
                                          
 

S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Fundacji za 2006 rok 

 
 
 
 
I.  Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
    63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21 wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego    
    w Poznaniu dnia 9.10.2001 r. nr rej. 0000051322 pierwsza rejestracja   
    8.10.1990r. w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawy nr rej.796 
    05.03.2004 r. Fundacja uzyskała status organizacji poŜytku publicznego 

 
   
  Regon 004834535 
  NIP 785-12-64-398 

 
 

   Zarząd: 
   1/ Jacek Nowaczyński – Prezes 
   2/ Piotr Bartkowiak – Wiceprezes 
   3/ ElŜbieta Tomyślak – Sekretarz 
   4/ Krystyna Szymańska – Członek Zarządu 
   5/ Tadeusz Ratajczak – Członk Zarządu 

 
 

    Cele Fundacji: 
  1.Rewaloryzacja zabytków w Śremie i terytorium RP 
  2.Realizacja zadań dotyczących pomocy społecznej w Śremie i terytorium RP 

 
 

II. Przedmiot działalności wpisany do rejestru: KRS 0000051322 główne:  
  92 52 B Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 
  85 31 B Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobo w trudnej sytuacji           
                Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 
           pozostała działalność np.: 
 63 30 D Pozostała działalność turystyczna 
 80 42 Z Pozostałe formy kształcenia 
 92 62 Z Pozostała działalność związana ze sportem 

 
 
 



III. Prowadzona działalność: 
 
A/ Ochrona Zabytków: 
 
     Zakończono prace przy renowacji zabytkowego muru   Cmentarza   
     Parafialnego w Śremie przy ul. Cmentarnej .Na dokończenie prac pozyskano  
     środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 4.524,-zł. na materiały    
     konieczne do wykończenia. Prace trwały od kwietnia do końca września br.    
     Prowadzono je systemem  gospodarczym przy udziale 2 osadzonych w   
     Areszcie Śledczym ,którzy łącznie przepracowali 850 godzin – o wartości   
     2550,-zł.  oraz 1 uczeń klasy budowlanej z Zespołu  Szkół Mechanicznych  
    w Śremie w ramach praktyk uczniowskich pod   kierunkiem członka Zarządu   
     posiadającego wymagane uprawnienia  budowlane i pedagogiczne oraz      
     pracownik odbywający słuŜbę zastępczą  w Fundacji z wykształcenia murarz. 
     Zakończone prace renowacyjne przy murze zostały odebrane protokołem   
     końcowym przez   Proboszcza Parafii NMP w Śremie, do którego naleŜy   
     Cmentarz w obecności  projektanta Roberta Mizery, przedstawiciela Aresztu 
     Śledczego i przedstawicieli Fundacji, która prowadziła renowację ogro-  
     dzenia.  
 
     W ranach zebranego 1% podatku na cele statutowe  tj.4.266,-zł Fundacja 
      w całości przeznaczyła na renowację obrazu w jednym z ołtarzy w Kościele   
      Pofranciszkańskim w Śremie przy ul.Poznańskiej. 
 
 B/ Sprawy Społeczne: 
 
      Na podstawie umowy zawartej z gminą Śrem Fundacja administruje 
      dwoma domami dla bezdomnych : Hostelem w Nochowie, w którym 
      mieści się noclegownia i Schroniskiem dla kobiet z dziećmi. 
      Sprawozdanie merytoryczne / Załącznik Nr 1/  
 
 
 C/ Bank śywności: 
 
      Fundacja jako członek Wielkopolskiego Banku śywności w ramach  

        opłacanej składki członkowskiej pozyskiwała Ŝywność dla osób       
        potrzebujących. Pozyskana Ŝywność unijna w 2006 r. to 25 155,2 kg  
     o wartości ogółem 46.235,46 zł., w tym: mleko – 7815 litrów, ryŜ  
     – 4560 kg, makaron – 2550 kg, mąka – 7386 kg, ser topiony – 350 kg, ser 
     Ŝółty – 871,2 kg, kasza – 720 kg, cukier – 903kg. 
 Z tej Ŝywności skorzystało 665 osób, kaŜda przeciętnie 34 kg. 
 
     



    Dodatkowo z Banku śywności pozyskano róŜnego rodzaju artykuły 
     spoŜywcze, nabiał, napoje, artykuły mięsne, chleb i inne w ilości 6750,8 kg  
     o wartości 37 036,00 zł. z Ŝywności tej skorzystało 425 osób, przeciętnie po 
     po 15,8 kg. Osoby korzystające z pomocy to osoby samotne, bezrobotni, 
     bezdomni i osoby w trudnej sytuacji materialnej. 
 
     Przy pracach związanych z zatrudnieniem i wyładunkiem, przywozem  
     Ŝywności z Poznania pomagały stale dwie osoby bezdomne oraz odbywający    
     słuŜbę zastępczą oraz czterech wolontariuszy. 
 
