fundacja piaskowy smok

Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą
w Katowicach za okres od 2015-01-01 do 2015-12-31, sporządzane na podstawie art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 06.04.1984 r o fundacjach (t.j. Dz.U.91.46.203 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.01.50.529).
1. Dane podstawowe fundacji:
• Nazwa fundacji: Piaskowy Smok.
• Siedziba i adres fundacji: Reymonta 20a, 40-029 Katowice.
• Data i numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 2009-12-03, nr: 343430.
• Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 241409573
• Numer Identyfikacji Podatkowej: 6342732643
• Dane dotyczące członków zarządu fundacji:
– Maria [Maryla] Orłowska, Wawelska 3/3, 40-098 Katowice,
– Maciej Psych Smykowski, Wawelska 3/3, 40-098 Katowice,
– Magda [Ruda] Stefaniak, Polna 62/8, 41-600 Świętochłowice.
2. Cele statutowe fundacji:
Celem fundacji jest działanie na rzecz szeroko rozumianej działalności publicznie
pożytecznej, ekologii i kultury.
Fundacja swoje cele realizuje poprzez:
(a) Działalność w zakresie promocji i ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw zwierząt.
(b) Propagowanie i realizowanie idei zrównoważonego rozwoju, ekologii i udziału
człowieka w środowisku naturalnym, zwłaszcza poprzez rozwijanie świadomości
ekologicznej i promocji zdrowego trybu życia.
(c) Promowanie, inicjowanie oraz wspieranie aktywności społecznej poprzez działalność w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
(d) Wpływanie na kształt przestrzeni publicznej i struktury społecznej, w tym za
pomocą szeroko rozumianej kultury, także alternatywnej.
(e) Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji takich jak współtworzenie
i wspieranie lokalnych grup aktywistów
(f) Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, w tym organizowanie i wspieranie pomocy społecznej.
(g) Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.
(h) Działania na rzecz wzrostu aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz osób długotrwale bezrobotnych.
(i) Działalność na rzecz równych szans, między innymi: równości płci, mniejszości
narodowych, i przeciwdziałanie dyskryminacji.
(j) Upowszechnianie i ochronę praw obywatelskich (w tym również dzieci), praw
pracowniczych i praw konsumentów.
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(k) Działalność wspomagającą rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
(l) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku
głównie dzieci i młodzieży.
(m) Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, pomoc
ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz
za granicą, przy uwzględnieniu działań na rzecz rozwoju ratownictwa i ochrony
ludności.
(n) Poprawę działania administracji poprzez kontrolę działań lokalnych samorządów
i ich instytucji.
(o) Działania podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży.
(p) Działania na rzecz poprawy jakości współpracy między instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami.
3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:
W okresie działalności między 2015-01-01 a 2015-12-31 fundacja podejmowała następujące działania:
(a) Działanie w Zespole do Spraw Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt przy Wydziale
Kształtowania Środowiska miasta Katowice;
(b) Współorganizowanie i działanie w Zespole do Spraw Polityki Rowerowej miasta
Katowice;
(c) Działanie w Zespole do Spraw Organizacji Pozarządowych przy Wydziale Polityki
Społecznej miasta Katowice;
(d) W ramach mikrograntów Paweł Graja organizował spotkania Klubu Przyjaciół
Okolicy;
(e) Zrobiliśmy tłumaczenie i synchronizację napisów do filmu o spalarni w Gipuzkoa;
(f) Nasz Smok uczestniczył w Seminarium Tolkienowskim z okazji 30-lecia Sekcji
Tolkienowskiej ŚKF w Bibliotece Śląskiej; W ramach projektu „Ratuj Drzewa”
odbyliśmy szereg spotkań z urzednikami i aktywistami w miastach konurbacji
górnośląskiej;
(g) W ramach pomocy dla Ukrainy przeprowadziliśmy szereg akcji:
• Zbiórkę publiczną dla wsparcia naszych działań podejmowanych na rzecz
środowisk mniejszości ukraińskiej z województwa śląskiego i na leki dla osób
zaangażowanych w konflikt – udało się nam zebrać skromne 465 zł, za które
kupiliśmy, środki do zasklepiania ran i opatrunki żelowe. Nasz pomocnik
Roman Mazur zorganizował dostarczenie ich w pobliże Krasnoarmińska do
dywizji wojskowej która tam stacjonuje.
• Nasi wolontariusze wzięli udział w konferencji naukowej w Kielcach —
Ukraina: partner na jutro i na dziś — zorganizowanej pod patronatem
Konsulatu Generalnego Ukrainy;
