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S P R A W O Z D A N I E 

Merytoryczno - finansowe 
z działalności Fundacji za 2012 rok 

 

 

Nazwa:      Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 

      63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21 

 

data wpisu do KRS:    09.10 2001r. Sąd Rejonowy w Poznaniu 

 

Nr rej.KRS      0000051322  

 

pierwsza rejestracja    8.10.1990r. Sąd Rejonowy w Warszawie 

 

Fundacji                                              Nr   796 

 

OPP rejestracja:    05.03.2004 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu 

  

Nr Regon:      004834535 

Nr NIP:      785-12-64-398 

 

Zarząd: 

1/ Jacek Nowaczyński – Prezes 

2/ Piotr Bartkowiak – Wiceprezes 

3/ Elżbieta Tomyślak – Sekretarz 

4/ Anna Sobieraj – Członek Zarządu 

5/ Tadeusz Ratajczak – Członek Zarząd    

 

     I. Cele Fundacji: 

1. Rewaloryzacja zabytków w Śremie i terytorium RP. 

2. Realizacja zadań dotyczących pomocy społecznej w Śremie i terytorium RP. 

3. Działalność paramedyczna. 

4. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia w Śremie  

    i terytorium RP. 
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II. Przedmiot działalności wpisany do rejestru: KRS 0000051322 

 

Główna działalność:  

92 52 B Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 

85 31 B Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobo w trudnej sytuacji    

    życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

85 14 A Działalność paramedyczna. 

80 42 B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia 

             oraz pozostała działalność. 
   

86 90 A Rehabilitacja. 

85 51 Z Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

88 99 Z Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. 

93 29 Z Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży. 

III. Prowadzona działalność: 

 

A/ Ochrona Zabytków 

 

W 2012 roku Fundacja nie prowadziła prac remontowych w obiektach zabytkowych, 

a zebrane środki  na cele statutowe postanowiła zachować na rok przyszły na odnowę 

zabytków. 

Ogółem w 2012r. otrzymano  z  1 %   podatku dochodowego kwotę -155.267,16 zł. 

z czego  na poszczególne podmioty przypada : 

na Kościół Farny – 5.795,30 zł, na Kościół Ducha Św. – 14.818,10 zł, na Kościół 

Bł.M. Kozala – 14.056,40 zł,  na Kościół NSJ – 22.988,30 zł,   

na Kościół w Mórce – 805,20 zł ,  na Kościół przy Zakładzie Opiekuńczym  w 

Śremie– 689,10 zł.   

na TPD w Środzie Wlkp.  – 5.337,10 zł.,  na przedszkola – 6.977,20 zł.,   

na Koło „Smoki” – 1.992,60 zł,  na osoby chore – 64.049,26 zł. wolontariat –  

1.174,00 zł , schronisko w Gaju – 466,00 zł,  inne podmioty – 89,90 zł   

oraz  na cele statutowe Fundacji -  16.028,70 zł. 

Ogółem na 2013r. pozostały do wykorzystania środki z 1 %  
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 z 2012r.  i lat ubiegłych w kwocie  - 172.815,50 zł   w tym na : 

      - cele statutowe Fundacji  -  96.037,74 zł 

      - inne podmioty  -  76.777,76 zł.  

 

B/ Sprawy Społeczne  
 

Fundacja od 2002 roku prowadzi działalność związana z prowadzeniem schroniska 

dla osób bezdomnych. Na podstawie umowy zawartej z gminą Śrem Fundacja 

prowadzi Hostel w Nochowie, w którym również mieści się noclegownia, jak i od 

listopada 2011r ogrzewalnia. W 2012 roku ze schronienia w obiekcie prowadzonym 

przez Fundację skorzystało 50 osób bezdomnych w tym 3 kobiety. W w/w budynku 

wydzielone jest osobne pomieszczenie spełniające warunki ogrzewalni, noclegowni, 

pokoi socjalnych jak i część schroniskowa. W ogrzewalni przygotowane mamy 10 

miejsc dla osób bezdomnych nieposiadających skierowania do Hostelu oraz osób 

przebywających pod wpływem alkoholu. Natomiast z noclegowni może korzystać 9 

osób. Fundacja do 2011 r prowadziła schronisko do kobiet w Śremie przy ul. 

