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1. Dane podmiotu:
Fundacja Kreatywny Śląsk
41-706 Ruda Śląska, ul. Halembska 120
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.03.2013 r.
Numer KRS-u: 0000454628
Numer REGON: 243221365
Nazwa organu reprezentacji: Zarząd Fundacji
Sposób reprezentacji: Oświadczenia woli w imieniu Fundacji każdy członek Zarządu może składać
samodzielnie z zastrzeżeniem: w sprawach majątkowych powyżej kwoty 70.000,00 zł oświadczenia woli
w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, czynności z zakresu prawa pracy
dokonuje Prezes Zarządu Fundacji lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd Fundacji.

Członkowie reprezentacji:
Mariusz Raczek – prezes
Marcin Budziński – wiceprezes
Tadeusz Kmieć - wiceprezes
Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności
województwa śląskiego.
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) projekty naukowe i badawcze, w tym o charakterze międzynarodowym, ukierunkowane na wysoką
jakość i efektywność przemian regionalnych i lokalnych,
b) tworzenie nowatorskich podejść do badania procesów rozwoju lokalnego, regionalnego, kapitału
ludzkiego i zagadnień rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego,
c) projekty edukacyjne i oświatowe adresowane do różnych grup wiekowych mieszkańców regionów,
w szczególności województwa śląskiego,
d) działalność wydawniczą,
e) występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji rządowych, samorządowych i
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2. Cele szczegółowe Fundacji obejmują:
a) udział w formułowaniu i wdrażaniu polityk rozwoju regionalnego i lokalnego,
b) tworzenie warunków dla rozwijania talentów i realizacji nowatorskich pomysłów mieszkańców
regionów,
c) kształtowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami wspierającymi wielowymiarowy rozwój lokalny i
regionalny,
d) promocję przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności mieszkańców oraz wykorzystywania
tych wartości na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,
e) rozwijanie kompetencji menadżerskich w sektorze samorządowym, biznesowym i obywatelskim w
zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania rozwojem,
f) promocję i krzewienie wiedzy o kulturze, dziedzictwie historycznym oraz walorach przyrodniczych i
turystycznych województwa śląskiego,
g) promocję regionu jako miejsca o wysokiej atrakcyjności dla kreatywnych i przedsiębiorczych osób
oraz inwestorów tworzących miejsca pracy dla kapitału ludzkiego nowej generacji,
h) wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze charytatywnym i przeciwdziałających
marginalizacji.
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pozarządowych w zakresie działalności statutowej,
f) programy stypendialne dla mieszkańców województwa śląskiego,
g) doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne osobom prawnym, w szczególności
jednostkom samorządu terytorialnego, w tym w zakresie formułowania i wdrażania polityki rozwoju
h) doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym w zakresie planowania
rozwoju osobistego,
i) prowadzenie działalności szkoleniowej,
j) organizowanie pokazów, konkursów, targów, spotkań i szkoleń,
k) współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi,
stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi w zakresie
realizacji celów działania Fundacji,
l) realizację projektów, współfinansowanych ze środków publicznych, w tym ze środków krajowych i
Unii Europejskiej,
m) organizowanie i finansowanie pomocy rzeczowej i finansowej dla rodzin i osób pozostających w
trudnej sytuacji życiowej.

2.

W 2016 roku Fundacja Kreatywny Śląsk zrealizowała następujące projekty:

a) działalność statutowa nieodpłatna finansowana z zysku z lat ubiegłych i z nadwyżki z przychodów
na kosztami w roku sprawozdawczym:
o Działalność edukacyjna i kulturalna:
▪

„Śląsk - mój dom w przyszłości” - organizacja konkursu plastycznego wraz z
wydaniem kalendarza z pracami plastycznymi

▪

Organizacja gier kreatywnych.

o Działalność badawcza i naukowa:
▪

prowadzenie prac badawczych w zakresie przygotowania analiz zróżnicowań
wewnętrznych regionie - atlas

