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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI „FUNDACJI O!MIASTO” ZA ROK 2016.  

 

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. 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2017 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 2016 działalność statutową, na zasadach 

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, realizując cele statutowe poprzez następujące, 

nieodpłatne formy działalności: 

I – wizyty, spacery studyjne i warsztaty, 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. 

Fundacja O!MIASTO zorganizowała w roku 2016:  
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12 stycznia - spacer studyjny po osiedlu OTK w Jaworznie, w którym wzięli udział 

przedstawiciele: społeczności mieszkańców tego osiedla, Wydziału Rozwoju i Planowania 

Gospodarczego Urzędu Miasta Jaworzna, Stowarzyszenia „Fabryka Inicjatyw” z katowickiego 

Nikiszowca oraz organizatora. Celem spaceru było dostarczenie wiedzy i wymiana poglądów 

na temat możliwości i metod działań, które mogą zintegrować mieszkańców osiedla wokół 

idei jego rewitalizacji. W kwietniu uczestnicy spaceru odbyli  wizytę studyjną w Nikiszowcu. 

Relacja z tego przedsięwzięcia została opublikowana na stronie internetowej fundacji.  

22-24 stycznia – 2 dniowa wizyta studyjna w Jeleniej Górze i jej okolicach: temat  „Miasto i 

podmiejskie zespoły dworskie, osiągnięcia i perspektywy społeczno-gospodarczego ożywienia 

poprzez rewitalizację”. Celem wizyty studyjnej było upowszechnienie wiedzy i popularyzacja 

dobrych praktyk, których zastosowanie może wspomóc rozwój miejskich wspólnot i miejskich 

społeczności lokalnych.  W wizycie uczestniczyły 6 osób. Fundacja opracowała program 

merytoryczny, zorganizowała  i przeprowadziła spotkania na miejscu – z przedsiębiorcami i 

organizacją społeczną – stowarzyszeniem VSK. Uczestnicy wizyty studyjnej podróż odbywali 

na koszt własny. Relacja z tego przedsięwzięcia została opublikowana na stronie internetowej 

fundacji.  

28 listopada – jednodniowy bezpłatny warsztat dla członków organizacji  społecznych 

planujących ożywienie przestrzeni publicznych miasta Toszek. Pracę rozpoczęliśmy od 

spaceru studialnego i dyskusji o toszeckim Rynku, którego współczesna organizacja płyty 

placu została dekadę temu nagrodzona w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 

Województwa Śląskiego. Relacja z tego przedsięwzięcia została opublikowana na stronie 

internetowej fundacji.  

 

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, ekologii, socjologii i ekonomii miast, 

krajobrazu miejskiego, demografii, marketingu miast, rewitalizacji miast i ochrony 

dziedzictwa kulturowego miast.  

W 2016 r.  opracowano i opublikowano w elektronicznym magazynie „MIASTO”:  

-  47 materiałów upowszechniających wiedzę z zakresu urbanologii (tj. na temat historii, 

rozwoju, socjologii lub planowania miasta),  

 - 22 recenzje publikacji dotyczących miast (artykułów,  książek, raportów itp.).  

 

Od 1.01 do 31.12. 2016 odnotowano ok. 198  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),  na którą w okresie od 01.01. 

do 31.12.2016 odnotowano 3009 wejść.    

http://www.miasto.me/
http://www.mliczynska.pl/fundajca
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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 2016 fundacja zainicjowała cykl szkoleń pn. „Czwartki z rewitalizacją”.  