Dutkiewicza 8a. Budynek, w którym mieściło się schronisko został zamknięty na 

podstawie decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

Śremie oraz rozebrany. Fundacja ogłosiła przetarg na budowę nowego budynku - 

schroniska dla kobiet, w grudniu 2011r rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono firmę, 

która zajmie się budową. Na budowę schroniska dla kobiet otrzymaliśmy 

dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Warszawy do wysokości        

665 039,83 zł oraz zaciągnęliśmy kredyt w Spółdzielczym Banku Ludowym w 

Śremie w wysokości 504 000,00 zł. Zaznaczyć należy, że działalność prowadzona 

przez Fundację nie zamyka się tylko na administrowaniu schroniskami, ale 

wspieramy naszych podopiecznych w wychodzeniu z bezdomności poprzez pomoc w 

nawiązywaniu kontaktów z rodzinami, a szczególnie z ich dziećmi, w poszukiwaniu 

pracy, inspirowanie do udziału w programach organizowanych przez różne instytucje, 

w poszukiwaniu mieszkań, co poskutkowało uzyskaniem przez jednego mieszkańca 

samodzielnego mieszkania socjalnego, uzyskiwaniu świadczeń emerytalnych i 
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poradach prawnych.  

 

 

C/ Bank Żywności 

Fundacja od 2002 roku jest członkiem Wielkopolskiego Banku Żywności w  

Poznaniu. Pomocą żywnościową w 2012 r objęto 986 osób. Dodatkowo otrzymało 

pomoc 12 rodzin z gmin ościennych: Brodnicy, Dolska, Książa Wlkp. Związanych z 

gminą Śrem pracą, szkołą itp. razem 62 osoby. Listy rodzin zakwalifikowanych do 

pomocy z żywności unijnej PEAD zostały uzgodnione z OPS Śrem, Brodnica, Dolsk, 

Książ Wlkp. celem uniknięcia powtarzania się rodzin i korzystania w innych 

instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem i wydawaniem żywności ,a tym samym 

wyeliminowania nieuczciwości.  

W 2012 roku pozyskaliśmy produkty unijne w ilości 64.636,6 kg o wartości 

187.004,69 zł. Każda z tych osób praktycznie otrzymała – 61,6 kg. 

Ponadto w tym okresie tym pozyskaliśmy również żywność dodatkową w ilości  

11 ton 426,3 kg  o wartości 89.334,29 zł, przeciętnie na osobę wypada 11 kg. 

Część pozyskanej żywności przekazana była na prowadzenie zajęć kulinarnych  

 W Świetlicy Socjoterapeutycznej „ISKRA’ w Psarskiem. 

W ramach zawartych umów o współpracy z DPS Psarskie i DPS Śrem wsparliśmy 

żywienie zbiorowe w tych domach, wzbogacając menu o pozyskane z BŻ artykuły 

unijne i dodatkowe artykuły spożywcze. 

 

Poniesione koszty związane z WBŻ : 

a/ składka członkowska roczna -  4.440 zł zrefundowana przez gminę w  

kwocie 4.440 zł 

b/ koszty transportu w kwocie – 5.320 zł – zrefundowane przez DPS  

w kwocie 1.800 zł 

c/ koszt zatrudnienia pracownika do prowadzenia banku żywności i rozliczeń 

finansowych, sprawozdań ½ etatu – 9.900 zł 
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d/ utrzymanie magazynu (koszty prądu, środki czystości) – 600 zł 

Ogółem koszty wynosiły 20.260 zł pomniejszone o refundację 6.240 zł tj. w kwocie 

14.020 zł są kosztami wydatkowanymi przez Fundację. 

Ogólne koszty nie obejmują pracy wolontariuszy przy załadunku i rozładunku, 

nadzielaniu i wydawaniu towarów, gdzie pracowało stale 10 osób. W sumie 

przepracowały 1.350 godzin. 

