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Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

 
Nazwa: Miasto-Ogród-Książenice Fundacja na rzecz rozwoju Książenic i okolicy 

 

1) Podstawa prawna : 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/ 

2) Dane o fundacji: 

Nazwa: Miasto-Ogród-Książenice Fundacja na rzecz rozwoju Książenic i okolicy 

Siedziba, adres: Al. Marylskiego 7, 05-825 Książenice  

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 20.04.2011 

Nr KRS: 0000380545     Nr Regon: 142844200 

 

3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym: 

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 

1.Jacek Szczygielski, Prezes Zarządu, ul. Miła 26, 05-827 Grodzisk Maz. 

2.Jolanta Szczygielska, V-ce Prezes Zarządu, ul. Miła 26, 05-827 Grodzisk Maz. 
 

4) Cele statutowe fundacji: 

A)Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez  

aktywizację i integrację społeczności podwarszawskich Książenic z otaczającymi je 

terenami wiejskimi, jako wspólnej społeczności lokalnej, która poprzez prawidłową i 

szeroko pojętą współpracę w pełni wykorzysta, potencjał rozwojowy zamieszkiwanego 

terenu, zapewniając wyższą jakość życia jego mieszkańcom. Aktywizacja oraz 

inicjowanie działalności gospodarczej; wspólne kreowanie pozytywnego wizerunku 

Książenic. 

B)Wspieranie inicjatyw oświatowych, promowanie kultury i sztuki, upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia; poprawa, jakości usług 

edukacyjnych regionu. 

C)Ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno –

kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzacja produkcji wyrobów 

regionalnych. 

D)Rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju technologii i innowacyjności związanych z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz badań naukowych i technologii 

związanych z paliwami alternatywnymi i transportem. 

E) Wspieranie działań samorządowych na rzecz realizacji lokalnych potrzeb mieszkańców. 

 

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

 

1. Projekt „Aktywizacja i integracja społeczności wsi Książenice i okolic w oparciu o 

działalność lokalnego klubu „Pod Dobrym Adresem” realizowany w formie wspierania 

realizacji zadania publicznego przez Gminę Grodzisk Mazowiecki w 2012 roku ( luty – 
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grudzień 2012), Głównym celem projektu „Pod Dobrym Adresem”, było przede 

wszystkim, podejmowanie różnorodnych działań mających na celu integrowanie 

środowiska lokalnego poprzez wspólny udział w atrakcyjnych warsztatach i 

spotkaniach jakie odbywają się blisko miejsca zamieszkania. Dzięki rozpoczętym 

zajęciom projektu Pod Dobrym Adresem dzieci i dorośli mieli okazję do nawiązania 

nowych znajomości. Nie przeszkodziła w tym dość duża rozpiętość wiekowa 

uczestników poszczególnych wydarzeń. Prowadzone warsztaty były dla uczestników 

okazją do spotkań, dobrej zabawy, oraz szansą zdobycia nowych umiejętności. 

Wszyscy uczestnicy poszczególnych działań podkreślali że przestawione w ramach 

projektu propozycje są dla nich inspiracją do spędzania wolnego czasu w zdrowy, 

aktywny i atrakcyjny sposób. Bardzo istotne dla uczestników warsztatów było to, że 

taką ofertę znaleźli w pobliżu miejsca zamieszkania, oraz fakt że odpłatność za udział 

w warsztatach była możliwa do poniesienia dzięki uzyskanemu dla projektu 

dofinansowaniu Nawiązane znajomości podczas warsztatów zaowocowały podjęciem 

decyzji uczestników warsztatów o próbie stworzenia w Książenicach następnych 

organizacji o charakterze społecznym. Pomimo zakończenia projektu Fundacja 

odpowiadając na liczne prośby uczestników warsztatów podjęła decyzję o kontynuacji 

trzech z nich przy wsparciu mieszkańców Książenic. W realizowanych w ramach 

projektu zajęciach wzięło udział 235 osób. Instruktorzy przeprowadzili 324 godziny 

