SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI „FUNDACJI O!MIASTO” ZA ROK 2015.

Sporządzone wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r.
(Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

1) „Fundacja O!MIASTO”, z siedzibą w Bytomiu – adres: 41-902 Bytom, plac Słowiański 7/2,
wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22.10.2014r., numer KRS-u 0000527501,
statystyczny
numer
identyfikacyjnym
w
systemie
REGON:
243
704 218.
Dane dotyczące członków zarządu fundacji: Dagmara Mliczyńska-Hajda, prezes zarządu (organ działa
jednoosobowo).
Dane dotyczące członków rady fundacji: Lech Podbrez, przewodniczący rady (organ działa
jednoosobowo).

Cele statutowe fundacji, wg par.7 Statutu:
1.Działalność społecznie użyteczna zmierzająca do rozumniej urbanizacji Polski, rozwoju życia miejskiego,
wiedzy o mieście (tj. urbanologii) i szeroko rozumianej kultury miasta.
2.Upowszechnianie informacji, umiejętności, wiedzy oraz prowadzenie i wspieranie inicjatyw, w zakresie
określonym w pkt.1.
3.Działalność naukowo-techniczna, rozwój nauki, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat miast,
w tym w zakresie: urbanistyki, historii i geografii miast, ekologii, socjologii i ekonomii miast, krajobrazu
miejskiego, demografii, marketingu miast, rewitalizacji miast i ochrony dziedzictwa kulturowego miast.
4.Działalność charytatywna - wspieranie osób i organizacji pozarządowych mających na celu
upowszechnianie działalności wspomagającej gospodarczy rozwój miast oraz poprawę jakości życia
w miastach, wspomaganie rozwoju miejskich wspólnot i miejskich społeczności lokalnych.
5.Działalność oświatowa, wspieranie kultury, edukacji i wychowania w kulturze miasta.
2) „Fundacja O!MIASTO” prowadziła w roku 2015 działalność statutową, na zasadach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego, realizując cele statutowe w następujących, trzech formach
działalności:
I - seminariów, realizując poprzez nie następujące, dwa
cele statutowe:
1.Działalność społecznie użyteczna zmierzająca do rozumniej urbanizacji Polski, rozwoju życia
miejskiego, wiedzy o mieście (tj. urbanologii) i szeroko rozumianej kultury miasta.
2.Upowszechnianie informacji, umiejętności, wiedzy oraz prowadzenie i wspieranie inicjatyw,
w zakresie określonym w pkt.1.
Fundacja O!MIASTO zorganizowała w roku 2015 dwa bezpłatne seminaria. Jedno we
współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów (odbyło się w dniu 9 marca 2015) i drugie,
adresowane do samorządu lokalnego, dla Rady Miasta Katowice (odbyło się w dniu 10 marca
2015). Celem obu seminariów było upowszechnienie wiedzy teoretycznej i dobrej praktyki
w zakresie pożądanych (korzystnych) związków pomiędzy planowaniem rozwoju miast,
a programowaniem procesu rewitalizacji podupadających dzielnic miast. W pierwszym
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seminarium, wzięło udział 40 uczestników, drugie seminarium zgromadziło 12 radnych Rady
Miasta Katowice.
II - upowszechniania informacji i wiedzy - drogą regularnego publikowania artykułów
w elektronicznym magazynie (czasopiśmie) internetowym - www.miasto.me, oraz poprzez
doradztwo i prelekcje - realizując poprzez to cel statutowy Nr 3: Działalność naukowotechniczna, rozwój nauki, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat miast, w tym
w zakresie: urbanistyki, historii i geografii miast, ekologii, socjologii i ekonomii miast,
krajobrazu miejskiego, demografii, marketingu miast, rewitalizacji miast i ochrony
dziedzictwa kulturowego miast.
W roku 2015 opracowano i opublikowano w elektronicznym magazynie „Miasto” 46
materiałów upowszechniających wiedzę z zakresu urbanologii (tj. na temat miasta) oraz 21
recenzji publikacji dotyczących miast (książek, artykułów naukowych, artykułów
publicystycznych, raportów itp.). W roku 2015 odnotowano ok. 107 tyś. wejść na stronę
internetową magazynu elektronicznego prowadzonego przez fundację, gdzie zamieszczane są
omawiane publikacje (adres jw.; oprócz tego, fundacja udostępnia informacje na temat
własnej działalności statutowej, na oddzielnej stronie internetowej, która odnotowała 2370
wejść w 2015r.).
W roku 2015 „Fundacja O!MIASTO” udzieliła 3 porad studentom, w zakresie bibliografii
zagadnienia rozwoju miast i prowadzenia badań nad miastem, przeprowadzono również 4
spotkania – w formie moderowanych dyskusji lub prelekcji (Lublin, Bochnia), których celem
było pogłębienie wiedzy na temat miasta w zakresie kształtowania krajobrazu miejskiego,
planowania przestrzennego i programowania rewitalizacji zdegradowanych dzielnic
miejskich.

