SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI „FUNDACJI O!MIASTO” ZA ROK 2017.

Sprawozdanie sporządzone zostało 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.
Sprawozdanie jest załącznikiem nr 1 do uchwały nr 2/2018 Rady „Fundacji O!MIASTO”

1) „Fundacja O!MIASTO”, z siedzibą w Bytomiu – adres: 41-902 Bytom, plac Słowiański 7/2,
wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22.10.2014 r., 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 2017 działalność statutową, na zasadach
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, realizując cele statutowe poprzez następujące,
nieodpłatne formy działalności:
I – wizyty, spacery studyjne, warsztaty i konkursy, realizując w ten sposób dwa cele
statutowe – Nr 1: Działalność społecznie użyteczna zmierzająca do rozumniej urbanizacji
Polski, rozwoju życia miejskiego, wiedzy o mieście (tj. urbanologii) i szeroko rozumianej
kultury miasta oraz Nr 3: 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.
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Fundacja O!MIASTO zorganizowała w roku 2017:

2 marca - prelekcja dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, w ramach
warsztatów architektoniczno – urbanistycznych, zorganizowanych w Bochni. Ze strony
Politechniki Krakowskiej współorganizatorem prelekcji był dr. Piotr Langer. Celem prelekcji
oraz dyskusji ze studentami było dostarczenie wiedzy i wymiana poglądów na temat
rewitalizacji, jako metody przekształcania miasta historycznego (warsztaty obejmowały opr.
koncepcji, które
można byłoby włączyć do aktualnie opracowywanego Programu
Rewitalizacji Gminy Miasta Bochnia na lata 2017 – 2026). Relacja z tego przedsięwzięcia
została opublikowana na stronie internetowej miasta Bochnia.
10 października - wizyta studyjna w Warszawie: temat „Sporty miejskie – forma aktywizacji
społecznej w obszarach rewitalizacji”. Celem wizyty studyjnej było upowszechnienie wiedzy
i popularyzacja dobrych praktyk, których zastosowanie może wspomóc rozwój miejskich
wspólnot i miejskich społeczności lokalnych. W wizycie uczestniczyły 4 osoby reprezentujące
lokalne środowiska (miejskich aktywistów) z: Gliwic, Bytomia i Tarnowskich Gór. Fundacja
opracowała program wizyty, zorganizowała i przeprowadziła spacer studyjny po Skwerze
Sportów Miejskich (W-Wa Bemowo, ul. Pełczyńskiego 22) oraz krótkie spotkanie
z użytkownikami i obsługą tego obiektu. .
11-31 grudnia – konkurs urbanologiczny (http://mliczynska.pl/fundacja/2017/12/konkursurbanologiczny/). Zwycięzca konkursu, p. Piotr Lesniak otrzymał nagrodę książkową
[„Wartość przestrzeni” aut. Wiesław Skrobot], którą przesłano drogą pocztową (laureat
potwierdził odbiór przesyłki).
Oprócz tego, w 2017 r. fundacja realizowała ww. 3. cel statutowy również poprzez
zaangażowanie merytoryczne w działalność naukowo-badawczą, jako wspierający uczestnik
polskiego zespołu projektu DIVERCITIES. Rezultaty projektu i wyniki podsumowania
przeprowadzonego podczas konferencji zamykającej, która odbyła się w dniach od 8 do 10
lutego w Rotterdamie [NL], zostały opracowane i upowszechnione (prezentacja wybranych
wątków projektu [3 case-studies] oraz potencjału ich praktycznego zastosowania w polskich
miastach obyła się 9 marca w Katowicach). Tym samy działanie to stanowiło również formę
realizacji celów statutowych fundacji poprzez upowszechnianie informacji i wiedzy, co
stanowi przedmiot dalszej części tego sprawozdania (cz. II. i III.). Na pokrycie większości
kosztów udziału fundacji w ww. projekcie pozyskano środki zewnętrzne (np. koszty udziału w
konferencji zostały pokryte przez organizatora, Uniwersytet w Utrechcie).

