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2. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
     

 Rok 2004 był dla Fundacji „Gębiczyn” przede wszystkim okresem realizaji 
projektu edukacyjno-kulturalnego „Wieś w Europie, Europa we wsi” – dofinanso-
wanego w 74% przez Komisję Europejską. 

Mimo wcześniejszych deklaracji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 
oraz Ministerstwa Kultury projekt ten ze strony obu tych resortów wsparcia finanso-
wego nie uzyskał. Nie uzyskał także wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego 
Wielkopolski, ani władz wojewódzkich, choć obejmuje swoim zasięgiem cały ten 
region. Stąd też wiele starań organizatorów o pozyskanie brakujących środków.  

Udzieliły natomiast pomocy Fundacji samorządy Gminy Czarnków i Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ambasada 
Kuwejtu. Dzięki temy wsparciu oraz dzięki osobistemu zaangażowaniu organizato-
rów, także w formie nieoprocentowanych pożyczek, jak również pomocy finansowej 
udzielanej przez kilka zakładów pracy w Czarnkowie, m.in. DORA METAL, SEAKING 
POLAND Ltd. Sp. z o.o. - projekt został zakończony, a w części edukacyjnej będzie 
kontynuowany i rozwijany w latach 2005-2006. 

Projekt „Wieś w Europie, Europa we wsi”, którego celem nadrzędnym była 
promocja Unii Europejskiej w środowisku wiejskim poprzez oryginalne przedsięwzię-
cia edukacyjno-kulturalne, został doskonale przyjęty przez odbiorców, tj. młodzież i 
nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, a także władze oświatowe oraz 
samorządy powiatu i gmin. 

W pierwszej fazie jego realizacji zorganizowano plener rzeźbiarski z udziałem 
rzeźbiarzy-snycerzy z Zakopanego (Zespół Szkół Plastycznych im. Kenera - 8 
uczniów klas snycerskich pod kierownictwem artysty rzeźbiarza Andrzeja Mrowcy) 
oraz z Jeleniej Góry (1 osoba), Miłkowa (1 osoba), Piły (2 osoby) i Czarnkowa (1 
osoba), w czasie którego powstało 25 rzeźb w drewnie, postaci naturalnej wielkości 
symbolizujących poszczególne kraje UE.  

W trakcie pleneru organizowane były zajęcia warsztatowe, w czasie których 
młodzież zapoznawała się ze znanymi w snycerstwie różnorodnymi stylami oraz 
metodami i technikami pracy rzeźbiarzy. Rzeźby te, ustawione w krągu na leśnej 
polanie, stanowią przede wszystkim bazę edukacyjną do zajęć, a ponadto są 
niewątpliwie dużą atrakcją kulturalno-turystyczną (folder w załączeniu). 

Część plenerowa projektu zakończona została we wrześniu 2004 roku happe-
ningiem. Było to wydarzenie o charakterze uroczystym, bo z udziałem twórców i 
zaproszonych gości (obecni byli m.in. konsulowie honorowi państw UE z dziekanem 
korpusu konsulów honorowych w Polsce, konsulem honorowym Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Płn. Włodzimierzem Walkowiakiem, władze samorządowe Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz Gminy Czarnków, dyrektorzy szkół), ale i 
roboczym jednocześnie, bo poprzez zajęcia pokazowe z udziałem młodzieży 
gimnazjum w Gębicach otwierającym drugą, edukacyjną część projektu. 

Złożą się na nią zajęcia, do których przygotowania prowadzone były od 
początku realizacji projektu. W okresie wakacyjnym przygotowane zostały materiały 
poglądowe do zajęć, nazywane „Koszykami wiedzy” (zalaminowane informacje na 
temat wszystkich dziedzin życia mieszkańców poszczególnych państw UE, 
informatory, mapy, albumy i inne.). Na zamówienie klas szkolnych z poszczególnych 
szkół (wykaz zajęć w załączeniu) realizowano 3-5 godzinne bloki zajęć plenerowo-
domowych, w ramach których młodzież korzystając z przygotowanych materiałów 
samodzielnie uczyła się dokonywania selekcji materiałów i informacji z ich punktu 
widzenia najciekawszych i najistotniejszych. 
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Zajęcia okazały się tak zajmujące, że wiele grup szkolnych będzie je 
kontynuować i wiedzę „w pigułce” poszerzać w trakcie kolejnych spotkań.  
W ramach w/w zajęć przeprowadzono także konkurs na najciekawsze przesłanie „Do 
Europy”, który rozstrzygnięty zostanie w roku 2005. 