 
 
 
D/ Wolontariat : 
      

 Lokalne Centrum Wolontariatu. 
 Działa przy Fundacji od listopada 2005 r. Zrzesza 8 szkolnych Klubów 
 Wolontariatu, w których jest około 250 wolontariuszy. Wolontariuszami jest 
 młodzieŜ gimnazjalna i ponadgimnazjalna, oraz osoby dorosłe. W 2006 r. 
 zorganizowaliśmy 6 szkoleń z zakresem podstawowego dla wolontariuszy. 
 Łącznie przeszkoliliśmy 110 wolontariuszy. Ponadto dla wolontariuszy 
 pełnoletnich(maturzystów) zorganizowaliśmy kurs wychowawców 
 kolonijnych. Szkolenia dla wolontariuszy były nieodpłatne, jednakŜe mieli 
 oni  obowiązek  odpracowanie szkolenia podczas wakacji. Przeszkoleni 
 wychowawcy kolonijni pracowali nieodpłatnie na koloniach, obozach i 
 półkoloniach organizowanych przez inne organizacje organizujące 
 wypoczynek letni dla dzieci. Dla sprawnego funkcjonowania i organizacji 
 LCW przeszkoliliśmy 10 koordynatorów pracy w szkolnych Klubach 
 Wolontariatu. Za pracę najlepszych wolontariuszy wyróŜniliśmy drobnymi 
 upominkami i dyplomami z okazji Dnia Wolontariusza. Z tej okazji 
 uhonorowaliśmy równieŜ koordynatorów. Z okazji Dnia Wolontariusza 
 zorganizowaliśmy imprezę, połączoną z gwiazdką dla dzieci z rodzin 
 ubogich i nie[pełnosprawnych (200 dzieci otrzymało paczki) .  
          Część artystyczną z tej okazji przygotowali wolontariusze.  
 Wszyscy wolontariusze maja przypisane zadania i pracują na rzecz 
 środowiska. 
 Pracują oni w: 
 - Domach Pomocy Społecznej, 
 - Środowiskowym Domu Samopomocy, 
 - Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, 
 - Przedszkolach, 
 - Szkołach niŜszego szczebla, 
 - Realizują program Starsza siostra, starszy brat. 



 - Z dziećmi niepełnosprawnymi Koła „SMOKI” 
 - przy okazjonalnych imprezach organizowane przez samorządy lokalne  
            i  inne organizacje i instytucje  
      Nasza pracę pokazano w programie TVP 3 „Wyzwanie”. Jest to dla nas 
 wielkie wyróŜnienie. 
 
E/ Koło Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej „SMOKI” 
 
  
 Koło powstało w październiku 2006 r. i jest strukturą wewnętrzną Fundacji 
 członkami są dzieci niepełnosprawne z róŜnymi stopniami 
 niepełnosprawności. Dla dzieci prowadziliśmy zajęcia integracyjne w 
 których obowiązkowo uczestniczą rodzice.  
 Zorganizowaliśmy teŜ „Andrzejki”, w których uczestniczyły równieŜ dzieci 
 ze świetlicy Socjoterapełtycznej. Wcześniej odwiedziliśmy gospodarstwo 
 agroturystyczne, gdzie mogły zobaczyć zwierzęta i posiedzieć przy ognisku i 
 zjeść kiełbaskę. W grudniu zorganizowaliśmy teŜ gwiazdkę. KaŜde dziecko 
 otrzymało paczkę wartości 40,00 zł. Występowaliśmy z wnioskami o środki 
 finansowe. Koło dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej „SMOKI” działa 
 zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Fundacji. 
 
F/ Centrum Kształcenia Ustawicznego 
 
 W czerwcu 2006 r. został opracowany statut CKU, który został przyjęty  
 Uchwałą Zarządu Fundacji. CKU jest strukturą wewnętrzną Fundacji. 
 Procedury związane z rejestracją trwały bardzo długo, dlatego CKU nie 
 podjęło działalności w 2006 zł. 
 
G/ Pozostała działalność: 
 
    W maju zorganizowaliśmy majówkę dla 150 dzieci niepełnosprawnych  
     z powiatu śremskiego. Majówka odbyła się na terenie DPS Psarskie. 
 
     Z okazji „Mikołaja” 6 grudnia zorganizowaliśmy Olimpiadę sportową 
     równieŜ dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu śremskiego . 
    Impreza zorganizowana była w obiekcie rekreacyjno-sportowym OSiR Śrem. 
 

IV.  Podjęte uchwały przez Fundację w załączeniu 
 

V.   Uzyskane przychody: Bilans i rachunek strat i zysków w załączeniu. 
 
 
 



VI.  Poniesione koszty na: 
 

   a/ realizację celów statutowych – 5.186,69 zł. 
 

  b/ administrację / czynsz, opał, prąd, telefon, pocztowe/ – 6.564,45 zł. 
 
