parku Cztery Pory Roku w Gębiczynie, a także  

uprawiającego warzywa w założonym ogrodzie, na potrzeby CIS. 

W ramach zajęć warsztatowych realizowanych pod kierunkiem instruktorów   

prowadzono jednocześnie działania ukierunkowane na odbudowanie i podtrzymanie 

umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, a także  zdolności 

pełnienia ról społecznych. Poradnictwo psychologiczne, zawodowe, socjalne, 

ćwiczenia pamięci, uwagi i koncentracji oraz podstawy obsługi komputerów, 

prowadzone były przez  specjalistów, którzy służyli również pomocą w rozwiązywaniu 

problemów indywidualnych uczestników. 

Prowadzona w Centrum reintegracja społeczna i zawodowa przyniosła szereg 

znaczących rezultatów.  

Do tzw.twardych zaliczyć  można: 

- przystosowanie powierzchni  remontowanego budynku CPK i IS  - 320 m, 

-  posadowienie  poplenerowej instalacji plastycznej, konserwacja 7 rzeźb z drewna i 

metalu, 
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- opracowanie indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego dla 29 

uczestników, 

- zrealizowanie programu integracji zawodowej w 4 warsztatach dla 29 uczestników, 

- wydano 29 certyfikatów ukończenia CIS, 

- zorganizowanie 12 praktyk zawodowych w zakładach pracy  

- 4 osoby podjęły zatrudnienie stałe, 

- powstała 1 spółdzielnia socjalna, w skład której weszło 2 uczestników CIS 

- liczba godzin edukacji ogólnej -320 

- liczba godzin edukacji zawodowej 1176 w każdym z warsztatów 

Uzyskano też bardzo istotne w procesie reintegracji rezultaty miękkie, takie jak: 

- nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych: gastronomicznych, 

ogrodniczych, gospodarki leśnej, budowlanych, 

- zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia, 

- aktywizacja społeczna zawodowa osób objętych programem, 

- poprawa warunków materialnych uczestników oraz ich rodzin,  w tym wyżywienia, 

- wzrost samooceny i motywacji do działań prospołecznych /wyraźnie widoczny/, 

- wzrost umiejętności organizacji pracy, punktualności i obowiązkowości 

- poznanie i zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z 

komputera,  

-zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, uzależnień, 

zdrowia psychicznego, 

-zmniejszenie zachowań patologicznych i przestępczych,  

-zmniejszenie zależności od pomocy społecznej, 

- integracja społeczna z dziećmi, młodzieżą  oraz dorosłymi uczestnikami zajęć i 

imprez integracyjnych organizowanych w Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji 

Społecznej w Gębiczynie oraz gościnnie w innych miejscowościach /współpraca w 

zakresie organizacji działań, obsługa zajęć  kulturalnych i  edukacyjnych  oraz wizyt 

studyjnych, udział w dużych imprezach integracyjnych organizowanych w 

partnerstwie z samorządami  gminy, miasta oraz ośrodkami pomocy społecznej./ 

 

 

 Ad. b) 

W ramach działań edukacyjno-kulturalnych   w Centrum Praktyk Kulturalnych i 

Integracji Społecznej w Gębiczynie  Fundacja „Gębiczyn” zrealizowała trzy projekty: 

A/ „Prokulturowe i proekologiczne działania Fundacji „Gębiczyn”  na rzecz 

społeczności Gminy Czarnków i Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”- 

dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju (małe projekty) 

   B/ „Doposażenie Parku Cztery Pory Roku” – dofinansowany przez Urząd 

Marszałkowski  w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

(małe projekty) 

C/ „Z piaskownicy w wielki świat”  z cyklu „Z dzieckiem w świat wartości” – 

dofinansowany ze środków  Samorządu Gminy Czarnków. 

Wszystkie zakładane cele realizacji w/w projektów zostały w pełni osiągnięte, 

włącznie z najważniejszym, którym była integracja wokół działań kulturalno-

społecznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych /w tym, zagrożonych wykluczeniem 

społecznych /, poprzez aktywność podmiotów działań w czasie: 

-zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci ze szkół podstawowych /klasy 0-III/  „Z 

piaskownicy w świat daleki”, dla 534 uczniów  z powiatu czarnkowsko –

trzcianeckiego /szkoły podstawowe w Hucie, Sarbi, Romanowie, Gębicach, 

Czarnkowie, Trzciance, Złotowie, Połajewie, Sokolnikach Wielkich, Budzyniu/; 

- warsztatów plastycznych „WYRAŹ SIEBIE” /techniki robienia kolaży o 

tematyce prospołecznej/ dla  141 gimnazjalistów z Gębic, Kuźnicy Czarnkowskiej i 

Dusznik Wlkp.;  