 

 D/ Centrum Kształcenia Ustawicznego  

 

Z uwagi na długą nieobecność z powodów osobistych osoby kierującej Centrum 

Kształcenia Ustawicznego nie podjęło pracy w pełnym zamierzonym wymiarze. 

Działalność CKU ograniczona została do szkoleń wolontarystycznych. 

 

E/ Wolontariat 

 

Lokalne Centrum Wolontariatu działa jako struktura wewnętrzna Fundacji                 

od listopada 2005r. Zrzesza 19 Klubów Wolontariatu, których członkami są 

uczniowie szkół: podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnych Powiatu 

Śremskiego, oraz kluby dorosłych Wolontariuszy. Wolontariusze stanowią bardzo 

liczną grupę, tj. ponad 400. LCW zarządzane jest przez Radę Programową na czele, 

której stoi 2-ch koordynatorów. Celem LCW jest nie tylko nieodpłatna, 

bezinteresowna praca, ale również podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy. 

W 2012r przeprowadziliśmy następujące szkolenia: 

- Jak zostać Wolontariuszem, 

- Asystent wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

-Edukacja finansowa – Zaplanuj swoją przyszłość. 

- I pomoc przedmedyczna, 

Łącznie przeszkoliliśmy 285 osób. Szkolenia były dla wolontariuszy nieodpłatne.  

Dla wolontariuszy zrzeszonych w LCW zorganizowaliśmy między innymi: 

1. „Galę Wolontariatu”, podczas której nagrodzony został „Wolontariusz Roku 
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2012”, „Przyjaciel Wolontariatu” oraz „Kreatywny Klub Wolontariatu”. 

Nominowani do tytułów otrzymali statuetki, dyplomy i upominki. Ponadto 

Wolontariusz Roku otrzymał medal, który co roku zostaje przekazywany nowo 

wybranemu zwycięzcy konkursu Wolontariusz Roku. Ponadto 

280wolontariuszy otrzymało podziękowanie za pracę wolontariacką. Gala 

została sfinansowana z budżetu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu 

Śremskiego i Fundacji. Program artystyczny uroczystości w br. przygotowało 

Gimnazjum nr 1im. Polskich Noblistów w Śremie. Obsługę od strony 

gastronomicznej zabezpieczył Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkół 

Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie. Przed imprezą 

wolontariusze uczestniczyli w uroczystej mszy św. w Kościele Najświętszego 

Serca Jezusowego w Śremie, której obsługę przygotowali wolontariusze ze 

Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum im. Władysława Zamoyskiego w Nochowie. Organizowana 

impreza jest okazją do promocji idei wolontariatu naszego LCW.  

 

F/  Świetlica Socjoterapeutyczna Centrum Edukacji, Sportu i Kultury 

„Iskra” 

 W 2012 r. zorganizowano na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym  od 13.02.12 do 24.02.12 r. ferie zimowe 

- zajęcia świetlicowe „Bawmy się razem”, wycieczkę do osady Traperskiej w 

Bolechówku , z ferii skorzystało 30 osób. 

W dniu 25.05.12 r. zorganizowano spotkanie pod nazwą „Świat Bajkolandii” w 

imprezie tej wzięło udział 241 osób. W okresie letnim zorganizowano turnus 

rehabilitacyjno- rekreacyjny w Białowieży w okresie od  30.06.12 do13.07.12 r.            

Z turnusu skorzystało 47 osób . W ramach turnusu zorganizowana została 

wycieczka do Wilna w dniach 07.07.12 – 08.07.12 r. Zrealizowano również 

imprezę sportową pod nazwą „ Mini Olimpiada” dla dzieci z całego powiatu 

śremskiego w ramach, której przeprowadzono 10 konkurencji sportowych.                  
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W imprezie tej wzięło udział 260 osób. Kolejnym działaniem z naszej strony było 

zorganizowanie warsztatów kulturalno - terapeutycznych w okresie 01.09.12 – 

20.12.12 r. w świetlicy socjoterapeutycznej Centrum Edukacji Sportu i Kultury 

„ISKRA” w Psarskiem. W okresie od 01.02.12 r. do 31.12.12 r. prowadzona była 

świetlica socjoterapeutyczna – Centrum Edukacji, Sportu i Kultury „ISKRA” w 

Psarskiem, zajęcia w świetlicy odbywały się 5 razy w tygodniu. W ramach zajęć 

prowadzone były warsztaty rehabilitacyjno - sportowe w tym basen, kulturalno-

terapeutyczne, plastyczne, kompensacyjno – korekcyjne, nauka gry w szachy. 

