
 

 

 

UCHWAŁA   Nr 1/2015  

RADY  FUNDACJI  O! MIASTO  

W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2014  

podjęta w Poznaniu,  dnia 1 marca 2015r. 

 

 

 

Na podstawie par.19  ust.1 pkt.d  Statutu:  

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2014, stanowiące załącznik nr 1 do tej uchwały .  

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2014, stanowiące załącznik nr 2 do tej 

uchwały.   

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Fundacji O! MIASTO: LECH PODBREZ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI O! MIASTO za rok 2014 

 

I. Fundacja została zarejestrowana w KRS w dniu 23 października 2014r. Nadanie nr REGON oraz nr 

NIP nastąpiło wskutek przyjęcia oświadczenia, że statutowa działalność Fundacji związana z 

rozchodami, będzie prowadzona od dnia 1 stycznia 2015r. Sprawozdanie finansowe ma zatem formę 

uproszczoną, ponieważ dotyczy funkcjonowania podmiotu przez trzy miesiące roku 2014. 

II. Majątek fundacji na 31 grudnia 2014:  

1.fundusz założycielski : środki pieniężne w wysokości 3000 zł (trzy tysiące zł).  

2.przychody z tytułu dwóch darowizn pieniężnych na realizację celów statutowych fundacji: 6000zł 

(sześć tysięcy zł).  

III. Wydatki fundacji, stan na 31 grudnia 2014: 0,oo (zero)zł 

IV. Bilans na dzień 31 grudnia 2015:  

aktywa = 9000,oo  

pasywa =       0,oo 

Saldo+      9000,oo (dziewięć tysięcy zł) 

 

       

Prezes zarządu Fundacji: Dagmara Mliczyńska-Hajda   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI O! MIASTO za rok 2014 

Fundacja została zarejestrowana w KRS w dniu 23 października 2014r. Nadanie nr REGON oraz nr NIP 

nastąpiło wskutek przyjęcia oświadczenia, że statutowa działalność Fundacji związana z rozchodami, 

będzie prowadzona dopiero od dnia 1 stycznia 2015r. Tym niemniej, w ciągu trzech miesięcy,  

od sfinalizowania procedury rejestracyjnej do 31 grudnia, fundacja realizowała swoje cele statutowe, 

w następujący sposób:  

1. Prowadzenie portalu wiedzy: magazyn elektroniczny O!MIASTO [www.miasto.me]. Koszty 

obsługi, hostingu i merytorycznego prowadzenia portalu – przygotowanie i redakcja tekstów,  

stanowiły wkład niepieniężny fundatorki – jako praca na zasadzie wolontariatu, poza 

obowiązkami prezesa zarządu.  

2. Udział w konsultacjach społecznych projektu Założeń ustawy o rewitalizacji, prowadzonych 

przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Opinia została przygotowana i przekazana do 

resortu odpowiedzialnego za rozwój miast (treść opinii: w formacie pdf: 

http://mliczynska.pl/fundacja/wp-content/uploads/2014/11/OPINIA-NA-TEMAT-PROJEKTU-

ZA%C5%81O%C5%BBE%C5%83-DO-USTAWY-O-REWITALIZACJI_2014.pdf 

3. Udział prezesa zarządu w panelu dyskusyjnym, podczas konferencji w trakcie Konferencji 

Kultura + Rewitalizacja, zorganizowanej przez  Narodowe Centrum Kultury,4-5 grudnia 

2014 w Warszawie. Panel dedykowany był poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe dla miast 

pytania: kiedy możemy mówić o osiągnięciu celów społecznych w procesach rewitalizacji? Jak 

formułować te cele? W jakiej perspektywie czasowej powinniśmy projektować takie 

działania? Czy można wyodrębnić wskaźniki użyteczne dla planowania i mierzenia efektów 

prowadzonych działań kulturalnych wspierających procesy rewitalizacji? Koszty udziału 

przedstawicielki fundacji pokrył organizator konferencji. 

4. Przygotowanie i wygłoszenie  wykładu pt. „Rewitalizacja polskich miast 1989-2014. Próba 

podsumowania” na konferencji „Rewitalizacja w Polsce. Rozwój obszarów rewitalizowanych 

– kultura i zmiany społeczne na obszarach zagrożonych marginalizacją i degradacją 

społeczną” – organizowana we Wrocławiu 5-6 grudnia 2014r przez Fundację Kontury Kultury. 

Koszty udziału przedstawicielki fundacji pokrył organizator konferencji. 

5. Przygotowanie i publikacja strony internetowej fundacji. Koszty obsługi, hostingu  

i merytorycznego prowadzenia strony  – przygotowanie i redakcja tekstów,  stanowiły wkład 

niepieniężny fundatorki – jako praca na zasadzie wolontariatu, poza obowiązkami prezesa 

zarządu.  

6. Przygotowanie planu pracy fundacji na rok 2015 

 

                      

Prezes zarządu Fundacji :Dagmara Mliczyńska-Hajda   
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