- warsztatów teatralnych /happening plenerowy/ dla 10 gimnazjalistów;  

- III Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza „Wędrujące Ale Kino” – 

projekcje  6 wybitnych filmów edukacyjnych obejrzało  329 uczniów trzech szkół 
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podstawowych w Trzciance, którzy wzięli udział w konkursie na najlepszy film 

Festiwalu /w ramach współpracy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu  Fundacja 

„GEbiczyn” została w roku 2010 organizatorem lokalnym „walizkowej” wersji  tego 

Festiwalu i pozostaje nim do chwili obecnej/;  

- warsztatów animacji filmowej /w ramach Festiwalu/  dla 5 uczniów szkół 

podstawowych z Huty i  Sarbi oraz 9 gimnazjalistów z Gimnazjum Publicznego w 

Gębicach. Przygotowali oni film animowany o tematyce ekologicznej pt. „Hardcorowy 

Feliks”, który pokazany został na uroczystej Gali zamykającej Festiwal w Poznaniu 

oraz umieszczony na festiwalowej płycie DVD;  

- warsztatów „Dobre praktyki w działaniach socjalnych” dla 14 pracowników opieki 

socjalnej z woj. Wielkopolskiego /na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu/; 

- akcji plastycznej pod hasłem „Kultura dla wsi-wieś dla kultury”, stanowiącej 

oficjalne zakończenie realizowanych projektów, gdzie w ramach Rodzinnego Pikniku 

Kulturalnego udział wzięło ok. 150 mieszkańców i zaproszonych gości; 

- imprez, spotkań i pikników integracyjnych dla łącznie 1105 osób - mieszkańców 

gminy, powiatu i województwa; 

   - IX Pleneru Rzeźbiarskiego „Drugie życie drewna, żelaza i gliny” z udziałem 10  

uczniów Liceum Plastycznego im. Kenara w Zakopanem, pod kier. artysty rzeźbiarza 

Andrzeja Mrowcy  /pomocą  w realizacji pleneru służyli uczestnicy CIS/; 

- wizyt studyjnych z kraju i zagranicy –  w ramach  przyjętych i przeprowadzonych  

25 wizytach zorganizowanych we współpracy z FPW „Barka” - 401 uczestników 

zapoznało się ze sposobem prowadzenia i metodami pracy Centrum Integracji 

Społecznej w Gębiczynie w oparciu o jego dobre praktyki.   

Połączenie  działań w zakresie ekonomii solidarnej i interesujących praktyk o 

charakterze kulturalnym, zaowocowało powstaniem CPK i IS . Inicjatywę objął 

patronatem honorowym Marszałek Wielkopolski ze względu na nowatorskie podejście 

do działań prospołecznych z osobami defaworyzowanymi  z różnych przyczyn. 

W ramach działalności Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej 

powstała i została uzupełniona o nową instalację rzeźb i ogród kwiatowy, przestrzeń 

do zwiedzania przez wiele osób, mieszkańców okolicznych wsi, a także przyjezdnych 

z daleka, nieujmowanych w dziennikach zajęć. W roku 2012 było ich  blisko 500. 

Ponadto w roku sprawozdawczym jako partner w realizowanym projekcie Centrum 

Ekonomii Społecznej  w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim finansowany ze środków 

unijnych /POKL 7.2.2/, Fundacja opracowała i wydała numer specjalny  gazety 

„O!Płotki”  o tematyce ekonomii społecznej, przedstawiając bilans realizowanego 

przez CES projektu oraz działania w ramach powstałego CPKiIS. Nadto Fundacja 

brała też czynny udział w spotkaniach i konferencjach, dotyczących działań na rzecz 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w Targach Pracy w Poznaniu, 

popularyzując swoje doświadczenia w tym zakresie. 

  

  Rezultaty twarde uzyskane dzięki zrealizowanym trzem projektom: 

- powstała stała instalacja plastyczna w przestrzeni Parku „Cztery Pory Roku”, 

zrealizowana pod hasłem „Drugie życie  drewna , gliny i żelaza” korespondująca w 

powstałymi wcześniej instalacjami rzeźb w drewnie; 

- przygotowano powierzchnię wystawową w remontowanym budynku Centrum;  

- zakupiono i zamontowano stałą, profesjonalną  wystawową instalację 

oświetleniową  /ciąg reflektorków do oświetlania obrazów i eksponatów/; 

- wykonano 6 tablic edukacyjno-informacyjnych i rozmieszczono na stałe na 

terenie Parku i CPKiIS 

  - wyposażono  Centrum w 8 stołów i 16 ław, zaprojektowanych i wykonanych z myślą 

o ich wielofunkcyjnym charakterze /zarówno w budynku jak i w plenerze; 

