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1. Dane rejestracyjne fundacji 

a) Nazwa 

Fundacja Lepsze Niepołomice 

b) Siedziba 

ul. Rotmistrza Pileckiego 5B/2, 32-005 Niepołomice 

c) adres 

j.w. 

d) aktualny adres do korespondencji 

j.w. 

e) adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada 

lepszeniepolomice@gmail.com 

f) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 

01.06.2016 r. 

g) numer KRS 

0000621108 

h) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 

36461657800000 

i) dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) 

Paweł Pawłowski – Prezes 

Anna Maria Szreniawa – Wiceprezes 

Urszula Ptasińska Wardyga - Sekretarz 

j) cele statutowe fundacji; 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie upowszechniania różnych 
form działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej, ekologicznej, obywatelskiej i społecznej, a w 
szczególności: 

1. Inicjowanie postaw twórczych i tworzenie warunków do rozwijania potencjału twórczego. 
2. Wspieranie, inicjowanie oraz promocja szeroko rozumianej działalności artystycznej i kulturalnej. 
3. Działania wspomagające rozwój demokracji. 
4. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 
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5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  
6. Działalność na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a w szczególności osób w wieku 
emerytalnym. 
7. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej. 
8. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. 
9. Wyrównywanie szans osób i grup dyskryminowanych. 
10. Budowanie świadomości społecznej i kształtowanie postaw rozwojowych dzieci i młodzieży.  
11. Wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki. 
12. Tworzenie programów społeczno-edukacyjnych, służących reintegracji społecznej, 

wyrównywaniu szans, promocji kultury, współpracy międzynarodowej i ekologii. 
13. Propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia; 
14. Promowanie idei ochrony dóbr kultury i dziedzictwa. 
15. Wsparcie i promocja turystyki. 
16. Wspieranie, inicjowanie oraz promocja i realizacja badań naukowych i projektów edukacyjnych, 

szkoleń edukacyjnych dla grup i osób podejmujących i umacniających inicjatywy kulturalne i 
społeczne. 

17. Współpraca ze środowiskami twórczymi w kraju i za granicą, organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami kultury, mediami, administracją publiczną. 

18. Inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju. 
19. Promocja i organizacja wolontariatu. 
20. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także animatorów 

kultury i grup wykluczonych. 
21. Działalność na rzecz wspierania, rozwijania i umacniania aktywności społeczeństwa 

obywatelskiego, ekonomii społecznej. 
22. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, 

naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i 
społecznej inwalidów. 

k) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 
   

Nazwa zadania Opis Cel statutowy 

Półkolonia 
profilaktyczno-
rozwojowa dla dzieci 
z Gminy Niepołomice 

Półkolonia dla 20 dzieci w wieku 7-12 
lat.  

Działalność na rzecz dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych, a 
w szczególności osób w 
wieku emerytalnym. 
 

W poszukiwaniu 
swoich pasji i 
rozwoju-zajęcia dla 
dzieci i młodzieży 

Zajęcia warsztatowe dla rodziców i 
dzieci (0-14 lata). 

Działalność na rzecz dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych, a 
w szczególności osób w 
wieku emerytalnym. 
 

Zbiórki publiczne Zbiórki na zakup: 
- zbiórka karmy i pieniędzy dla 
przytuliska w Łętkowicach 
 

Działalność na rzecz 
organizacji, których celami 
statutowymi jest: działalność 
naukowa, naukowo-
techniczna, oświatowa, 
kulturalna, w zakresie kultury 
fizycznej  
i sportu, ochrony środowiska, 
dobroczynności, ochrony 
zdrowia 
i pomocy społecznej, 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej inwalidów. 
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Zbiórki darowizn   Zbiórka na rzecz uchodźców 
Zbiórka na Koszyczek Wielkanocny 
 

Działalność na rzecz dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych, a 
w szczególności osób w 
wieku emerytalnym. 

Aktywizacja 
informatyczna i 
krajoznawcza 
seniorów i osób 
niepełnosprawnych   

Projekt realizowany we współpracy z 
Hufcem Pracy oraz lokalnymi 
organizacjami senioralnymi 

Działalność na rzecz dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych, a 
w szczególności osób w 
wieku emerytalnym. 
 

Warsztaty wokalne i 
taneczne dla 
seniorów 

Zajęcia grupy wokalnej 
Niepołomiczanie (osoby w wieku 60+). 
Zajęcia taneczno-ruchowe dla 
seniorów. 

Działalność na rzecz dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych, a 
w szczególności osób w 
wieku emerytalnym. 

Dawne Niepołomice Profil internetowy na Facebooku 
prezentujący dawne Niepołomice i ich 
mieszkańców. 

Promowanie idei ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa. 

 

Klub Poszukiwaczy 
Historii Niepołomic 

Razem z Biblioteką Publiczną 
zbieramy miejskie historie. 
Raz w miesiącu spotykamy się w 
Laboratorium Aktywności Społecznej i 
rozmawiamy na wybrany podczas 
poprzednich spotkań temat. Spotkania 
są otwarte, nie wymagają zapisów. 

Promowanie idei ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa. 

 

Niepołomice Mam 
Prawo Wiedzieć 

We współpracy ze Stowarzyszeniem 
61 prowadzimy obywatelski serwis 
prowadzimy obywatelski serwis 
Niepolomice.MamPrawoWiedziec.pl. 
Udostępniamy informacje o pracy rady 
miejskiej – relacje z sesji Rady Miasta, 
informacje o radnych, interpelacje, 
uchwały. 