 
 

VII. Dane o zatrudnieniu: 
  
  a/ księgowa – 1/5 etatu, 

 
b/ 2-ch pracowników administracyjnych – osoby niepełnosprawne – cały  etat 

 
c/ specjalista murarski – osoba niepełnosprawna – cały etat 

 
d/ słuŜba zastępcza – 2 etaty 

 
e/ pielęgniarka od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. na etacie jako osoba       
    niepełnosprawna  
 
f/ pracownik socjalny  - osoba niepełnosprawna,   cały etat 
 
g/ przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi – 733,12 zł.  

 
h/ 5 – osobowy  Zarząd nie pobierał diet za posiedzenia,  

     
i/ wydatki na umowy – zlecenia – 2 umowy – 5.866,- zł.  

 
j/ Fundacja nie udzielała Ŝadnych poŜyczek pienięŜnych ani osobom ani    
   przedsiębiorcom, 

 
k/ na rachunku bankowym na dzień 31.12.06 r. w Spółdzielczym Banku 
   Ludowym w Śremie znajdowało się – 2.570,49 zł. 

 
l/ Fundacja nie nabyła obligacji ani teŜ nie posiada akcji w spółkach prawa     
    handlowego, 

 
l/ na zakupioną 2004 r. nieruchomość w Śremie przy ul. Mickiewicza 21   
   aktem notarialnym – Repertorium A nr 3432/2004 z przeznaczeniem na  
   biuro i salkę posiedzeń pozyskano kredyt w kwocie 25.000 zł. na okres 5 lat,  
   którym spłacono zakup nieruchomości. Z całości pozyskanego kredytu    
   spłacono kwotę 9571,- zł. oraz odsetki.  



 
 

VIII. Działalność zlecona Fundacji np. przez samorządy: 
 

a/ Umowa z Urzędem Miejskim w Śremie na prowadzenie domów dla  
    bezdomnych i noclegowni 

  
- dotacja 55.000,- zł. – wykorzystano – 55.000,- zł. 
 
- umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zakup maszyny Brailler do pisania – 6.540,00 
wykorzystano – 6540,00 zł. to stanowiło 60% kosztów ,Fundacja dołoŜyła 
2.509,-zł. do całościowych kosztów maszyny. 
 
- dotacja  od Wojewody Wielkopolskiego na dokończenie prac 
renowacyjnych zabytkowego ogrodzenia wokół Cmentarza Parafialnego 
w Śremie – 4 524,00 zł – wykorzystano – 4 524,00 zł. 
 
- dotacja od Urzędu Miejskiego w Śremie na zorganizowanie majówki dla  
  dzieci niepełnosprawnych – 2.500,00 zł. – wykorzystano – 2.500,00 zł. 
 
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zorganizowanie  
   majówki dla dzieci niepełnosprawnych (wyŜywienie) – 1.000,00 zł.  
   – wykorzystano – 1.000,00 zł. 
 
- dotacja  od Wojewody Wielkopolskiego na Dzień Dziecka – impreza 
integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych/w tym dzieci przedszkolnych – 
1.500,00 zł. – wykorzystano 1.500,00 zł. 
 
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na transport osób  
   niepełnosprawnych i bezdomnych do Sanktuarium w Licheniu – 
 1.000,00 zł.  – wykorzystano – 1.000,00 zł.  
 
- dotacja od Urzędu Miejskiego na zorganizowanie szkoleń wolontariatu i 
wychowawców kolonijnych – 5.000,00 zł. – wykorzystano 5.000,00 zł. 
 
- umowa z Fundacją Bank Zachodni, WBK S.A. w ramach Banku 
Dziecięcych Uśmiechów na zakup podręczników i przyborów szkolnych 
dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej – 4.000,00 wykorzystano – 
4.000,00 
 
- umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na Olimpiadę dla Dzieci Niepełnosprawnych z 



powiaty śremskiego – 3.100,00 zł. wykorzystano – 3.100,00 zł. to 
stanowiło 60% kosztów ,Fundacja dołoŜyła 2.100,00-zł. do całościowych 
kosztów olimpiady 
 
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na pokrycie kosztów  
   związanych z gazem i prądem w Schroniskach – 2.500,00 zł.- 
wykorzystano – 2.500,00 zł. oraz na zakup lodówek do Schroniska 
 – 1.200,00 zł. – wykorzystano – 1.200,00 zł. 
 
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na Gwiazdkę dla osób 
bezdomnych – 1.500,00 zł. wykorzystano – 1.500,00 zł. 
  
    
 

IX. Składane deklaracje podatkowe: 
 
 Decyzją Urzędu Skarbowego w Śremie Fundacja została zwolniona ze    
 składania miesięcznych deklaracji CIT 2, złoŜono deklarację roczny CIT 8. 