- utwardzono kostką brukową powierzchnię istniejącego „tipi” oraz części placu 

zabaw dla najmłodszych uczestników zajęć; 

- zaprojektowano i wykonano zadaszoną piaskownicę do zajęć z cyklu „Z 

piaskownicy  wielki świat”. 
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Rezultaty miękkie: 

 

-1362 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego raz gościnnie z Piły, Złotnik i Dusznik Wlkp. wzięło aktywny udział w 

zajęciach humanistyczno-ekologicznych i prospołecznych, w tym w warsztatach 

plastycznych, filmowych i teatralnych. Można przyjąć, że  przełamali oni bariery 

wstydu, wycofania i zwiększyli aktywność poznawczą, fizyczną oraz ćwiczyli 

kreatywność na wielu poziomach. Zajęcia uzyskały, podobnie jak w latach 

poprzednich, wysoką ocenę, zarówno uczniów, nauczycieli jak i osób wizytujących; 

- dzięki wydanej w 1000 egz. gazecie O!Płotki spopularyzowano wśród 

społeczności lokalnej tematykę ekonomii solidarnej oraz rolę wychowania i 

resocjalizacji poprzez działania kulturalne; 

- 401 uczestników wizyt studyjnych z obszaru całej Polski oraz  grup 

międzynarodowych zapoznało się z dobrymi praktykami realizowanymi w Gębiczynie 

na rzecz integracji społecznej środowisk wiejskich, w tym osób zagrożonych 

wykluczeniem; 

- ponad 150 uczestników Pikniku Kulturalnego wykazało się aktywnością, dobrą 

organizacją, gościnnością i empatią /w tym uczestnicy CIS/, uczestnicząc w 

happeningu przygotowanym przez dzieci i młodzież w czasie otwarcia instalacji 

plastycznej, w wernisażu  wystawy  malarstwa młodej artystki poznańskiej oraz 

koncercie wokalnym w remontowanym budynku CPKiIS; 

- Powiększona została baza do zajęć, spotkań studyjnych oraz działań 

turystyczno-rekreacyjnych o powierzchnię wystawową, przestrzeń parkową do 

zwiedzania i relaksu, stanowiącą  integralną część Centrum; 

- Przygotowano ekspozycję wydawnictw o tematyce ekonomii społecznej oraz 

materiałów  reklamowo- edukacyjnych popularyzujących CPKiIS wśród zwiedzających  

i uczestniczących w Targach Przedsiębiorczości Społecznej w Poznaniu; 

- zaproszono uczestników CIS  do udziału i działań organizacyjno- porządkowych 

oraz usług  we wszystkich podejmowanych przez Fundację przedsięwzięciach w 

ramach  zrealizowanych projektów, co skutkowało widocznymi zmianami w stosunku 

do  zadań oraz spotykanych ludzi,  w tym dzieci;. 

Poza projektami, we współpracy z licznymi partnerami /kołem gospodyń i 

samorządem wsi Sarbia, czarnkowską „Domeną Kobiet”, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ udało 

się zorganizować, po raz drugi, integracyjne spotkanie wigilijne „Z przesłaniem na 

jutro”,   w którym udział wzięło 300  mieszkańców gminy Czarnków,  w tym, jako 

najbardziej liczni, podopieczni GOPS i uczestnicy CIS, którzy aktywnie pomagali w 

organizacji tego spotkania.  

               Należy zaznaczyć, że rok 2012 był dla Fundacji „Gębiczyn” niezwykle ważny z 

racji  części działań realizowanych w Partnerstwie Ziemi Czarnkowskiej, którego 

członkiem jest Fundacja. Działania partnerskie pozwoliły na realizację wielu działań, 

na które bez partnerstwa zabrakłoby niezbędnych  środków finansowych.  
 

 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 Nie została uruchomiona. 
 

 

4. UCHWAŁY 

     ZGROMADZENIA FUNDATORÓW-ZAŁOŻYCIELI 

     ORAZ ZARZĄDU  
W roku sprawozdawczym Zgromadzenie Fundatorów-Założycieli ani też zarząd uchwał nie 
podejmowały.  
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5. PRZYCHODY FUNDACJI 
 *darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych  -    14.500,oo 

 *wpływy z tytułu dopłat do gruntów (ARiMR)   -      9.889,80 

 *wpływy z tytułu usług zleconych CIS    -  185.128,20 

 *dotacje na zadania zlecone przez: 