• Zorganizowaliśmy Dni Ukraińskie w Teorii, gdzie zorganizowaliśmy koncerty
w których brały udział: Inna Todoriko, Blokowioska, Natalia Rudakiewicz
oraz pokaz slajdów prowadzony przez Taisię Bratasiuk i Roman Mazur.
(h) Założyciel fundacji Piaskowy Smok – Maciej Psych Smykowski został wybrany do
pracy w tej kadencji Rady Pożytku Publicznego w Katowicach;
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(i) Wysłaliśmy apel do wszystkich samorządów na Śląsku w sprawie likwidacji smogu;
(j) zainicjowaliśmy grupę Pasterze drzew;
(k) zainicjowaliśmy grupę Tak dla uchodźców na Śląsku;
(l) Prowadzimy stronę Zielone.info;
(m) Pomogliśmy w realizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sosnowcu
(n) W ramach projektu wolontariatu Europejskiego EVS:
• Nasi wolontariusze z Turcji wzięli udział w organizowanej w Katowicach Żywej
Bibliotece;
• Współpracowaliśmy z organizacjami i wolontariuszami w Turcji, Francji,
Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Polsce.
(o) Z okazji dnia działkowca wsparliśmy ogródki działkowe w Siemianowicach Śląskich;
(p) Wzięliśmy udział w szkoleniach:
• Kurs inspektora drzew (1 osoba),
• Szkolenie w ramach EVS (1 osoba),
(q) Współpracowaliśmy z:
• Stowarzyszenie Most wraz z wspólnym prowadzeniem Inkubatora Społecznej
Aktywności w Katowicach – stała współpraca.
• W ramach akcji związanych z wydarzeniami na Ukrainie nasza fundacja
działała z innymi organizacjami w kooperatywie Śląski Majdan. W Jej
ramach działały: Fundacja Piaskowy Smok, Stowarzyszenie Pokolenie, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy – sztab katowicki, Partia Zieloni, Studentki i
studenci z Ukrainy i inne osoby i organizacje w tym nieformalne.
• W ramach projektu SPODEK z Partią Zieloni, Partią Razem, Stowarzyszeniem Tęczówka, Stowarzyszeniem Eksperymentatorzy.
• W naszych działań współpracowaliśmy z Fundacją Pozytywnych zmian,
Ślaskim Klubem Fantastyki, Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.
(r) Współpraca z instytucjami publicznymi:
• Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu do spraw organizacji pozarządowych
przy Urzędzie Miasta Katowice;
• Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pożytku Publicznego działającej przy
Urzędzie Miasta Katowice;
• Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu do spraw zwierząt i ekologii przy
Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice;
• Uczestnictwo w Radzie Pożytku Publicznego w Katowicach.
(s) Preprowadziliśmy następujące projekty:
• Realizacja projektu Spotkania z Polityką Demokratyczno-Ekologiczną –
SPODEK ;
• Wsparcie dla Ukrainy;
• Prowadzenie portalu ekologiczno-społecznego: zielone.info;
• EVS
• Realizacja projektu „Ukraina bliżej nas” dla Urzędu Miasta Katowice;
• W ramach mikrograntów Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów
realizowaliśmy promocję filmu „Konstruktor” i jego postprodukcję;
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• Projekt „Ratuj Drzewa”.
• Partnerstwo w „Festiwalu Organizacji Pozarządowych – Aktywne Katowice
2015”.
4. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
5. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji:
• Zarząd fundacji w okresie, którego dotyczy sprawozdanie odbywał posiedzenia
mniej więcej co dwa tygodnie i i podjął trzy uchwały:
– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego, z dnia 2015-06-30;
– w sprawie określenia zasad i zakresu działania oddziałów fundacji, z dnia
2014-09-30;
– w sprawie powołania oddziału Ekologiczno-Społecznego fundacji z dnia 201409-30.
6. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów:
• Przychody: 165 955,53 zł, z czego:
– 2 500,00 zł – dotacja z Urzędu Miasta Katowice na projekt Cykl Warsztatów
Artystycznych „Ukraina bliżej nas”,
– 53 560,89 zł – dotacja z Programu Obywatele dla Demokracji, który finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG) na projekt Ratuj Drzewa,
– 90 139,64 zł EVS;
– 3 0000,00 zł mikrogrant Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów
realizowaliśmy promocję filmu „Konstruktor” i jego postprodukcję;
– 1 500 Partnerstwo w „Festiwalu Organizacji Pozarządowych – Aktywne
Katowice 2015”;
– 15 255,00 zł – darowizny.
• Świadczenia odpłatne w ramach statutowej działalności odpłatnej (z uwzględnieniem kosztów): 0,00 zł
• Działalność gospodarcza (wynik finansowy, stosunek procentowy przychodu
z działalności gospodarczej do przychodu z innych źródeł): Nie prowadzono.
7. Informacja o poniesionych kosztach na:
(a) Realizację celów statutowych: 160 597,31 zł, w tym:
•
•
•
•
•
•