III - szkoleń, doradztwa i pomocy merytorycznej, realizując poprzez nie cel statutowy Nr 4:
działalność charytatywna - wspieranie osób i organizacji pozarządowych mających na celu
upowszechnianie działalności wspomagającej gospodarczy rozwój miast oraz poprawę jakości
życia w miastach, wspomaganie rozwoju miejskich wspólnot i miejskich społeczności lokalnych.

„Fundacja O!MIASTO” (wspólnie ze stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych)
zorganizowała w roku 2015 jedno dwudniowe, bezpłatne szkolenie dla organizacji
pozarządowych. Celem zorganizowanego szkolenia było wsparcie organizacji społecznych
w aktywnym i skutecznym uczestnictwie w procesie planowania przestrzennego – na rzecz
gospodarczego rozwoju miast i poprawy jakości życia w miastach. Szkolenie
pt.: „ PLANOWANIE PRZESTRZENNE W DZIAŁANIU NA RZECZ WSPÓLNOT LOKALNYCH.
STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE – JAK TO DZIAŁA?” odbyło się w dniach 20-21 marca 2016r.
w Katowicach – Nikiszowcu i zgromadziło 25 uczestników – przedstawicieli 11 organizacji
pozarządowych z 7 miast południowej Polski.
„Fundacja O!MIASTO” wzięła również aktywny, wspierający udział w:
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- Forum Dni Otwartych Funduszy Europejskich - Porozmawiajmy o edukacji
i rewitalizacji (w dniu 8 maja 2016), poprzez prezentację zagadnień przydatnych
organizacjom społecznym, aktywistom i mieszkańcom miast w rozwijaniu działalności na
rzecz poprawy jakości życia w miastach z wykorzystaniem funduszu społecznego UE.
– warsztatach pomysłów na temat przyszłości Placu Kolegiackiego w Poznaniu (15-16
maja 2015r.), których celem było sformułowanie wizji i przedstawienie pomysłów na
poprawę przestrzeni tego ważnego dla miasta placu.
3) „Fundacja O! MIASTO” nie prowadzi działalności gospodarczej.
4) Zarząd „Fundacji O!MIASTO” podjął w roku 2015 następujące uchwały:
- uchwała Nr 1/2015, z dnia 5 styczni 2015r. w sprawie planu pracy na rok 2015r.
- uchwała Nr 2/2015, z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie przedmiotu nieodpłatnej i odpłatnej
działalności pożytku publicznego.
- uchwała Nr3/2015, z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zasad pokrywania kosztów ponoszonych
w związku z realizacją statutowych celów fundacji.
5) W roku 2015 „Fundacja O!MIASTO” uzyskała przychody w wysokości 13 400,00, które w całości
pochodziły z darowizn (tj. z dotacji osób fizycznych). Fundacja nie odnotowała przychodów z tytułu
świadczeń odpłatnych realizowanych przez fundację – cała działalność statutowa fundacji była
prowadzona nieodpłatnie. Fundacja nie uzyskała żadnych środków ze źródeł publicznych.
6) W roku 2015 „Fundacja O!MIASTO” poniosła następujące koszty, na:
a) realizację celów statutowych: 6199,44zł.
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 3261,00zł.
c) działalność gospodarczą: 0,00 (fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej)
d) pozostałe koszty: 271,00zł.
7) Dane na temat zatrudnienia:
a) liczba osób zatrudnionych w fundacji: 1 (prezes, na podstawie powołania).
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: 2990,00zł.
c) wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów
fundacji: 2990,00zł (Przewodniczący Rady fundacji pracował społecznie – nie pobrał żadnego
wynagrodzenia w roku 2015).
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0,00zł.
e) udzielone przez fundację pożyczki pieniężne: 0, 00zł (nie udzielono żadnych pożyczek).
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f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 0,00 – fundacja nie posiada
lokat bankowych. Na dzień 31 grudnia 2015r. na rachunku bieżącym fundacji znajdowało się
3935,93zł.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0,00 – fundacja nie posiada udziałów ani akcji w spółkach
prawa handlowego.
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:
0,00 – fundacja nie posiada nieruchomości.
i) nabyte pozostałe środki trwałe: 0,00 – fundacja nie posiada środków trwałych.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa: 3943,19zł
Zobowiązania: 0,00zł
8)Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:
fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe albo samorządowe.
9) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja
w sprawie składanych deklaracji podatkowych: na fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe
(złożono deklarację CIT 8 dla podmiotów zwolnionych z podatku CIT).

Dagmara Mliczyńska Hajda
prezes Zarządu „Fundacji O!MIASTO”
31 marca 2016r.
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