    – Urząd Marszałkowski – na realiz. projektu edukac . - kult. -      5.000,oo 

    – Samorząd Gminy Czarnków – na realizację projektu 

       edukacyjno-kulturalnego i wychowawczego   -      6.900,oo 

    – Stowarzyszenie „Nasze Jędrzejewo” na realizację zadania  

       w projekcie partnerskim „Centrum Ekonomii Społecznej  

       w powiecie czarnkowsko-trzcianeckiego”   -    46.925,oo 

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

    – Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie – na świadczenia 

       integracyjne dla uczestników CIS    -  257.862,85 

 *kredyt z BS w Czarnkowie na realizację projektu refundow. 

w ramach PROW (Oś Leader, dział. 4.1/413 (małe projekty) -    20.000,oo 

 *nieoprocentowana pożyczka     -     5.580,oo 

 *wpływy z tyt. odsetek bankowych     -         10,31 

    Razem przychody     581.796,16 

 

6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA: 

 
 * realizację celów statutowych Fundacji                         - 554.038,34

 * wydatki administracyjne                                                -   20.094,65 

                                                                                        574.132,99 

 

7. DANE  O: 

 

  a/  LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI 

  * na umowę o pracę  - 4  

  * na umowę-zlecenie - 12 

  * wolontariuszy  - 2 

 

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

  * wynagrodzenia  - 60.677,88 

  * 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. 

*     -  45.148,50 

 

 e/  UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKI PIENIĘŻNE. 

* Pożyczek pieniężnych Fundacja nie udzielała. 

 

 f/  KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH. 

* Lokat bankowych Fundacja nie posiada. 
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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 185.128,20 zł. Były to przychody w 

ramach celów statutowych uzyskane z tytułu odpłatnych świadczeń realizowanych 

na zlecenie:  

  - samorządu gminy Czarnków     – 91.424,20 zł. 

  - ROPS w Poznaniu      – 17.800,oo zł.  

 - MOPS w Czarnkowie      –   2.445,oo zł. 

  - GOPS w Czarnkowie (w ramach realizowanego przez  

ośrodek projektu systemowego     – 64.960,oo zł. 

- FPW Barka        –   4.520,oo zł. 

- placówki oświatowe      –   3.979,oo zł.   

 

 

 9. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI  PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄD. 
  

               W roku sprawozdawczym Fundacja realizowała cztery takie zadania. Samorząd 
Gminy Czarnków wsparł realizację projektu „Z piaskownicy w wielki świat” kwotą 6.900,oo 
zł., a Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
dofinansował projekt „Kultura dla wsi – wieś dla kultury” kwotą 5.000,oo zł. Dwa pozostałe, 

„Prokulturowe i proekologiczne działania Fundacji „Gębiczyn”  na rzecz społeczności 

Gminy Czarnków i Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego” oraz „Doposażenie Parku 

Cztery Pory Roku” – zostały zrealizowane, a część kosztów ma być refinansowana 

(wnioski o płatność w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostały złożone) w ramach 

działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)   

 

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 

 
               Podobnie jak w roku poprzednim, w związku z uczestnictwem w dwuletnim 

partnerskim projekcie „Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-

Trzcianeckim”, finansowanym ze środków EFS (POKL 7.2.2), w którym Fundacja 

„Gębiczyn” samodzielnie realizowała jedno zadanie, a w kilku innych była 

współrealizatorem, a także w związku realizacją własnych projektów, wymienionych 
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w punkcie 9 sprawozdania oraz kontynuowanym od jesieni 2010 roku projektem pn. 

„Uruchomienie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie”, 

Fundacja była i jest monitorowana i kontrolowana przez  Wojewódzki Urząd Pracy w 

Poznaniu oraz trzy departamenty UMWW: Departament Ochrony Zdrowia i 

Przeciwdziałania Uzależnieniom, Departament Kultury oraz Departament Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 W związku z podjęciem działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w prowadzonym przez Fundację Centrum Integracji Społecznej miały 

miejsce  kontrole przeprowadzone przez Sanepid - 2, Państwową Inspekcję Pracy – 

3 oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie -1. Żadna z 

nich nie stwierdziła poważniejszych niedociągnięć. 

 

 

 

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

                                                                                        Stefan WAWRZYNIAK 
                                                                                               prezes 

 

 
 

 

W załączeniu: 

    1. Wykaz działań edukacyjno-kulturalnych  zrealizowanych w CPKiIS  w roku 2012.  

    2. Opis wykonania  najważniejszych  działań zrealizowanych w ramach projektów. 

    3. Folder CPK i S. 

    4. Płyta DVD z dok. fotograficzną. 

    5. Gazeta O!Płotki! – sierpień 2012. 

    6. Ksero wycinków prasowych. 

 