zajęć. W przygotowanie i poprowadzenie warsztatów zaangażowanych było 12 

prowadzących i 6 wolontariuszy. Opracowano i zamieszczono w internecie ponad 80 

artykułów, reklam i relacji z prowadzonych zajęć. Wykonano 760 zdjęć 

dokumentujących projekt. Opracowano, wydrukowano i rozkolportowano 500 ulotek i 

30 plakatów  informujących o projekcie. Ze statystyk wejść na stronę 

www.fundacjaksiazenice.org wynika, że w czasie trwania projektu odwiedziło ją 5837 

użytkowników. Portal www.ksiazenice.info w okresie od uruchomienia projektu do 

końca roku 2012 odwiedziło 22 000 internałtów. Szczególny wzrost ilości odwiedzin 

został zarejestrowany w miesiącach kiedy były uruchamiane kolejne warsztaty w 

ramach projektu 

2. Projekt „Wakacje w Książenicach” dofinansowany ze środków programu „Działaj 

lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Filantropii realizowanego przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Europa i My (czerwiec – 

wrzesień 2012). W Książenicach we wrześniu 2012 rozpoczęła działalność nowa 

szkoła, projekt miał ułatwić poznanie się bliżej dzieciom, które dopiero co miały 

zacząć edukację w Książenicach, a także ich rodzicom. Poprzez wspólne uczestnictwo w 

przygotowanych zajęciach zawarte zostały przyjaźnie, które pomogły lepiej odnaleźć się 

w nowym otoczeniu po rozpoczęciu roku szkolnego. Projekt był realizowany przy 

współpracy z nieformalną grupą mieszkańców wsi Książenice „Pomysłowe Mamy” 

3. Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2012 dla Gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z 

organizacją Pikniku Ekologicznego (maj 2012) – projekt realizowany przy  

współpracy z Gminą Grodzisk Mazowiecki. Światowy Dzień Ziemi – to nazwa akcji 

prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie społecznych postaw 

ekologicznych. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, 

jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele 

wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. W roku 2012 hasłem 

przewodnim była  DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH czyli promocja 

odnawialnych źródeł energii. Piknik był zorganizowany w formie jarmarku 

ekologicznego. Swoje produkty prezentowało 58 wystawców z całej Polski. Obejrzeć i 

kupić można było rośliny i środki ochrony roślin, kosmetyki naturalne, maszyny i 

sprzęt ogrodniczy meble ogrodowe, wyroby z wikliny, rzeźbę ludową, przedmioty 

http://www.fundacjaksiazenice.org/
http://www.ksiazenice.info/
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użytkowe ozdabiane w technice decoupage, ceramikę, malarstwo, biżuterię srebrną i z 

filcu.. Jak na prawdziwy jarmark przystało były także stoiska z żywnością tradycyjną: 

pyszny litewski chleb, sery korycińskie, obwarzanki, oscypki, pajdy ze smalcem, 

paluszki, wędliny, herbaty, zioła i przyprawy, kozie sery i jogurty, miody. Goście 

Pikniku mogli kupować produkty( kawę, herbatę, słodycze i inne) spożywcze Bio i 

Fair Trade wytworzone z poszanowaniem ludzi i środowiska w którym są 

produkowane. Dobrze jest pamiętać, że wybierając produkty oferowane w ramach 

sprawiedliwego Handlu wspieramy producentów z krajów rozwijających się. W 

ramach przygotowania do pikniku zaproszono dzieci i młodzież ze szkół gminny 

Grodzisk Mazowiecki do udziału w konkursie „Dobra Energia dla wszystkich” 

Zadanie konkursowe polegało na napisaniu wiersza o tematyce ekologicznej i 

przygotowaniu pracy plastycznej na taki sam temat. W konkursie wzięło udział 8 

placówek. Wpłynęło 37 prac konkursowych. Komisja Konkursowa złożona z 

przedstawicieli sponsorów i władz gminy  przyznała 12 wyróżnień dla najlepszych 

prac. W pikniku wzięło udział wg szacunków straży miejskiej ponad półtora tysiąca 

mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki 

4. Fundusz Stypendialny prowadzony przez Fundację Miasto-Ogród Książenice mają 

swoją szczególną formułę. Wsparcie finansowe Fundacji otrzymuje uzdolniony uczeń 

rekomendowany przez radę pedagogiczną danej szkoły oraz nauczyciel-opiekun 

zdecydowany przez cały rok szkolny wspierać działania młodego stypendysty. 