 

Działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych. 

 
Obywatelskie 
Niepołomice  

 

Działania strażnicze, antysmogowe i 
edukacyjne 

Działalność na rzecz 
wspierania, rozwijania i 
umacniania aktywności 
społeczeństwa 
obywatelskiego, ekonomii 
społecznej. 

 

 

  

2. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych; 

W 2021 r. nie miały miejsca zdarzenia prawne o skutkach finansowych.  

3. Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

        W okresie sprawozdawczym podjęto następujące uchwały: 

http://biblioteka-niepolomice.pl/
http://biblioteka-niepolomice.pl/
http://niepolomice.mamprawowiedziec.pl/
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1. Uchwała Zarządu Fundacji "Lepsze Niepołomice" nr 1/2021  z dnia 20.06.2021 r. w sprawie 
podpisania umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym przez PPK inPZU 
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

2. Uchwała Zarządu Fundacji "Lepsze Niepołomice" nr 2/2021  z dnia 29.09.2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego fundacji za 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Fundacji "Lepsze Niepołomice" nr 3/2021  z dnia 29.09.2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego fundacji za 2020 r. 
 

4. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, 
środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy). 

a) 38 177,47 zł -  „Obywatelskie Niepołomice ”- grant z programu Aktywni Obywatele – Fundusz EOG 
finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG. 

b) 14 974,99 zł -  " W poszukiwaniu swoich pasji i rozwoju-zajęcia dla dzieci i młodzieży”- dotacja z 
UMiG Niepołomice, budżet gminy, środki publiczne  

c) 12 645,06 zł – „Aktywizacja informatyczna i krajoznawcza seniorów i osób niepełnosprawnych” -    
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, budżet Unii Europejskiej, środki publiczne 

d) 9 752,76 zł – darowizny od osób fizycznych 
e) 8 588,47zł – „Półkolonia profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci z Gminy Niepołomice”  - dotacja z 

UMiG Niepołomice, budżet gminy, środki publiczne  
f) 8 000 zł -  "Warsztaty wokalne i taneczne dla seniorów” - dotacja z UMiG Niepołomice, budżet 

gminy, środki publiczne  
g) 0,36 zł – pozostałe przychody operacyjne 

 
RAZEM: 92 139,11 zł 
 

5. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 

Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń.  

6. Działalność gospodarcza.  

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  

7. Informacje o poniesionych kosztach na:  
a) realizację celów statutowych – 87 596,30 zł  
b) administrację – 0 zł 
c) działalność gospodarczą – 0 zł 
d) pozostałe koszty – 3137,36 zł 

RAZEM:    92 139,11 zł  

8. Dane o zatrudnieniu w fundacji:  

Fundacja nie zatrudniała na podstawie umowy o pracę.  

9. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:  

Zawierane umowy cywilnoprawne dotyczyły wyłącznie realizacji przedsięwzięć w ramach działalności 
statutowej i były wkalkulowane w koszty realizacji tych zadań. 
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10. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:  

Fundacja nie zatrudniała na podstawie umowy o pracę.  

11. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

9 umów na łączną kwotę  33 780 zł. 

12. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości. 

Fundacja nie udzielała pożyczek.  

13. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

Na dzień 31.12.2021 r. – 183 138,71 zł, BGŻ BNP PARIBAS 

14. Dane o nabytych obligacjach. 

         Fundacja nie nabyła obligacji.  

15. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 
spółek. 

Fundacja nie nabyła udziałów i akcji.  

16. Dane o nabytych nieruchomościach. 

Fundacja nie nabyła nieruchomości.  

17. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

Fundacja nie nabyła nieruchomości.  

18. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla 
celów statystycznych. 

Aktywa na dzień 31.12.2021 r. – 196 809,70 zł 

19. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla 
celów statystycznych. 

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. – 194 377,75 zł 

20. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej 
działalności. 

a) 205 648,63 zł -  „Obywatelskie Niepołomice”- grant z programu Aktywni Obywatele – Fundusz EOG 
finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG. 

b) 14 974,99 zł -  „W poszukiwaniu swoich pasji i rozwoju-zajęcia dla dzieci i młodzieży”- dotacja z 
UMiG Niepołomice, budżet gminy, środki publiczne  

c) 8 588,47 zł – „Półkolonia profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci z Gminy Niepołomice”  - dotacja z 
UMiG Niepołomice, budżet gminy, środki publiczne  
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d) 8 000 zł -  "Warsztaty wokalne i taneczne dla seniorów” - dotacja z UMiG Niepołomice, budżet 
gminy, środki publiczne  

e) 12 645,06 zł– „Aktywizacja informatyczna i krajoznawcza seniorów i osób niepełnosprawnych” -    
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, budżet Unii Europejskiej, środki publiczne 
 
RAZEM:    249 857,15 zł  
 
 

21. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. 

Fundacja posiada do rozliczenia następujące zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2021 r.: 
- zobowiązania wobec ZUS – 4 158,32 zł 
- zobowiązania podatkowe – 1 809 zł. 

22. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych. 

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe 
CIT-8 wraz z załącznikami 
PIT – 4R 
PIT - 11 

23. Informacje o kontrolach. 

W 2021 r. w fundacji nie były przeprowadzane kontrole, nie zostało przeprowadzone badanie 
sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.    

 

24.  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215). 

Fundacja nie przyjmowała i nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10 000 euro. 
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