 
 

X.  Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Fundacji: 
 

 - Urząd Miejski w Śremie przeprowadził dwie kontrole w zakresie 
    zadań zleconych /administrowanie domami dla bezdomnych 
 
-  kontrola Państwowej StraŜy PoŜarnej w Śremie w Schronisku dla   
   bezdomnych w Nochowie pod względem zabezpieczenia przeciw- 
   poŜarowego 

 
                                                              
 
 
                                                    Zarząd: 
 

                         1. Jacek Nowaczyński …………………………….... 
 

         2. Piotr Bartkowiak ……………………………….... 
 

3. ElŜbieta Tomyślak ………………………………. 
 

                                    4. Krystyna Szymańska ……………………………. 
 

                                            5. Tadeusz Ratajczak ………………………………. 



Śrem, dn. …………… 
 
 
 
 
 

        Urząd Miejski 
        Pion Edukacji i Usług Społecznych 
        Pl. 20 Października 1 
        63 – 100 Śrem 
 
 
 
 
 
Dotyczy: sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji      
Miasta Śrem za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. 
 
 
 Zgodnie z umową zawartą w dniu 20.01.2006 r. pomiędzy Gminą Śrem, a Fundacją na 
Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem przedstawiamy sprawozdanie merytoryczne z realizacji 
zadania z zakresu bezdomności za okres 01.01.06 do 30.06.06, które obejmowało: 

1. Prowadzenie Schroniska dla kobiet w Śremie przy ul. Dutkiewicza 8a. 
2. Prowadzenie Hostelu socjalnego w Nochowie przy ul. Śremskiej 12. 

W I połowie 2006 r. ze schroniska w obu budynkach administrowanych przez Fundację 
skorzystały 53 osoby ,  w tym w Schronisku dla kobiet 11 osób, a w Hostelu 42 osoby. 
Oprócz tego w okresie od stycznia do końca kwietnia z noclegowni, co noc korzystało średnio  
6 osób.  
W tym czasie: 
- usamodzielniły się      –  4 os. 
- z innych gmin opuściły     –  3 os. 
- wydalono       –  3 osoby jedna os. powróciła ze   
          skierowaniem 
- opuściło schronisko bez podania przyczyny  – 10 os. 
- powróciło ponownie     – 3 os. 
 
Obecnie w obu schroniska łącznie mieszka 35 os. Wszystkie osoby pochodzące z gminy Śrem 
posiadają skierowanie, pozostałe 5 os. z gmin ościennych związane są z naszą gminą przez 
zatrudnienie w Śremie lub dzieci. 
Koszty 2os. pokrywają właściwe OPS, a 3 osoby swój pobyt opłacają samodzielnie. 
Źródła dochodów osób przebywających w schroniskach: 
- umowa o pracę na czas nieokreślony  -  5 os. 
- umowa o pracę na czas określony   -  4 os. 
- renta chorobowa     -  7 os, 
- zasiłek stały      -  1 os. 
- zasiłki celowe    -  2 os. 
- praca dorywcza     -  7 os. 
- staŜ       -  1 os. 
- brak dochodu     -  3 os. 
- dzieci      -  5 os. 



 Nadmienić naleŜy, Ŝe 2 osoby pracują jako wolontariusze na rzecz Towarzystwa Brata 
Alberta pomagając przy transporcie Ŝywności, pracach porządkowych przy  obiekcie na ul. 
Sikorskiego, załadunku i rozładunku mebli oraz przy co miesięcznych zbiórkach odzieŜy. 
 Osoby, które nie posiadają Ŝadnego dochodu w myśl regulaminu  Hostelu zobowiązane są 
do prac społecznie uŜytecznych wskazanych przez administratora.  
Obecnie wykonują prace remontowe i malarskie w noclegowni, a takŜe dbają o porządek wokół 
budynku. 
Zgodnie z obowiązującym regulaminem osoby, które pochodziły z innych gmin i nie były 
związane w Ŝaden sposób z naszą gminą opuściły z dniem 1 kwietnia Hostel. 
Fundacja utrzymuje stały kontakt z pracownikami OPS, Kuratorami Sądowymi i Przychodnią 
Leczenia UzaleŜnień, z której korzystało w ostatnim półroczu 6 osób. 
 W maju grupa 13 męŜczyzn wyraziła chęć uczestniczenia w terapii indywidualnej na 
terenie Hostelu, którą społecznie zobowiązał się poprowadzić Pan Ryszard Ciszewicz , spotkania  
te  zaczną  się  w  najbliŜszym  czasie 
 Dzięki współpracy Fundacji z Wielkopolskim Bankiem śywności osoby bezdomne 
otrzymują pomoc Ŝywnościową, między innymi z Ŝywności unijnej. 
30 czerwca mieszkańcy Hostelu wraz z podopiecznymi DPS w Psarskiem wyjechali na 
wycieczkę do Sanktuarium Maryjnego do Lichenia, pomagając osobom niepełnosprawnym. 
Przejazd sfinansowany został ze środków Wojewody Wielkopolskiego. 
W najbliŜszym czasie planujemy odmalować pokoje w Schronisku dla kobiet przy  
ul. Dutkiewicza 8a ,a  w okresie jesiennym zrobić nasadzenia Ŝywopłotu wokół posesji  
w Nochowie.  
 