Umowy – zlecenia: 64 232,75 zł,
Wynagrodzenia: 2 370,69 zł,
zużycie materiałów: 24 998,13 zł,
Usługi obce: 13 917,73 zł,
Ubezpieczenia społeczne: 4 006,96 zł,
Podatki i opłaty: 1 238,80 zł.

8. Zatrudnienie w Fundacji w okresie, którego dotyczy sprawozdanie:
(a) Fundacja zatrudniała 1 osobę.
(b) Fundacja wypłaciła pracownikom wynagrodzenie w wysokości 2 370,69 zł.
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(c) Fundacja nie wypłaciła członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą żadnych wynagrodzeń.
(d) Fundacja wypłaciła z tytułu umów zleceń wynagrodzenia w kwocie: 64 232,75 zł.
(e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
(f) Fundacja nie ulokowała żadnej kwoty na rachunkach bankowych.
(g) Fundacja nie posiada obligacji ani udziałów bądź akcji w spółkach prawa
handlowego.
(h) Fundacja nie jest właścicielem żadnych nieruchomości.
(i) Fundacja nie nabyła środków trwałych.
(j) Wartość aktywów fundacji, wykazanych w sprawozdaniu finansowym wynosi:
• Aktywa trwałe: 1 500,00 zł,
• Aktywa obrotowe: 42 519,59 zł.
(k) Wartość zobowiązań fundacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym wynosi:
217,28 zł.
9. W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, podmioty państwowe i samorządowe zleciły
fundacji:
(a) umowy dotacyjne, na zadanie:
• 2 500,00 zł – dotacja z Urzędu Miasta Katowice na projekt Cykl Warsztatów
Artystycznych „Ukraina bliżej nas”,
• 53 560,89 zł zł – dotacja z Programu Obywatele dla Demokracji, który
finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG) na projekt Ratuj Drzewa,
• 90 139,64 zł EVS;
• 3 0000,00 zł mikrogrant Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów
realizowaliśmy promocję filmu „Konstruktor” i jego postprodukcję;
• 1 500 Partnerstwo w „Festiwalu Organizacji Pozarządowych – Aktywne
Katowice 2015”.
(b) umowy grantowe: brak;
(c) wyniki finansowe na koniec roku: 9 577,22 zł.
10. W okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja zapłaciła wymagane podatki
i złożyła deklaracje podatkowe na kwotę: 1 238,80 zł.
11. W okresie sprawozdawczym organy państwowe nie przeprowadzały w Fundacji żadnych
kontroli.

Katowice, dnia 2016-06-30:
Maria [Maryla] Orłowska,

Magda [Ruda] Stefaniak,

Maciej Psych Smykowski.
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