Podczas obchodów święta Komisji Edukacji Narodowej w Grodzisku Maz, po raz 

pierwszy wręczono stypendia dla uczniów i nauczycieli z funduszu stypendialnego, 

prowadzonego przez Fundację Miasto-Ogród Książenice. Fundacja na Fundusz 

Stypendialny dla uzdolnionych dzieci z gminy Grodzisk Maz. zebrała 15 050 zł. 

Ufundowano 3 dwuosobowe stypendia dla ucznia i nauczyciela, który wspiera ucznia 

w rozwoju swojego talentu. Uczeń otrzymał kwotę 3 500 zł, nauczyciel 1 500 zł 

5. Organizacja Wystawy Szopek Bożonarodzeniowych (grudzień 2012)  Celem wystawy jest 

nawiązanie do tradycji samodzielnego wykonywania szopek, często przez całe 

rodziny, i obdarowywania nimi bliskich. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu 

i własnoręcznym wykonaniu szopki bożonarodzeniowej. Technika wykonania prac 

jest dowolna. Zgłaszane na konkurs szopki nie mogą przekraczać wymiarów 

1mx1mx1m. 

 

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

 

1. Wynajęcie lokalu pod realizacje zadania publicznego 

2. Powołanie i uruchomienie Niepublicznego Przedszkola Montessori jako działalności 

gospodarczej prowadzonej przez Fundację 

3. Wynajęcie lokalu do prowadzenia Niepublicznego Przedszkola 

4. Zatrudnienie osoby do prowadzenia ksiąg rachunkowo-podatkowych Fundacji 

 

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

 

84.10.Z – Wychowanie Przedszkolne 

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

 

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

Przychody ogółem: 193 640,91 zł    

W tym:  

- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 35 000,00 zł 
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- z darowizn: 41 285,00 zł 

- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 33 260,00 zł 

- z innych źródeł / wskazać jakie/: 

- Organizacje Pozarządowe: 4 830,00 zł 

- Odsetki uzyskane z rachunków bankowych: 71,68 zł 

- Zysk z lat ubiegłych: 19 331,29 zł 

 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: 

- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: 59 862,94 zł 

- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem: 30,91 % 

9) Informacja o poniesionych kosztach: 

Koszty ogółem: 205 507,05 zł 

W tym:  

- na realizację celów statutowych: 102 865,93 zł 

- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 24 799,78 zł 

- na działalność gospodarczą: 77 841,34 zł 

- pozostałe koszty /wskazać jakie/: nie dotyczy 

10) Informacje o osobach zatrudnionych: 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 3 

W tym na stanowiskach:  

- nauczyciel wychowania przedszkolnego - 2 

- nauczyciel angielskiego - 1 

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 3 

11) Informacje o wynagrodzeniach: 

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 32 502,72 zł 

W tym:  

- wynagrodzenia: 0,00 

- nagrody: 0,00 

- premie: 0,00 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

32 502,72 zł 
b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 

Członkom Zarządu ogółem: 0,00  

W tym: 

- wynagrodzenia: 0,00 

- nagrody: 0,00 

- premie: 0,00 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 

Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/. 0,00 

W tym:  

- wynagrodzenia: 0,00 

- nagrody: 0,00 

- premie: 0,00 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. 0,00  

W tym: 
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- wynagrodzenia: 0,00 

- nagrody: 0,00 

- premie: 0,00 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 

c) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 9 869,24 zł 

12) Informacje o udzielonych pożyczkach: nie dotyczy 

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: nie dotyczy 

Pożyczkobiorca: nie dotyczy    kwota: nie dotyczy 

Warunki przyznania pożyczki: nie dotyczy 

 Pożyczkobiorca: nie dotyczy kwota: nie dotyczy 

Warunki przyznania   pożyczki: nie dotyczy 

 

13) Informacje o posiadanym majątku: 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 

Kwota: 0,00    Bank: nie dotyczy 

Kwota: 0,00    Bank: nie dotyczy 

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: 

- Obligacji: 0,00 

- Udziałów: 0,00  Nazwa spółki: nie dotyczy    

- Akcji: 0,00  Nazwa spółki: nie dotyczy 

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: 