Projekt zgłoszony został przez Gminę Czarnków do stałego już, dorocznego 
konkursu pod patronatem Marszałka Wielkopolski: „Działania proekologiczne i 
prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Fundacja 
uczestniczyła w nim po raz drugi - po raz drugi zdobywając wyróżnienie. 

W zajęciach pozaszkolnych w roku 2004, zrealizowanych zarówno w ramach 
projektu „Wieś w Europie…” jak i innych, udział wzięło ponad 1500 dzieci i 
młodzieży z naszego i nie tylko naszego regionu. Wszystkie grupy uczestników 
otrzymały nieodpłatnie folder pleneru oraz dokumentację fotograficzną z zajęć. 

W związku z tym, że do czerwca 2004 roku równolegle prowadziliśmy stałe 
zajęcia pozaszkolne w ramach realizowanego od 5 lat programu „Dobry dom”, 
dofinansowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży (program w załączeniu), 
dawno już przekroczyliśmy nasze możliwości zarówno finansowe, jak i lokalowe. 
Tygodniowo uczestniczyło w nich od 150 do 200 dzieci, co z całą pewnością jest 
wielkim osiągnięciem, ale też i narastającym problemem. Kolejny bowiem rok 
poszukiwań środków inwestycyjnych na remont i przebudowę obiektów 
gospodarczych, w których naszą działalność można by rozwijać, nie przyniósł 
oczekiwanych rezultatów. 

W planach na rok 2005 przewidujemy dalszą realizację zajęć pozaszkolnych w 
ramach kontynuacji projektu „Wieś w Europie…”, takie jak „Przez Europę do serca”, 
„Apetyt na sukces” czyli „Ameryka w Europie, Europa w Ameryce”, oraz dalsze 
starania o środki inwestycyjne w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych.  

W roku sprawozdawczym rozszerzyliśmy program dofinansowany przez 
Ministerstwo Kultury pt. „Malowanie i śpiewanie na sianeczku na sianie” – 
prowadząc nie tylko zajęcia umuzykalniające w ośrodku „Gniazdo”, ale również 
realizując poszczególne tematy zajęć dopołudniowych dla klas szkolnych za pomocą 
ćwiczeń plastycznych i śpiewania.  

Wszystkie zajęcia prowadzone przez Fundację w Ośrodku „Gniazdo”, mają 
charakter wybitnie aktywizujący młodzież, są nastawione na rozwijanie kreatywności, 
ustawiczne kształcenie pamięci, uwagi i koncentracji, a także nabywanie i 
doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wieloletnie doświadczenie 
pracy z dziećmi i młodzieżą wiejską wskazują na duże braki w tych właśnie 
dziedzinach, a ich wyrównywanie jest jednym z głównych celów naszych działań 
edukacyjnych. 

Warto zaznaczyć, że w ramach realizowanych zajęć prowadziliśmy stale 
popularyzację wiedzy o środowisku wiejskim, również we współpracy z Zespołem 
Szkół Leśnych w Goraju, a także wiele ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu. W 
tym celu przygotowaliśmy boisko do paintballa, które doskonale służy do 
relaksujących ćwiczeń fizycznych i rozgrywek „bez kulek”. 

Do osiągnięć należy zaliczyć niewątpliwie szybko wzrastające zainteresowanie 
naszymi zajęciami ze strony nauczycieli spoza naszego regionu. Niestety także 
liczących na nieodpłatną ich realizację, co przekracza nasze możliwości. Stąd do 
chwili rozbudowy bazy edukacyjnej możemy realizować niektóre tylko zamówienia 
spoza obszaru naszego działania.  