 
Opracowała:  
Krystyna  Szymańska 
- pracownik  socjalny 
 



U C H W A Ł A  Nr 1 / 2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 3 stycznia 2006 r. 

 
w sprawie: przyjęcia planu finansowo – księgowego Fundacji. 
 
  Na podstawie § 9 pkt. 1 i 2 Zarząd Fundacji uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
 
  Zarząd Fundacji przyjmuje i zatwierdza planu finansowo – 
księgowy, który stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Fundacji. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                    
       Podpisy: 
 
                                                 1.Jacek Nowaczyński…………………. 
 
                                                 2.Piotr Bartkowiak……………………. 
 
                                                 3.Krystyna Szymańska………………... 
 
                                                 4.ElŜbieta Tomyślak…………………... 
 
                                                 5.Tadeusz Ratajczak…………………...   
 



 

U C H W A Ł A  Nr 2 / 2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 3 styczna 2006 r. 

 
w sprawie: powierzenia obowiązków finansowo – księgowych. 
 
  Na podstawie § 9 pkt. 1 i 2 oraz § 42 pkt. 3 Zarząd Fundacji 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
  Zarząd Fundacji powierza prowadzenie księgowości fundacji 
Pani Janinie Bartkowiak zgodnie z zawartą umową o wolontariacie.  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Fundacji. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                   Podpisy: 
 
                                                 1.Jacek Nowaczyński…………………. 
 
                                                 2.Piotr Bartkowiak……………………. 
 
                                                 3.Krystyna Szymańska………………... 
 
                                                 4.ElŜbieta Tomyślak…………………... 
 
                                                 5.Tadeusz Ratajczak…………………... 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U C H W A Ł A  Nr 4 / 2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 28 lutego 2006 r. 

 
w sprawie: pracy woluntarystycznej na rzecz Fundacji na Rzecz  
    Rewaloryzacji Miasta Śrem 
 
  Na podstawie § 8 i 10 Statutu Fundacji oraz przyjętego regulaminu 
Lokalnego Centrum Wolontariatu przy fundacji Zarząd uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
  Zarząd Fundacji przyjmuje zawarte porozumienia o wykonanie 
świadczeń przez wolontariuszy przez niŜej wymienionych członków Zarządu, 
Dyrektora i księgowej w osobach: 

     1) Jacek Nowaczyński 
2) Piotr Bartkowiak 
3) ElŜbieta Tomyślak 
4) Hieronim Bartkowiak 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Dyrektorowi Fundacji. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                   Podpisy Zarządu: 
 
                                                 1.Jacek Nowaczyński…………………. 
 
                                                 2.Piotr Bartkowiak……………………. 
 
                                                 3.Krystyna Szymańska………………... 
 
                                                 4.ElŜbieta Tomyślak…………………... 
 
                                                 5.Tadeusz Ratajczak…………………... 





 
U C H W A Ł A Nr 6/2006 

Zarządu Fundacji 
na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 

z dnia 12 kwietnia 2006 r. 
 

 
 
w sprawie: upowaŜnienia dla Członka Zarządu Krystyny Szymańskiej.  
                   
 
 Na podstawie § 17 Statutu Fundacji Zarząd uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
 UpowaŜnia się Członka Zarządu Krystynę Szymańską do jednoosobowego 
wydawania decyzji o zawieraniu i wypowiadaniu umów na pokoje socjalne w 
Schroniskach dla bezdomnych w imieniu Zarządu Fundacji związanych z bieŜącą 
działalnością Fundacji. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Fundacji. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
                                                        Podpisy Zarządu: 
 
                                                   1.Jacek Nowaczyński…………………….. 
 
                                                   2.Piotr Bartkowiak……………………….. 
 
                                                   3.Krystyna Szymańska…………………… 
 
                                                   4.ElŜbieta Tomyślak……………………... 
 
                                                   5.Tadeusz Ratajczak……………………... 



U C H W A Ł A Nr 7/ 2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 9 maja 2006 r. 

 
 
w sprawie: prowadzenia działalności – porady prawne – dla społeczeństwa.  
                    
 
  Zgodnie z § 16 statutu Fundacji oraz załącznika w części 2 pozostała 
działalność pkt. 5 Zarząd uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
1. Zarząd Fundacji uruchamia działalność pod nazwą ,,świadczenie porad 
prawnych” dla społeczności przy Fundacji w jej siedzibie ul. Mickiewicza 21. 
 2. Działalność będzie prowadzona na zasadach oddzielnego rozrachunku i w 
ramach własnych wypracowanych środków.  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Fundacji. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                                     Podpisy Zarządu: 
 
                                                   1.Jacek Nowaczyński…………………. 
 
                                                   2.Piotr Bartkowiak……………………. 
 
                                                   3.Krystyna Szymańska………………... 
 
                                                4.ElŜbieta Tomyślak…………………... 
 
                                                   5.Tadeusz Ratajczak…………………... 



U Z A S A D N I E N I E 
do uchwały Nr 7/2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 9 maja 2006 r. 

 
 
 
w sprawie: prowadzenia działalności – porady prawne – dla społeczeństwa. 
 
