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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDUSZU LOKALNEGO „RAMŻA”

za 2008 rok.
I. Dane podstawowe:
Nazwa stowarzyszenia: FUNDUSZ LOKALNY”RAMŻA”
Adres:
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Aleja św. Barbary 6
Data i numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:
Krajowy Rejestr Sądowy 0000103086 od dnia 26.03.2002 r
wcześniejsza rejestracja:
Status organizacji pożytku publicznego od dnia 4.05.2006 r.
REGON
277783898
NIP
642-27-65-834
Zarząd Fundacji:

•
•

Ewa Kluczniok – prezes Zarządu 44-238 Czerwionka-Leszczyny,ul.Ks.A.Pojdy 35a/1/11
Krystyna Chrostek -członek Zarządu 44-230 Czerwionka-Leszczyny , ul. Kwiatowa 7

•

Justyna Domżoł – członek Zarządu

44-230 Czerwionka-Leszczyny , ul. Odrodzenia 121

Cele statutowe fundacji:
Prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości
życia społeczności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i przyległych do niej obszarów w zakresie:
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
• działalności charytatywnej
• ochrony i promocji zdrowia
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
• nauki, edukacji, oświaty i wychowania
• rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu.
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych a także
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Fundacja Fundusz Lokalny Ramża realizuje swoje cele statutowe głównie poprzez dotacje
przyznawane w konkursach grantowych i konkursach stypendialnych. Zasady konkursów, regulaminy,
formularze wniosków, terminy realizacji podawane są do publicznej wiadomości i zamieszczane są na
stronie internetowej fundacji, a także przesyłane są informacje o konkursach grantowych do
organizacji pozarządowych, szkół, instytucji kultury, samorządów. Do oceny wniosków o dotacje i
stypendia powołuje się komisje grantowe i stypendialne składające się z przedstawicieli samorządu
lokalnego, darczyńców, organizacji pozarządowych oraz członków Zarządu i Rady Fundacji. W
strukturze Fundacji nie wyodrębnia się stałej komisji grantowej i stypendialnej- są one każdorazowo
powoływane przez Radę Fundacji do każdego realizowanego Programu. Na podstawie Uchwały
Komisji Grantowej lub Stypendialnej Zarząd Fundacji podpisuje umowy z beneficjentami programu.
Administrowaniem projektu i jego monitorowaniem zajmuje się koordynator , księgowa , także Zarząd
Fundacji.
Programy Stypendialne
Stypendia Pomostowe:

program realizowany przy współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi .Adresatami
programu są maturzyści z 2008 r, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich
realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, pochodzący ze wsi i małych miast spełniające warunki
w regulaminie:pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w
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przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym 788 zł. netto lub 906zł., gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą
niż 90.
Stypendyści roku akademickiego 2008/2009 (po 380 złotych miesięcznie)

Anna Górka- Politechnika Śląska- Wydział Architektury

Stypendia „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej”

To program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół muzycznych II stopnia oferujący wsparcie: finansowe
(stypendia – 200 złotych miesięcznie) + edukacyjne (warsztaty, orkiestra) + promocyjne (koncerty, audycje,
publikacje, sesje nagraniowe, płyty CD). Programem zostały objęte następujące szkoły muzyczne:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II ST w Zabrzu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. W Rybniku, Zespół
Szkół Muzycznych w Sosnowcu, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Bielsku-Białej,
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II ST w Żywcu. Program jest realizowany we współpracy z Fundacją Pro &
Bono Poloniae.
Stypendyści : Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej w roku 2008/2009

1. Katana Krzysztof- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II ST. w Bielsku-Białej- skrzypce.
2. Wiśniowski Michał- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II ST. w Bielsku-Białej- kontrabas
3. Zypser Kamil- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II ST. w Bielsku-Białej- fortepian
4. Stępień Paweł- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II ST. w Bielsku-Białej- Flet poprzeczny
5. Styczeń Antonina- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II ST. w Bielsku-Białej- flet

Miejsko-Gminny Program Stypendialny.
Fundatorem programu jest miejscowy samorząd .Program skierowany jest dla uczniów kl. VI szkół
podstawowych, uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą .Efektem
programu jest przyznanie 38 stypendiów dla uczniów w kwocie 500,00 zł każde.

