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Strona

czerwiec 2016 r.

1

Sprawozdanie z działalności
Fundacji Kreatywny Śląsk
za rok 2015

1. Dane podmiotu:
Fundacja Kreatywny Śląsk
adres w roku 2015:
ul. Wysoka 15/17
44-200 Rybnik

adres od 06.06.2016r.:
ul. Halembska 120
41-706 Ruda Śląska,

e-mail: kontakt@kreatywnyslask.pl
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.03.2013 r.
Numer KRS-u: 0000454628
Numer REGON: 243221365
Nazwa organu reprezentacji: Zarząd Fundacji
Sposób reprezentacji1: Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3, każdy
członek Zarządu może składać samodzielnie. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50.000,00 zł
oraz w sprawach umów cywilnoprawnych pomiędzy członkiem Zarządu a Fundacją oraz pomiędzy
członkiem Rady a Fundacją oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie.
Członkowie reprezentacji:
Wacław Wrana – prezes do 07.01.2015 r.
Marcin Budziński – wiceprezes przez cały 2015r.
Mariusz Raczek – prezes od 07.01.2015r
Tadeusz Kmieć - wiceprezes - 05.03.2015 r.

1

Sposób reprezentacji po zmianie statutu (w dniu 07.01.2015r oraz 09.02.2015r.) zmiany te zostały
zarejestrowane przez KRS w dniu 03.04.2015r.
2
Cele po zmianie statutu. W dniu 07.01.2015r dokonano zmiany statutu, w tym zmian celów, zmiany te zostały
zarejestrowane przez KRS w dniu 03.04.2015r.
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Cele statutowe fundacji2: Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju lokalnego i
regionalnego, w szczególności województwa śląskiego.
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.

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
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 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.

2. W 2015 roku Fundacja Kreatywny Śląsk zrealizowała następujące projekty:

Film dokumentalno-przyrodniczy „Graniczne Meandry Odry”
o Streszczenie projektu: Projekt był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Film prezentuje
wyjątkowe bogactwo przyrodnicze na mapie skarbów przyrody województwa
śląskiego jakim są graniczne meandry Odry. Miejsca takie jak to łamią stereotyp
Śląska, jako regionu zdegradowanego ekologicznie. (projekt rozpoczęty w 2014r.).

•

Film przyrodniczy „Polder Buków. Koegzystencja człowieka z naturą”
o Projekt był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. film jest kontynuacja
dotychczasowych działań Fundacji w zakresie promocji bogactwa i walorów
przyrodniczych regionu. Polder Buków położony jest w bardzo interesującym
geograficznie miejscu – u północnych wrót Bramy Morawskiej. - Miejsce to, w
przeszłości i współcześnie, pełni istotną rolę w procesie migracji roślin i zwierząt.
Zbudowane tu wały przeciwpowodziowe zapewniają rzece Odrze możliwość
swobodnego rozlewania się. Polder z roku na rok staje się coraz ciekawszym
miejscem do prowadzenia obserwacji naukowych ze względu na występujące tu
ciekawe gatunki roślin i zwierząt.
Inne aktywności Fundacji: W ramach działalności statutowej przedstawiciele i reprezentanci
Fundacji reprezentowali ją w konferencjach, debatach publicznych i pracach związanych z
planowaniem strategicznym na szczeblu regionalnym i lokalnym poza wyżej wskazanymi
pracami wynikającymi z formalnego zaangażowania Fundacji.

•
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a) działalność statutowa nieodpłatna:

b) działalność statutowa odpłatna zlecona przez instytucje publiczne - samorząd terytorialny:
•

Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2014-2020 (projekt rozpoczęty
w 2014r.).
o Streszczenie projektu: opracowanie projektu strategii rozwoju miasta Jarosławia.
Określenie kierunków rozwoju miasta w sferze społecznej, gospodarczej,
przestrzennej, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz lokalnego rozwoju,
zapewnienie partycypacji społecznej w procesie planowania. Stosowano metody
eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

•

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Strumień na lata 2014-2022 (projekt rozpoczęty w
2014r.)
o Streszczenie projektu: opracowanie projektu strategii rozwoju Gminy Strumień.
Określenie kierunków rozwoju gminy w sferze społecznej, gospodarczej,
przestrzennej, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz lokalnego rozwoju,
zapewnienie partycypacji społecznej w procesie planowania. Stosowano metody
eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

•

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 ( Lubomia) (projekt rozpoczęty
w 2014r.)
o Streszczenie projektu: opracowanie projektu strategii rozwoju Gminy Lubomia.
Określenie kierunków rozwoju gminy w sferze społecznej, gospodarczej,
przestrzennej, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz lokalnego rozwoju,
zapewnienie partycypacji społecznej w procesie planowania. Stosowano metody
eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu. (projekt ukończony
po 31.12.2014r.).

•

Lokalny Program Rewitalizacji Rybnika
o Przygotowany projekt Lokalnego Programu 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 przestrzennych. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w
zakresie przygotowania projektu.

o Lokalny Program Rewitalizacji stanowić ma istotny element polityki rewitalizacji do
roku 2022 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny. Zakres zaplanowanych działań
oraz projektów wpisuje się w szerokie rozumienie rewitalizacji jako procesu
kompleksowego, skoordynowanego, wieloletniego, prowadzonego na określonym
obszarze, obejmującego zmiany w wymiarze przestrzennym, technicznym,
społecznym i ekonomicznym.

4

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
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Zbycie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego płyt DVD z filmem promującym
bogactwo przyrodnicze regionu. Nadwyżka ze sprzedaży płyt przeznaczona została na
działalność statutową Fundacji.