 
 Zarząd Fundacji widząc potrzebę prowadzenia działalności porad prawnych 
dla społeczeństwa postanawia uruchomić przy Fundacji tego typu działalność. 
Prowadzone porady prawne nie będą obciąŜeniem dla Fundacji gdyŜ będzie 
prowadzona na zasadach oddzielnego rozrachunku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Prezes 
 
         Jacek Nowaczyński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



U C H W A Ł A Nr 8/ 2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 9 maja 2006 r. 

 
 
w sprawie: przeznaczenia środków finansowych zebranych z podatków podatników za  
                   2005 r. w wysokości 1 % dochodu na odnowę zbytków w Kościele   
                   Pofranciszkańskim. 
                    
 
  Zgodnie z § 7 pkt.1 i § 9 pkt.1 i 2 Zarząd uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Przeznacza się na odnowę zabytków zebraną kwotę 4 266 zł, słownie: cztery tysiące  
dwieście sześćdziesiąt sześć złotych w Kościele Pofranciszkańskim w Śremie przy  

 ul. Poznańskiej. 
2. Realizacja środków nastąpi po wystawieniu faktury przez wykonawcę za przeprowadzone 

prace konserwacyjne w w/w kościele do wysokości 4 266 zł, słownie: cztery tysiące 
dwieście sześćdziesiąt sześć złotych.  

 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Fundacji. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
                                                                     Podpisy Zarządu: 
 
                                                   1.Jacek Nowaczyński…………………. 
 
                                                   2.Piotr Bartkowiak……………………. 
 
                                                   3.Krystyna Szymańska………………... 
 
                                                 4.ElŜbieta Tomyślak…………………... 
 
                                                   5.Tadeusz Ratajczak…………………... 
 
 

 



U Z A S A D N I E N I E 
do uchwały Nr 8/2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 9 maja 2006 r. 

 
 
 
w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na odnowę zbytków  
                   w Kościele Pofranciszkańskim w Śremie. 
 
 
 Zarząd Fundacji widząc potrzebę odnowy zabytkowego Kościoła 
Pofranciszkańskiego postanawia zebrane środki finansowe z 1 % podatku 
dochodowego za 2005 r. Zebraną kwotę 4 265,36 zł którą zaokrąglono do pełnych 
złotych przeznacza się na wykonane prace konserwatorskie w w/w kościele. 
 
 
 
 
 
 
         Prezes 
 
         Jacek Nowaczyński 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UCHWAŁA Nr 9/2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 9 maja 2006 r. 

 
 
 
w sprawie: podwyŜszenia opłaty za dzień pobytu w Schronisku dla    
 bezdomnych osób pochodzących z innych gmin niŜ Śrem. 
 
Na podstawie art. 41 pkt. 5 Statutu Fundacji uchwala, co następuje: 
 
 
                                                      § 1 
 
Zarząd Fundacji postanawia podnieść odpłatność za dzień pobytu w Schronisku 
dla bezdomnych osób pochodzących z innych gmin niŜ Śrem z obecnie 5,-zł. na 7,-
zł. za dobę. 
 
 
                                                      § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Fundacji. 
 
 
                                                      § 3 
 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 
 
 
                                                                Podpisy: 
 

     1. Jacek Nowaczyński…………………………... 
 

     2. Piotr Bartkowiak……………………………... 
      

     3. Krystyna Szymańska………………………….  
    

     4. ElŜbieta Tomyślak…………………………… 
                                                                                                                                 

    5. Tadeusz Ratajczak…………………………… 
 



 
U Z A S A D N I E N I E 
do uchwały Nr 9/2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 9 maja 2006 r. 

 
 

 
 
 
w sprawie: podwyŜszenia opłaty za dzień pobytu w Schronisku dla    
 bezdomnych osób pochodzących z innych gmin niŜ Śrem. 
 
 
 
 
 
 Zarząd widzi potrzebę podniesienia odpłatności za popyt w schronisku od 
osób bezdomnych spoza gminy Śrem z uwagi na wzrost kosztów utrzymania 
Schronisk (wzrost opłat prąd, gaz i inne) oraz fakt, Ŝe od dwóch lat nie podnoszono 
odpłatności. 
 
 
 
 
           Podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U C H W A Ł A Nr 10/2006  
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 26.06.2006 r. 

 
w sprawie: wpisu do rejestru statutu placówki szkoleniowej przy   
   Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. 
 
 

§ 1 
 
 Zarząd Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem uchwala 
wpisanie do rejestru placówki szkoleniowej przy Fundacji na Rzecz 
Rewaloryzacji Miasta Śrem, która brzmi: Placówka Kształcenia 
Ustawicznego. 
 

§ 2 
 
 Zarząd Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem uchwala 
statut placówki szkoleniowej przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji 
Miasta Śrem, który stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                   Podpisy Zarządu: 
 
                                                 1.Jacek Nowaczyński…………………. 
 
                                                 2.Piotr Bartkowiak……………………. 
 
                                                 3.Krystyna Szymańska………………... 
 