II - upowszechnianie informacji i wiedzy - drogą regularnego publikowania artykułów
w elektronicznym magazynie (czasopiśmie) internetowym „MIASTO” - www.miasto.me,
realizując w ten sposób trzeci cel statutu: działalność naukowo-techniczna, rozwój nauki,
pogłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat miast, w tym w zakresie: urbanistyki, historii
i geografii miast, krajobrazu miejskiego, ekologii, socjologii i ekonomii miast, demografii,
marketingu miast, rewitalizacji miast i ochrony dziedzictwa kulturowego miast.
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W 2017 r. opracowano i opublikowano w elektronicznym magazynie „MIASTO”:
- 38 artykułów - materiałów upowszechniających wiedzę z zakresu urbanologii (tj. na temat
historii, rozwoju, socjologii lub planowania miasta),
- 16 recenzji publikacji dotyczących miast (artykułów, książek, raportów itp.).
Od 1.01 do 31.12. 2017 odnotowano ok. 180 tyś. wejść na stronę internetową magazynu
elektronicznego prowadzonego przez fundację, gdzie zamieszczane są omawiane publikacje
(adres jw.;). Oprócz tego, informacje na temat własnej działalności statutowej, fundacja
publikuje na oddzielnej stronie internetowej (www.mliczynska.pl/fundajca). Pomiędzy 01.01.
a 31.12.2017 odnotowano 2850 wejść na ww. stronę internetową fundacji.
III – szkoleń (realizując poprzez nie drugi cel statutowy fundacji: upowszechnianie informacji,
umiejętności, wiedzy oraz prowadzenie i wspieranie inicjatyw, w zakresie zmierzającym do
rozumniej urbanizacji Polski, rozwoju życia miejskiego, wiedzy o mieście (…)). W roku 2017
fundacja podjęła działania mające na celu kontynuację cyklu szkoleń pn. „Czwartki
z rewitalizacją”, jednakże ze względu na bardzo małe zainteresowanie (mała liczba zgłoszeń
od potencjalnych uczestników) zdecydowano o czasowym zawieszeniu tej formy działalności
i ponownym zaproponowaniu szkoleń w roku 2018.
„Fundacja O!MIASTO” wzięła również aktywny udział w następujących wydarzeniach, które
wiążą się z realizacją jej celów statutowych i zostały opisane na stronie internetowej
podmiotu:
- Kongres Miast Polskich, który odbył się w Krakowie w dniu 16.10.2017 (wsparcie merytoryczne,
udział w dyskusji panelowej).
- Konferencja „Przedsięwzięcia Smart City w ramach programów rewitalizacji”, która odbyła się
w dniu 9. 11.2017r. w Sosnowcu ( wsparcie merytoryczne – wykład pt.” Metody finansowania
działań prospołecznych
- Konferencja „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji miasta, która odbyła się w dniach
13-14 listopada 2017 w Warszawie ( wsparcie merytoryczne – udział w dyskusji)
3) „Fundacja O! MIASTO” nie prowadzi działalności gospodarczej.
4) Zarząd „Fundacji O!MIASTO” podjął w roku 2017 następujące uchwały:
- uchwała Nr 1/2017, z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie planu pracy na rok 2017r.
- uchwała Nr 2/2017, z dnia 31 marca 2017r. w sprawie sprawozdań z działalności fundacji za
rok 2016.
5) W roku 2017 „Fundacja O!MIASTO” uzyskała przychody w wysokości 7249,21 zł, z czego
4299,91 zł pochodziło 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, poza refundacją wydatków (poniesionych w związku z udziałem w projekcie
DIVERCITIES, na kwotę 160,38 Euro).
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6) W roku 2015 „Fundacja O!MIASTO” poniosła następujące koszty, na:
a) realizację celów statutowych: 4337,77zł.
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 1841,82zł.
c) działalność gospodarczą: 0,00 (fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej)
d) pozostałe koszty: 148,89zł.
7) Dane na temat zatrudnienia:
a) liczba osób zatrudnionych w fundacji: 1 (prezes, na podstawie powołania).
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: 0,00zł.
c) wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów
fundacji: 0 (Prezes zarządu i Przewodniczący Rady fundacji pracowali społecznie – nie pobrali
żadnego wynagrodzenia w roku 2017).
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0,00zł.
e) udzielone przez fundację pożyczki pieniężne: 0, 00zł (nie udzielono żadnych pożyczek).
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 0,00 – fundacja nie
posiada lokat bankowych. Na dzień 31 grudnia 2017r. na rachunku bieżącym fundacji
znajdowało się 1073,25 zł (jeden tysiąc siedemdziesiąt trzy zł 25/00), a w kasie gotówkowej
0,00zł (zero).
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: 1073,25zł
Zobowiązania: 0,00zł
Inne dane finansowe zestawiono w zał. nr 1 do sprawozdania.
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.
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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).

Podpisała Dagmara Mliczyńska - Hajda, prezes Zarządu „Fundacji O!MIASTO”
31 marca 2017 r.
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