▪

przeprowadzenie debaty oraz redakcja artykułu NON-SPATIAL FACTORS OF
DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL URBAN AREAS – CASE STUDY OF SELECTED
FUAS OF SILESIAN VOIVODESHIP. – opublikowany w STUDIA REGIONALIA
Journal of the Polish Academy of Sciences: Committee for Spatial Economy
and Regional Planning & European Regional Science Association (ERSA)
Polish Section Volume 47, 2016, pp. 51–69 doi: 10.12657/studreg-47-04

▪

Organizacja seminarium pt. Model rozwoju gospodarczego polskich miast.

o Zakończenie projektu i promocja zrealizowanego filmu pn. „Polder Buków.
Koegzystencja człowieka z naturą”.
b) działalność statutowa odpłatna i gospodarcza zlecona przez instytucje publiczne - samorząd
terytorialny:

o Przygotowany Lokalny Program Rewitalizacji stanowić ma istotne narzędzie w
realizacji działań wpływających na rozwój i poprawę sytuacji w obszarach Rybnika, w
których występuje silna koncentracja problemów społecznych, gospodarczych i
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Lokalny Program Rewitalizacji Rybnika (zakończenie projektu rozpoczętego 2015r.)
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przestrzennych. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie
przygotowania projektu.
•

Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2020 roku
o Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2020 roku jest strategicznym dokumentem
średniookresowym, określającym cele i kierunki rozwoju miasta. Proces
przygotowania tego dokumentu oparto na metodzie społeczno-eksperckiej,
umożliwiającej identyfikację lokalnych potencjałów, problemów i zachodzących w
mieście procesów, a także rzeczywistych potrzeb mieszkańców

•

Gliwicki Program Rewitalizacji do 2023 roku
o Gliwicki Program Rewitalizacji opracowywany jako dokument zawierający diagnozę,
cele, przedsięwzięcia oraz mechanizmy wdrażania dedykowane obszarom, na
których występują problemy o ponadprzeciętnej w skali miasta koncentracji (projekt
trwający po 01.01.2017r.)

•

Strategia Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku
Strategia Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku jest nadrzędnym dokumentem,
który porządkuje wiedzę o mieście oraz wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju na
najbliższe lata. Proces opracowania strategii zakładał pięć etapów konsultacji: w
pierwszej kolejności badania ankietowe obejmujące zarówno aspekty diagnostyczne jak i
propozycji działań oraz projektów.

•

Strategia Rozwoju Kultury w Mieście Tychy 2017 – 2020 +
Celem prac było m.in.: stworzenie syntetycznego obrazu stanu i procesów rozwoju
kultury w mieście, określenie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań oraz
podmiotów rozwoju kultury w mieście wraz z określeniem ich aktualnej i potencjalnej roli
w procesach rozwoju, identyfikacja pozycji kultury w rozwoju miasta, pozycjonowanie
miasta w otoczeniu przy wykorzystaniu kultury, wypracowanie platform współpracy
podmiotów rozwoju kultury w mieście.

•

Strategia Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku

•
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Prace nad Strategią obejmowały między innymi: przygotowanie i przeprowadzenie badań
diagnostycznych przy wykorzystaniu danych statystycznych, opracowań lokalnych i
regionalnych, przeprowadzenie badań ankietowych drogą internetową, przeprowadzenie
dwóch warsztatów dotyczących określenia celów oraz kierunków działań strategicznych
oraz sformułowania strategicznych projektów wdrożeniowych, wprowadzenie do
projektu dokumentu uwag uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych, w tym
przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców dotyczącego Strategii.
Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2020+
AAA4
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Prace nad dokumentem obejmowały między innymi: przygotowanie i przeprowadzenie
badań diagnostycznych przy wykorzystaniu danych statystycznych, opracowań lokalnych
i regionalnych, przeprowadzenie badań ankietowych drogą internetową,
przeprowadzenie dwóch warsztatów strategicznych dotyczących określenia celów oraz
kierunków działań oraz sformułowania projektów wdrożeniowych, przeprowadzenie
konsultacji społecznych i ostateczną redakcje dokumentu wraz z jego prezentacją na
komisjach i na sesji Rady Miasta.
•

Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016-2022
Eksperci Fundacji prowadzili prace związane z przygotowaniem projektu „Strategii
rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016-2022”. Obszar Funkcjonalny
Biały Śląsk obejmuje 17 gmin zlokalizowanych w centralno-zachodniej części
województwa śląskiego. W skład tego obszaru wchodzą miasta tworzące w części tzw.
rdzeń Metropolii Górnośląskiej tj. Bytom, Tarnowskie Góry oraz Radzionków oraz lokalny
ośrodek rozwoju – miasto Lubliniec, oraz miasta i gminy powiatów lublinieckiego oraz
tarnogórskiego, tj. Miasto Kalety, Miasto Miasteczko Śląskie Gmina Boronów, Gminę
Ciasna, Gminę Herby, Gminę Kochanowice, Gminę Koszęcin, Gminę Krupski Młyn, Gminę
Pawonków, Gminę Tworóg, Miasto i Gminę Woźniki, Gminę Świerklaniec i Gminę
Zbrosławice. Oprócz władz samorządowych miast i gmin tworzących obszar Białego
Śląska w pracach uczestniczyło również Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
Rezultatem prowadzonych prac było wyznaczenie celów oraz określenie niezbędnych
działań
i zadań na rzecz rozwoju obszaru
funkcjonalnego,
przy
jednoczesnym
wypracowaniu trwałego modelu kreowania i późniejszej realizacji projektów
inwestycyjnych i organizacyjnych służących podnoszeniu jego konkurencyjności,
atrakcyjności i podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

•

Program Rewitalizacji Sulejówka 2016-2020+

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin (diagnoza)
Przedmiotem prac było wykonanie:
• diagnozy architektoniczno – urbanistycznej i technicznej oraz
• diagnozy ekonomiczno – gospodarczej.
W ramach przygotowania dokumentów przeprowadzono m.in. warsztaty diagnostyczne
oraz badania ankietowe.
AAA5
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Prowadzone prace miały na celu sporządzenie diagnozy obszarów zdegradowanych
i obszarów rewitalizacji w Sulejówku oraz identyfikacja zjawisk negatywnych
występujących na terenie Miasta Sulejówek wraz z określeniem przyczyn występowania
tych zjawisk, z pogłębioną analizą negatywnych zjawisk społecznych w wyniku czego
wskazano obszary koncentracji zjawisk negatywnych – społecznych, gospodarczych,
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. Istotnym elementem
Programu jest wskazanie rodzajów projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych
zjawisk powodujących sytuację kryzysową.
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•

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przemków (diagnoza)
Przedmiotem prac było wykonanie diagnozy architektoniczno – urbanistycznej i
technicznej. W ramach przygotowania dokumentów przeprowadzono m.in. warsztaty
diagnostyczne oraz badania ankietowe.
Ponadto powadzone były projekty, które nie zostały ukończone do końca 2016 roku :
• Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030 wraz z Planem funkcjonalno-użytkowym
zarządzania parkiem w Świerklańcu
• Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic
• Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku
c) Inne aktywności Fundacji
W ramach działalności statutowej przedstawiciele i reprezentanci Fundacji reprezentowali ja w
konferencjach, debatach publicznych i pracach związanych z planowaniem strategicznym na szczeblu
regionalnym i lokalnym poza wyżej wskazanymi pracami wynikającymi z formalnego zaangażowania
Fundacji.
3. Zarząd w 2016 roku podejmował uchwały organizacyjne i porządkowe, w tym dotyczące
zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz przeznaczenia nadwyżki dochodów na działalność
statutową Fundacji oraz zmiany siedziby Fundacji .
4. Struktura zrealizowanych przychodów w tym ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów
określonych statutem:
Przychody z działalności statutowej
337 914,75
W tym:
- nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich
5 292,17
- przychody z działalności odpłatnej
11 658,54
- darowizny na działalność statutową
- dotacje na działalność statutową
- przychody z działalności gospodarczej
Przychody finansowe
Pozostałe przychody