W ramach tego cyklu przeprowadzone zostały trzy bezpłatne szkolenia - konwersatoria,  

w dniach: 19 maja, 2 czerwca, 16 czerwca. Wszystkie miały podobny, dyskusyjno-seminaryjny 

charakter, trwały od 3 do 4 godzin i miały miejsce w Katowicach, uczestniczyły w nich ogółem 

32 osoby  – reprezentanci samorządów lokalnych miast województwa śląskiego i opolskiego, 

placówek naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych. Relacje z „Czwartków  

z rewitalizacją”  zostały opublikowane na stronie internetowej fundacji  

(np.: http://mliczynska.pl/fundacja/category/relacje/page/2/ 

 „Fundacja O!MIASTO” wzięła również aktywny, wspierający udział albo współorganizowała 

następujące przedsięwzięcia, realizowane przez inne organizacje pozarządowe albo samorząd 

terutorialny:  

- Konferencję „Rewitalizacja-kultura-Inowacje”, która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w 

Katowicach, w dniu 24 maja (http://mliczynska.pl/fundacja/category/relacje/page/3/)  

- Festiwalu Architektury, w którym Prezes fundacji społecznie moderowała dyskusję panelową  

na temat odnowy polskich miast. Festiwal odbył się 14 września w Warszawie w pawilonie 

wystawowym Stowarzyszenia Architektów Polskich, a relacja z działań fundacji została 

umieszczona na stronie internetowej: http://mliczynska.pl/fundacja/2016/09/ 

- Seminarium ”Rewitalizacja jako element polityki rozwoju gminy”, które współorganizowaliśmy 

ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów  w dniu 23 września w Katowicach. Seminarium 

zgromadziło spore grono zainteresowanych tematem miejsca rewitalizacji w przekształceniach 

społeczno-gospodarczych, również w związku z regulacji legislacyjnymi ustawy o rewitalizacji. 

Relacja z tego działania fundacji została zamieszczona na stronie internetowej: 

http://mliczynska.pl/fundacja/2016/10/ 

- Konferencji  i wystawy zamykającej konkurs Marszałka Województwa Opolskiego na najlepszą 

przestrzeń publiczną – 24 listopada w Opolu, poprzez wykład dla laureatów i uczestników 

konkursu, pt. „Dobre praktyki w rewitalizacji przestrzeni publicznych oraz partycypacja 

społeczna w procesach programowania i wdrażania rewitalizacji”. Relacja z tego wykładu 

odstępna jest na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego. 

- projekt „Śląskie 3.0” – poprzez regularny udział w warsztatach i dyskusjach, w ramach osi 

projektu: Miasta i rewitalizacja obszarów problemowych. Fundacja uczestniczyła w tym 

projekcie nieodpłatnie, na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego p. W. Saługi  

(w okresie od kwietnia do grudnia 2016), a wsparcie merytoryczne dla tego projektu, 

dostarczone ze strony fundacji, zostało docenione i potwierdzone listem Marszałka 

(zamieszczony na stronie internetowej fundacji).   

3) „Fundacja O! MIASTO” nie prowadzi  działalności gospodarczej.  

4) Zarząd „Fundacji O!MIASTO” podjął w roku 2016 następujące uchwały:  

http://mliczynska.pl/fundacja/category/relacje/page/2/
http://mliczynska.pl/fundacja/category/relacje/page/3/
http://mliczynska.pl/fundacja/2016/09/
http://mliczynska.pl/fundacja/2016/10/
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- uchwała Nr 1/2016, z dnia 20 styczni 2016r. w sprawie planu pracy na rok 2016r. 

- uchwała Nr 2/2016, z dnia 31 marca  2016r. w sprawie sprawozdań z działalności fundacji za 

rok 2015.  

5) W roku 2016 „Fundacja O!MIASTO” uzyskała przychody w wysokości 10 413,58, 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: 5098,25zł. 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 2366,03zł. 

c) działalność gospodarczą: 0,00 (fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej) 

d) pozostałe koszty: 2365,03zł. 

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 2016).  

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 2016r. na rachunku bieżącym fundacji 

znajdowało się 2023,12 zł (dwa tysiące dwadzieścia trzy zł 12/00), a w kasie gotówkowej 

929,81zł (dziewięćset dwadzieścia dziewięć zł 81/00). 

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: 
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Aktywa: 2952,93zł  

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. 

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 2017 r. 

 