                                                 4.ElŜbieta Tomyślak…………………... 
 
                                                 5.Tadeusz Ratajczak…………………... 



U Z A S A D N I E N I E 
do uchwały Nr 10/2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 26 czerwca 2006 r. 

 
 
 

w sprawie: wpisu do rejestru statutu Centrum Kształcenia          
                    Ustawicznego przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji  
                    Miasta Śrem. 
 
 
 
 
 Zarząd podjął decyzję o uruchomieniu działalności szkoleniowej 
zgodnie z art. 82 ust. 3, 3a i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 i ustawa z 2004 r. poz. 2572 z 
późniejszymi zmianami) jako Centrum Kształcenia Ustawicznego przy 
Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. 
W tym celu opracowany został statut w/w Centrum, który został przyjęty 
uchwałą Zarządu. Aby działalność mogła być prowadzona zachodzi 
konieczność rejestracji w ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
Starostwa Powiatowego. 
Działalność zostanie uruchomiona z chwilą wpisu do ewidencji 
(przewidywany termin 01.10.2006 r.)  
Fundacja dysponuje budynkiem o powierzchni 123,7 m2 w tym są dwie 
sale z pełnym węzłem sanitarnym. W razie potrzeby będą wynajmowane 
odpowiednie pomieszczenia spełniające wymogi.  
Dyrektor Centrum i zatrudniana kadra pedagogiczna posiadać będzie 
wyŜsze wykształcenie. Stosowana będzie umowa o dzieło i umowa 
zlecenia jako forma zatrudnienia kadry pedagogicznej.  
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Zarządu. 
 
          Prezes 
         Jacek Nowaczyński 
Śrem, dnia 26.06.2006 r.         
   



UCHWAŁA Nr 11/2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 26 czerwca 2006 r. 

 
 
 
w sprawie: opłat za porady prawne udzielane przez Biuro Porad Prawnych przy  
 Fundacji. 
 
Na podstawie art. 41 pkt. 5 Statutu Fundacji uchwala, co następuje: 
 
 
                                                      § 1 
 
1. Zarząd Fundacji postanawia uchwalić cennik za usługi prawne zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Zmiana cennika usług prawnych moŜe nastąpić poprzez uwarunkowaniami 
prawnymi zawartymi w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. 
 
                                                      § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Fundacji. 
 
 
                                                      § 3 
 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 
 
 
                                                                Podpisy: 
 

     1. Jacek Nowaczyński…………………………... 
 

     2. Piotr Bartkowiak……………………………... 
      

     3. Krystyna Szymańska………………………….  
    

     4. ElŜbieta Tomyślak…………………………… 
                                                                                                                                 

    5. Tadeusz Ratajczak…………………………… 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
do uchwały Nr 11/2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 26 czerwca 2006 r. 

 
 

 
 
 
w sprawie: opłat za porady prawne udzielane przez Biuro Porad Prawnych przy  
 Fundacji. 
 
 
 
 
 
  
 Wysokość opłat za usługi prawne, ustala cennik do uchwały. Opłaty za 
usługi prawne mogą ulec zmianie z przyczyn niezaleŜnych tj. inflacja, denominacja 
i inne. 
 
 
 
 
 
           Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UCHWAŁA Nr 12/2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 26 czerwca 2006 r. 

 
 
 
w sprawie: spotkań integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych ich rodziców  
  i wolontariuszy.  
 
Na podstawie § 7 pkt.2 i§ 8 pkt.4 oraz § 10 Statutu Fundacji uchwala, co następuje: 
 
 
                                                      § 1 
 
1. Zarząd Fundacji postanawia prowadzić, co miesięczne spotkania warsztatowo - integracyjne 
dla dzieci niepełnosprawnych ich rodziców i wolontariuszy z terenu gminy Śrem. 
2. Spotkania integracyjne będą się odbywały raz w miesiącu w świetlicy  
w Psarskiem. 
3. Rodzice dzieci niepełnosprawnych będą poszerzali swoją wiedze poprzez szkolenia i spotkania 
z pedagogami, psychologami i lekarzami, a dzieci będą miały w tym czasie zorganizowane przez 
wolontariuszy gry i zabawy integracyjne. 
 
                                                      § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Fundacji. 
 
 
                                                      § 3 
 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 
 
 
                                                                Podpisy: 
 

     1. Jacek Nowaczyński…………………………... 
 

     2. Piotr Bartkowiak……………………………... 
      

     3. Krystyna Szymańska………………………….  
    

     4. ElŜbieta Tomyślak…………………………… 
                                                                                                                                   

  5. Tadeusz Ratajczak…………………………… 
 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
do uchwały Nr 12/2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 26 czerwca 2006 r. 

 
 

 
 
 
w sprawie: spotkań integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych ich rodziców  
  i wolontariuszy.  
 