Podczas wakacji odbyło się spotkanie z dziećmi pod nazwą „ Spotkania z 

niebieskim smokiem”, we wrześniu zorganizowany został piknik rodzinny. Ponad 

to w ciągu roku jest organizowanych wiele innych imprez dla dzieci oraz ich 

rodzin, takich jak na przykład Dzień Matki, Andrzejki, Wigilia, Zajączek, 

wycieczka do stadniny koni w Racocie. Średnio w zajęciach świetlicowych 

uczestniczy ok. 29 dzieci.                  

 

IV. Podjęte uchwały przez Fundację w załączeniu. 

 

           V. Poniesione koszty na: 

 

a/ realizację celów statutowych /ochrona zabytków/ -nie wydatkowano    

    pozostawiono na rok następny, 

b/ administrację / podatek od nieruchomości: czynsz, gaz, prąd, telefon, woda,  

    pocztowe – 7.670,82  zł. 

 

         VI. Dane o zatrudnieniu: 

 

a/ księgowa – 1/2 etatu, 

 

b/ 2 pracowników administracyjnych,  osoby niepełnosprawne   

 cały etat, 
 

 1 pracownik świetlicy, osoba niepełnosprawna 
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c/ specjalista murarski – osoba niepełnosprawna – cały etat 

 

d/ pracownik socjalny – 2 osoby niepełnosprawne – cały etat, 
 

e/  4 dozorców –cały etat 3 os. niepełnosprawne, 1  os. pół etatu 

    

f/  przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto –1.370,00 zł.  

 

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

 

h/  wydatki na umowy – o dzieło i zlecenia – 38 umów na kwotę – 

     27.845,00 zł 
 

i/  Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych ani osobom ani    

    przedsiębiorcom, 

 

j/   na rachunku bankowym na dzień 31.12.12r. w Spółdzielczym Banku 

     Ludowym w Śremie znajdowało się – 95.021,81 zł,                 

     kredyt w SBL – 505.161,66 zł,       

 

k/  Fundacja nie nabyła obligacji ani też nie posiada akcji w spółkach prawa   

     handlowego, 

 

l/  Budowa Domu przy ul. Dutkiewicza – wydatkowano na dzień 31.12.2012  

     825.076,08 zł z tego  

     Dotacja -   202.470,00  zł 

     Kredyt  -   505.161,66  zł 

     Środki Fundacji  -  117.444,42 zł 
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Koszty finansowe Fundacji:  

Lp Nazwa Przychody Wydatki 

1. Projekty 162.927,65 163.644,08 

2. 1.Umowa z Gminą dotycząca     

   prowadzenia Hostelu      

Socjalnego     

   i Schroniska dla kobiet z 

dziećmi 

170.000,00 

 

 

 

170.000,00 

 

 

 

3. Inne wpływy 419.230,04 386.170,15 

              Razem: 752.157,69 719.814,23 
 

 

 

 

VIII. Składane deklaracje podatkowe: 

 

Decyzją Urzędu Skarbowego w Śremie Fundacja została zwolniona ze składania 

miesięcznych deklaracji CIT 2, złożono deklarację roczny CIT 8. 

 

IX. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Fundacji: 

 

 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie przeprowadziła 

kontrolę w zakresie sanitarnym w prowadzonej przez nas Świetlicy 

Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „ ISKRA ”  w 

Psarskiem oraz  Powiatowa Straż Pożarna w Śremie w zakresie p.poż w 

Świetlicy i Hotelu dla bezdomnych  

w Nochowie. 

                                                 
                                 Zarząd: 

 

1. Jacek Nowaczyński  

 

2. Piotr Bartkowiak  

 

3. Elżbieta Tomyślak  

 

4. Anna Sobieraj  

 
5.Tadeusz Ratajczak  

 