3 923,80
2 000,00
315 040,24
259,22
0,25

5. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o
strukturze kosztów administracyjnych
Koszty realizacji zadań statutowych
W tym:
- działalność nieodpłatna
- działalność odpłatna
- działalność gospodarcza
Koszty administracyjne
Koszty finansowe
Pozostałe koszty

324 306,00
12 193,88
48 421,55
228 134,93
35 555,64
0,00
75,05
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a) W 2016 roku Fundacja Kreatywny Śląsk nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę
nie wypłacano nagród ani premii.
b) Nie dokonywano wypłat wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia.
c) Członkowie zarządu Fundacji z tytułu pełnienia funkcji nie otrzymywali wynagrodzenia.
Członkowie rady otrzymali jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 200,00 zł brutto /osobę.
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Członkowie organów z Fundacją nie mieli zawartych umów o pracę. Niemniej uczestniczyli w
projektach otrzymując wynagrodzenie za prace merytoryczne na podstawie umów cywilnoprawnych. Zarząd Fundacji – łącznie: 159 340,00 zł .
d) Fundacja wypłacała wynagrodzenia w ramach zawartych umów cywilno-prawnych (dzieło i
zleceń). Łączna kwota wypłaconych środków z tytułu umów cywilno-prawnych w 2016 roku
wyniosła łącznie: 257 075,00 zł.
e) Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością
statutową.
f) Na 31 grudnia 2016 roku stan środków na rachunkach bankowych (rachunek w BOS Banku
S.A. oraz 2 rachunki w Raiffeisenpolbank.com) wynosił: 34 189,51 zł.
g,h,i ) W roku sprawozdawczym Fundacja:
•

nie nabyła obligacji ani akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

•

nie nabyła nieruchomości.

•

Zakupiła środek trwały - meble w zabudowie na wyposażenie biura fundacji –
wartość środka trwałego na koniec 2016r. wyniosła 5 630,00

j) Fundacja posiada fundusz założycielski w wysokości 4.000,00 zł. W minionym roku obrotowym nie
nastąpiło zwiększenie funduszu statutowego.
Na wykazane w sprawozdaniu należności składają się należności od kontrahentów w wysokości
32.000,00 zł oraz należności budżetowe 2.235,00.
Na wykazane w sprawozdaniu zobowiązania do 1 roku w kwocie - 45 718,78 składają się
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych - 10 073,78 i zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń w wysokości 35 645,00
Wynik bilansowy: zysk netto 13 741,22
7. W 2016 roku Fundacja Kreatywny Śląsk otrzymała resztę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu w ramach
działalności nieodpłatnej, („Polder Buków. Koegzystencja człowieka z naturą”.) w wysokości
2 000,00 zł
Fundacja uzyskała zlecenia od podmiotów samorządowych w ramach prowadzonej działalności
odpłatnej oraz gospodarczej, o których mowa w pkt 2b.

8. W 2016 roku Fundacja składała w Urzędu Skarbowym następujące deklaracje podatkowe:
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Kwartalne deklaracje vat-7k (deklaracja dla podatku od towarów i usług),
Roczną deklarację CIT-8 za 2015rok (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu),
Roczną deklarację PIT-4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy)
oraz PIT-8AR za 2016 rok (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Strona

9. W roku 2016 w Fundacji nie przeprowadzano kontroli.
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Zarząd Fundacji Kreatywny Śląsk

Mariusz Raczek – Prezes Zarządu

.…………………………………………..

Marcin Budziński – Wiceprezes Zarządu

…………………………………………….

Tadeusz Kmieć – Wiceprezes Zarządu

…………………………………………….
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Ruda Śląska, 15 maj 2017 r.
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