W dniu 30 czerwca Rada Fundacji wyraziła zgodę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. KRS
dokonał wpisu Fundacji do rejestru przedsiębiorców w dniu 17.07.2015r. W związku ze zmianą
statutu oraz rozpoczęciem działalności gospodarczej dotychczasowe zadania realizowane jako
działalność odpłatna są od tej zmiany klasyfikowane jako działalność gospodarcza. W roku 2015 w
ramach działalności gospodarczej prowadzono prace związane z:
•

Strategią 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 (projekt zakończony
po 01.01.2016r.).

•

Gliwickim Programem Rewitalizacji do 2023 roku
o Gliwicki Program Rewitalizacji jest opracowany jako dokument zawierający diagnozę,
cele, przedsięwzięcia oraz mechanizmy wdrażania dedykowane obszarom, na
których występują problemy o ponadprzeciętnej w skali miasta koncentracji (projekt
trwający po 01.01.2016r.)

3. Zarząd w 2015 roku podejmował uchwały organizacyjne i porządkowe, w tym dotyczące wniosku
o rozpoczęcie działalności gospodarczej (ze względu formalnych dotychczasowa część
działalności odpłatnej został zarejestrowana jak działalność gospodarcza), wniosku o uchwalenie
regulaminu działania zarządu, zmian statutu, zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz
przeznaczenia nadwyżki dochodów na działalność statutową Fundacji .
4. Struktura zrealizowanych przychodów, w tym ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów
określonych statutem:
Przychody z działalności statutowej: 188.853,54zł, w tym:
• nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich w wysokości 4.666,68zł,
• przychody z działalności odpłatnej 159.313,70zł
• przychody z działalności nieodpłatnej 11.475,00zł
• darowizny na działalność statutową 13.398,16zł
Przychody finansowe: 1,84zł
Pozostałe przychody: 0,39zł

•
•
•
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Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem
oraz o strukturze kosztów administracyjnych
Koszty realizacji zadań statutowych: 173.848,72zł
Koszty administracyjne 9.639,83zł
Koszty finansowe: 0,00zł
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Pozostałe koszty: 75,05zł

6. W 2015 roku:
a) 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.
Z Fundacją nie mieli zawartych umów o pracę. Członkowie Rady otrzymali również
jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto na osobę w ciągu całego 2015r.
Członkowie organów uczestniczyli w projektach otrzymując wynagrodzenie za prace
merytoryczne na podstawie umów cywilno-prawnych.
d) Fundacja wypłacała wynagrodzenia w ramach zawartych umów cywilno-prawnych (dzieło i
zleceń). Łączna kwota wypłaconych środków z tytułu umów cywilno-prawnych w 2015
wyniosła: 116 841,33 (bez faktur za usługi). Na rzecz członków Zarządu i Rady (na podstawie
umów cywilnoprawnych, w tym na faktury): 69.838,97zł + 3 218,12VAT
e) Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością
statutową.
f) Na 31 grudnia 2015 roku stan środków na rachunku bankowym (rachunek w BOS Banku
S.A.) wynosił 8179,09 zł
g,h,i ) W roku sprawozdawczym Fundacja:
• nie nabyła obligacji ani akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.
• nie nabyła nieruchomości.
• nie zakupiła ani nie otrzymała żadnych środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych.
j) Fundacja posiada fundusz założycielski w wysokości 4.000,00 zł. Dane o źródłach
zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: nie wystąpiło w roku
obrotowym.
Na wykazane w sprawozdaniu należności budżetowe 2.590,00zł. Na wykazane w
sprawozdaniu zobowiązania składają się zobowiązania wobec kontrahentów w wysokości
1.362,92zł oraz zobowiązania wobec budżetu w wysokości 161,00zł.
Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych
z działalnością statutową: nie dotyczy
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7. W 2015 roku Fundacja Kreatywny Śląsk otrzymała dotacje na realizację projektów w ramach
działalności nieodpłatnej, o których mowa w pkt 2a (bulet 1 i 2) z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Wynik bilansowy: zysk 5.292,17zł.

Fundacja uzyskała zlecenia od podmiotów samorządowych w ramach prowadzonej działalności
odpłatnej oraz gospodarczej, o których mowa w pkt 2b.
W ramach realizowanych zadań odpłatnych Fundacja odnotowała nadwyżkę dochodów nad
kosztami w związku z tym Fundacja dokonała rejestracji w rejestrze przedsiębiorców
rozpoczynając działalność gospodarczą w zakresie :
•
•

pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 70.22.Z;
badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z.

Dokonane zostały odpowiednie zmiany w Statucie Fundacji.
W 2015 roku Fundacja nie rozliczyła żadnego zadania jako działalność gospodarcza, zgodnie z
terminem zawarcia odpowiednich umów stanowiły one działalność odpłatną. Działania podjęte
w zakresie rozpoczętej dzielności gospodarczej będą zakończone w roku 2016.

8. W 2015 roku Fundacja składała w Urzędu Skarbowym następujące deklaracje podatkowe:
VAT-7 miesięcznie do czerwca a póżniej IIIQ Vat-7K
CIT-8
PIT-4R i PIT-8AR

9. W roku 2015 w Fundacji nie przeprowadzano kontroli.

.…………………………………………..

Marcin Budziński – Wiceprezes Zarządu

…………………………………………….

Tadeusz Kmieć – Wiceprezes Zarządu

…………………………………………….
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Mariusz Raczek – Prezes Zarządu
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Zarząd Fundacji Kreatywny Śląsk