 Kwota wydatkowana: nie dotyczy 

 Przeznaczenie nieruchomości: nie dotyczy   

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 

 Kwota wydatkowana: 0,00 

 Wyszczególnienie: nie dotyczy   

e) Informacje statystyczne: 

 Aktywa: 19 132,73 zł 

 Zobowiązania: 20 999,55 zł    

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

oraz o ich wynikach finansowych: 

 

Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową nr 26/K/2012, zawartą z Gminą 

Grodzisk Mazowiecki „Aktywizacja i integracja społeczności wsi Książenice i okolic w 

oparciu o działalność lokalnego klubu „Pod Dobrym Adresem”, zleconego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz.U. z 20110 NR 234, poz. 1536 

W ramach realizacji umowy Fundacja nie uzyskała dochodu. 

 

15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym 

składanych deklaracji podatkowych: 

Za rok 2012 Fundacja złożyła następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, CIT-D, 

PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C oraz uregulowała wynikające z tych deklaracji 

zobowiązania podatkowe. 

 

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 

 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w fundacji żadnej kontroli 
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W załączeniu: 

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji. 

1. Uchwała nr 1/2012 z dnia 17.01.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2011. 

2. Uchwała nr 2/2012 z dnia 05.02.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie realizacji zadania publicznego: „Aktywizacja i integracja społeczności wsi 

Książenice i okolic w oparciu o działalność lokalnego klubu „Pod Dobrym Adresem” 

3. Uchwała nr 3/2012 z dnia 25.02.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

wynajęcia lokalu umożliwiającego realizację zadania publicznego oraz o przeniesieniu 

biura Fundacji. 

4. Uchwała nr 4/2012 z dnia 11.03.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie zatrudnienia osoby do prowadzenia ksiąg rachunkowo-podatkowych Fundacji. 

5. Uchwała nr 5/2012 z dnia 15.03.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie planu kąt księgi głównej w roku 2012. 

6. Uchwała nr 6/2012 z dnia 23.03.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego fundacji za rok 2011 

7. Uchwała nr 7/2012 z dnia 23.03.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie podziału nadwyżki finansowej uzyskanej przez Fundację na koniec roku 2011 

8. Uchwała nr 8/2012 z dnia 23.03.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie rozpoczęcia realizacji zadania publicznego: „Aktywizacja i integracja 

społeczności wsi Książenice i okolic w oparciu o działalność lokalnego klubu „Pod 

Dobrym Adresem” 

9. Uchwała nr 9/2012 z dnia 05.05.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie powołania w ramach Fundacji Niepublicznego Przedszkola Montessori. 

10. Uchwała nr 10/2012 z dnia 15.05.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie wynajęcia lokalu użytkowego do prowadzenia niepublicznego przedszkola 

Montessori 

11. Uchwała nr 11/2012 z dnia 16.05.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej w ramach Niepublicznego 

Przedszkola Montessori. 

12. Uchwała nr 12/2012 z dnia 16.05.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie podjęcia współpracy z nieformalną grupą mieszkańców „pomysłowe Mamy” 

przy realizacji projektu „Wakacje w Książenicach” 

13. Uchwała nr 13/2012 z dnia 01.07.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie rozpoczęcia działalności Niepublicznego Przedszkola Montessori „Wielki Mały 

Świat”. 

14. Uchwała nr 14/2012 z dnia 01.07.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie powołania Dyrektora  Niepublicznego Przedszkola Montessori. 

15. Uchwała nr 15/2012 z dnia 27.09.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie przyznania stypendiów naukowych. 

16. Uchwała nr 16/2012 z dnia 30.10.2012 Zarządu Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie polityki finansowej i planu kąt księgi głównej. 

 

Odpisy uchwał Rady Fundacji. 

1. Uchwała nr 2/2012 z dnia 17.01.2012 Rady Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2011. 

2. Uchwała nr 3/2012 z dnia 07.005.2012 Rady Fundacji Miasto-Ogród Książenice – W 

sprawie powołania w ramach Fundacji Niepublicznego Przedszkola Montessori. 
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