Do minusów należy malejąca liczba współpracowników, którzy pomagali nam 
dotąd nieodpłatnie, a z racji powiększającego się w środowiskach wiejskich ubóstwa 
pozyskanie wolontariuszy jest coraz trudniejsze..  
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Nie zdołaliśmy również zdobyć wystarczających środków finansowych na 
ćwiczenia językowe, na które – mimo, że są najbardziej potrzebne i pożądane przez 
dzieci i młodzież – żaden fundusz, fundacja czy instytucje państwowe dotacji nie 
przewidują. Jest to dla nas tym bardziej bolesne, że rodziców dzieci wiejskich nie stać 
na odpłatne kształcenie językowe poza szkołą. Jesteśmy jedyną w regionie organizacją 
oferującą nieodpłatnie relaksacyjny program nauki języka angielskiego uzupełniony o 
ćwiczenia pamięci, uwagi i koncentracji oraz zabawy językowe dla dzieci młodszych.  

Z powodu ograniczeń finansowych musieliśmy również zmniejszyć ilość 
wydanych w 2004 roku numerów gazety dzieci i młodzieży wiejskiej „O!Płotki”, 
dofinansowywanej dotąd przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Staramy się 
jednak o jej utrzymanie podejmując jednocześnie próbę przekształcenia jej w 
kwartalnik o charakterze edukacyjnym, promujący w środowisku wiejskim 
pozaszkolną działalność edukacyjną i kulturalną. 

Podobnie jak w latach ubiegłych działalność Fundacji „Gębiczyn” i ośrodka 
„Gniazdo” promowana jest w lokalnej i ogólnopolskiej prasie oraz lokalnej telewizji. 
Fundacja „Gębiczyn” jest też stałym partnerem instytucji edukacyjnych i kulturalnych 
w regionie. 

W roku sprawozdawczym 2004 – działalność statutową Fundacji oraz 
zrealizowane programy edukacyjne wsparły następujące instytucje: 

- Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce, 
- Ministerstwo Kultury, 
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Protokół Dyplomatyczny, 
- Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, 
- Samorząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, 
- Samorząd Gminy Czarnków 

oraz firmy i donatorzy prywatni, m.in.: 
 - Ambasador Kuwejtu 
 - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 
 - DORA METAL w Czarnkowie, 
 - SEAKING POLAND Ltd. Sp. z o.o. w Czarnkowie. 

   
3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 
  Nie została uruchomiona. 

 
4. UCHWAŁY 
     ZGROMADZENIA FUNDATORÓW-ZAŁOŻYCIELI 
     ORAZ ZARZĄDU  
 

W związku z zamiarem podjęcia przez Fundację starań o przyznanie jej statusu 
organizacji pożytku publicznego, Zgromadzenie Fundatorów-Założycieli już w lutym 
2003 roku poszerzyło Zarząd o dwóch honorowych członków, a w dniu 01.06.2004 
roku podjęło uchwały o zmianie treści niektórych paragrafów statutu Fundacji, a także 
w sprawie powołania pierwszego składu Rady Fundacji, która trzy dni później, tj. 
04.06.2004 roku powołała Zarząd Fundacji i jego prezesa. 
Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów został złożony w KRS. 

Zwrot wniosku w celu naniesienia w nim poprawek, a nade wszystko związane 
z tym uwagi Sądu, a także uczestnictwo w szeregu odbywających się w tym czasie 
szkoleniach dotyczących ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
wpłynęły na weryfikację postanowień Fundatorów-Założycieli i rezygnację z 
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podjętych starań – bowiem ich kontynuacja i przyjęcie statusu organizacji pożytku 
publicznego w aktualnych warunkach byłoby dla naszej Fundacji wysoce 
niekorzystne. 
 Przede wszystkim, obok utrudnień organizacyjnych, nastąpiłby zdecydowany 
wzrost kosztów administracyjnych funkcjonowania Fundacji (księgowość, posiedzenia 
Rady, Zarządu), którego znikome wpływy z możliwego 1% odpisu od podatków w 
żadnym razie by nie zrekompensowały. 
 Biorąc powyższe pod uwagę Fundatorzy-Założyciele Fundacji zrezygnowali ze 
starań i anulowali wszystkie podjęte w tej sprawie decyzje. 