 
 
 
 
  
 Co miesięczne spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich 
rodziców są niezbędne, gdyŜ dzięki nim rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą 
uzyskać dodatkową wiedzę pomocną w wychowaniu i opiece nad nimi, a dzieci 
będą integrowały się ze sobą i z wolontariuszami poprzez wspólne gry i zabawy. 
 
 
 
 
 
           Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UCHWAŁA Nr 13/2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 25 październik 2006 r. 

 
 
 
w sprawie: powołania na rzecz dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych Koło „Smoki”  
 
 
 

&1 
 

Na podstawie § 7 pkt.2 i§ 8 pkt.4 oraz § 10 Statutu Fundacji Zarząd Fundacji podejmuję 
Uchwałę w sprawie powołania Koła dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych „SMOKI”. 
Koło działa na podstawie regulaminu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Fundacji. 
 
 

§ 3 
 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
                                                                Podpisy: 
 

     1. Jacek Nowaczyński…………………………... 
 

     2. Piotr Bartkowiak……………………………... 
      

     3. Krystyna Szymańska………………………….  
    

     4. ElŜbieta Tomyślak…………………………… 
                                                                                                                                   

  5. Tadeusz Ratajczak…………………………… 
 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
do uchwały Nr 13/2006 
Zarządu Fundacji 

na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 
z dnia 25 październik 2006 r. 

 
 

 
 
 
w sprawie: z sprawie powołania Koła dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych  
 „Smoki” 
    
 
 
Powołane Koło „SMOKI” prowadzić będzie działalność, której celem jest 
aktywizacja, przystosowanie do Ŝycia w środowisku, rehabilitacja oraz pobudzenie 
motywacji członków koła i ich rodziców do trwałej pracy nad 
niepełnosprawnością. Członkami koła będą dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna. 
Dla sprawnego funkcjonowania koła opracowany został regulamin. Spośród 
rodziców wyłoniona została Rada Programowa koła. Wykaz członków Rady 
Programowej stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu. 
Powołanie Koła jest uzasadnione poniewaŜ Ŝadna z organizacji pozarządowych 
gminy i powiatu śrem nie prowadzi działań na rzecz dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej.  
 
 
 
 
 
 
         Podpis 
 
 
  
  
 





 

 
 
           



Informacje dodatkowe. 
 

Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem w Śremie składa informację 
dodatkową, która stanowi załącznik do bilansu za 2006 r. 
 
 
Fundacja prowadzi działalność zgodnie ze statusem. Główny cel to: odnowa 
zabytków, pomoc ludziom bezdomnym oraz osobom znajdują się w trudnej 
sytuacji Ŝyciowej. 
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2006 do 31.12.2006 
Przychody Fundacji –    106.878,24 zł. 
 
Koszty za 2006 przedstawiają się następująco: 
- realizacja zadań statusowych   85.924,00 
- zuŜycie materiałów i energii    4.401,00 
- usługi obce       2.163,45 
- podatki            86,88 
- wynagrodzenie i ZUS     6.113,39  
- amortyzacja         666,92 
- koszty pozostałe      8.618,36 
 
Koszty ogółem:           107.974,00  
 
Za 2006 r. Fundacja wykazuje stratę w wysokości 2.121,19 zł. 
 
Fundacja posiada majątek trwały: 
Grunt o wartości       6.000,00 
Budynek biurowy              25.343,00 
Maszyna Braillowska     9.049,00 
 
Za 2006 naliczona amortyzację od budynku 666,92 zł. 
 
Na nieruchomość Fundacja w 2004 r. zaciągnęła kredyt w wysokości  
25.000,00 zł. Spłacono 9.571,00 zł., tak Ŝe na dzień 31.12.2006 r. wartości 
niespłaconego kredytu wynosi 15.429,00 zł., co zostało udokumentowane 
potwierdzeniem salda.  
Z tytułu zaciągniętego kredytu Fundacja zapłaciła 1.109,70 zł. odsetek. 
 
Fundacja posiada rachunek bankowy w SBL w Śremie. 
Stan konta 31.12.2006 wynosi 2.570,49 zł. Na koniec 2006 r. Fundacja zatrudnia 7 
osób. Fundacja terminowo regulowała swe naleŜności zarówno budŜetowe jak, 
dotyczące dostawców.  



Fundacja jest organizacją poŜytku publicznego. Wpłaty na ten cel wyniosły 
6.294,39 zł. Na odnowę zabytków w 2006 r. wydatkowano kwotę 5.186,69 zł. 
 
Stan konta „cele statusowe” na dzień 31.12.2006 r. wynosi 20.866,93 zł. 
 
 
W dniu ………………………..Zarząd Fundacji na swym posiedzeniu 
przeanalizował i zatwierdził bilans i rachunek wydatków Fundacji za 2006 r. 
 
 
 
 
 
 
     Zarząd: 
 

1. Jacek Nowaczyński ………………………….. 
 

2. Piotr Bartkowiak……………………………… 
 

3. ElŜbieta Tomyślak ………………………….... 
 

4. Krystyna Szymańska ………………………… 
 

5. Tadeusz Ratajczak …………………………… 
 
 