   
 Zarząd w roku sprawozdawczym uchwał nie podejmował. 
 

5. PRZYCHODY FUNDACJI 
 
  *darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych - 32.414,87 
  *dotacje na zadania zlecone przez: 
   Komisje Europejską     - 31.289,99 
              Ministerstwo Kultury     - 10.000,oo 
   Polską Fundację Dzieci i Młodzieży   -   6.000,oo 
   Samorząd Gminy Czarnków    -   3.000,oo 
   Samorząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego -   2.500,oo 
          -          85.204,86 

                                                                                                     
6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA: 

 
  * realizację celów statutowych Fundacji                         -    56.680,80 
  * wydatki administracyjne                                               -    14.170,20 
                                                                                                 70.851,oo 
 
7. DANE  O: 

 

  a/ LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI 

  * na umowę o pracę  - 1 /na urlopie wychowawczym/ 
  * na umowę-zlecenie  - 8 
  * wolontariuszy  - 6 

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

  * wynagrodzenia  - 26.162,68 
  * nagrody   - 0 
 * premie   - 0 

  c/ WYSOKOŚĆ ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACANEGO  
ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI. 

* Zarówno prezes, jak i członkowie Zgromadzenia Fundatorów-Założycieli z 
tytułu pełnionych funkcji wynagrodzenia nie pobierają. 

 d/ WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW-ZLECEŃ. 

*  -  26.162,68 
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 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. 

  * Nieruchomości w roku sprawozdawczym 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 

 
  Fundacja usług takich nie świadczyła. 

 
 9. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI  PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄD. 
  
    Fundacja w roku sprawozdawczym realizowała trzy takie zadania. 

Ministerstwo Kultury realizację programu „MALOWANIE I ŚPIEWANIE NA SIANECZKU, NA 
SIANIE” wsparło kwotą 10.000,oo zł. pochodzącą z dopłat do stawek w grach 
stanowiących monopol państwa.  

Samorząd Gminy Czarnków  wsparł realizację ŚRODOWISKOWEGO  PROGRAMU  
PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO – „DOBRY DOM” kwotą 3.000,oo zł., a samorząd Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego kwotą 2.500,oo zł. finansowany w 74% przez Komisję 
Europejską projekt „Wieś w Europie, Europa we wsi”. 

 
10. INFORMACJE O ROZLICZENIACH Z BUDŻETEM Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 

ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH,  A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE   
SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 

 
   Fundacja nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami podatkowymi. W 

związku z nie podjętą dotąd działalnością gospodarczą Urząd Skarbowy w Czarnkowie 
zwolnił Fundację z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji o wysokości 
dochodu. 

11.  INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH 
 
   W roku sprawozdawczym działalność Fundacji kontrolowana była przez 

Komisję Europejską – w związku z realizacją projektu „Wieś w Europie - Europa we 
wsi” –  którą reprezentował dr Janusz Reichel, a także przez przedstawiciela Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży pana Artura Łęgę – w związku z dofinansowaniem przez tę 
organizację projektu „Dobry Dom”. 

   Tak w jednym, jak i w drugim przypadku Fundacja uzyskała bardzo wysoką 
ocenę, zarówno za poziom merytoryczny, jak i wydatkowanie środków. 
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   Działalność Fundacji kontrolowana była również przez przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego województwa Wielkopolskiego w związku ze zgłoszeniem nas przez 
Urząd Gminy Czarnków do konkursu na najlepszą inicjatywę proekologiczną i 
prokulturową. Także i w tym przypadku Fundacja uzyskała bardzo wysoką ocenę 
otrzymując w konkursie wyróżnienie i nagrodę w postaci cyfrowego aparatu 
fotograficznego.  

 
 
 
       
                                                                                     Stefan WAWRZYNIAK 

                                                                                             PREZES 
 
 
 

 