Kryteria tego programu były następujące:
- uczestnictwo i bycie laureatem lub finalistą konkursów, turniejów, olimpiad określonych w Rozporządzeniu
MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów, olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) - w roku szkolnym 2006/2007
-osiągnięcie wybitnych wyników w nauce (przy średniej ocen obliczonej na podstawie Rozporządzenia MENiS
z 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych): co najmniej 5,6 dla uczniów
klas VI szkoły podstawowej, co najmniej 5,5 dla uczniów gimnazjum,
-reprezentowania Gminy lub szkoły w przeglądach, turniejach, konkursach czy innych zawodach z zakresu kultury, sportu na szczeblu co najmniej wojewódzkim w zakresie wyróżnień indywidualnych w roku szkolnym
2007/2008
Stypendyści: Szkoły Podstawowe
1.Widawski Mateusz
2. Gwóźdź Marta
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3.Wójcik Agnieszka
4.Ciołek Katarzyna
5. Formela Konrad
6.Kurowska Anna
7. Marzęta Aleksandra
Stypendyści: Gimnazja
1.Chrustek Krzysztof
2.Czerniak Łukasz
3.Wichowska Sylwia
4.Hetman Patrycja
5.Wyrobek Sabina
6.Musioł Tomasz
7.Pochopień Wojciech
8.Wrożyna Zuzanna
9.Wita Tomasz
10.Heczko Michał
11.Pamuła Radosław
12.Flajszok Natalia
13.Wycisk Klaudia
14.KArkocha Agata
15.Pyszny Agnieszka
16.Gwóźdź Rafał
Stypendyści: Szkoły Ponadgimnazjalne
1.Michalczyk Beata
2.Wąglorz Lucyna
3.Wójcik Sandra
4.Pałczyńska Justyna
5.Leszczyńska Karolina
6.Gembalczyk Anna
7.Skrzypiec Sabina
8.Górka Anna
9.Smakowski Tomasz
10.Jureczko Łukasz
11.Wasiak Paweł
12.Cofalik Michał
13.Czuga Joanna
14.Wita Joanna
15.Huba Dawi
Programy Grantowe
Programy dla dzieci i dorosłych
„Działaj Lokalnie” VI

Celem tego programu było wsparcie organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich działających
na rzecz rozwiązywania problemów społeczności wsi i małych miast. Dofinansowano projekty, które
pobudzają aktywność i integrują wokół wspólnych działań mieszkańców oraz instytucje życia lokalnego,
przede wszystkim władze samorządowe, przedsiębiorców i organizacje społeczne, przyczyniają się do
tworzenia mechanizmów współfinansowania inicjatyw społecznych przez lokalne instytucje,
przedsiębiorców i indywidualnych mieszkańców społeczności, wykorzystują zasoby lokalne (naturalne,
społeczne, ludzkie, finansowe) do realizacji przedsięwzięcia na rzecz społeczności, prowadzą do
osiągnięcia konkretnego rezultatu w środowisku lokalnym. Program realizowany był we współpracy z
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następującymi gminami: Lyski, Gorzyce, Mszana, Godów. Komisja Grantowa przyznała granty na ogólna kwotę:
31500,00 zł następującym wnioskodawcom:

Tytuł Projektu
„Pracownia
Nowych
Doświadczeń”

Nazwa wnioskodawcy
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie

Kwota
przyznanej
dotacji
5000,00

„Śladami Belka” - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk
ścieżka edukacyjna

4000,00

„Sami o Sobie” Ochotnicza Straż Pożarna- Bełk( grupa inicjatywna
Festiwal Filmów E. lokalna Grupa Animatorów Kultury
Klucznioka

2000,00

„Sami dla siebie”

4000,00

Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

„Baśniowy Koncert Wiejski Dom Kultury Gorzyce
Życzeń” -zimowe
widowiskowoplenerowe

4500,00

„Od małego Idola Wiejski Dom |Kultury w Olzie
do Chóru”

4000,00

„Szata
zdobi Stowarzyszenie „Wspólnota Odnowy Lysek”
człowieka i tak
wiele potrafi
„O naszym Śląsku Stowarzyszenie „LYSKOR”
śpiewaj
po
naszemu
Razem

4500,00
3500,00
31.500,00

Program Biblioteczny:
We współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego Fundusz Ramża w okresie czerwiec- lipiec 2008 r realizował Program Biblioteczny na
który otrzymał grant w wysokości 5000,00 zł. W ramach Programu przeprowadzono szeroko zakrojone
badania w gminach Czerwionka-Leszczyny oraz Lyski dotyczące stanu bibliotek wiejskich,
wyposażania , postrzegania przez różne grupy mieszkańców, potrzeb w zakresie informatyzacji.
Efektem programu było opracowanie arkusza ( Template) diagnostycznego w zakresie m.in. w/w
problemów.
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III. Odpisy Uchwał Zarządu organizacji

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI-FUNDUSZ LOKALNY „RAMŻA”
NR 1 /V/ 2008.
z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie organizacji miejsko-gminnego programu stypendialnego.
§ 1.
W celu realizacji zadań statutowych Zarząd Fundacji rozpisuje miejsko-gminny program
stypendialny, na który przeznacza się zgodnie z umową dotacji kwotę: 17.000,00 zł. oraz
2000,00 zł ze środków własnych.
§ 2.
Ustala się terminy:
Rozpisania konkursu: do 30 czerwca 2008 r.
Zbierania wniosków; do 31 sierpnia 2008 r
Rozstrzygnięcia konkursu do 25 .09.2008 r.
§ 3.
Przeprowadzenie konkursu powierza się prezesowi Fundacji i Komisji Stypendialnej.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI-FUNDUSZ LOKALNY „RAMŻA”
NR 2/ V/ 2008 .
z dnia 30 maja 2008 r.
w sprawie organizacji VII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych we współpracy z
Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.
§ 1.
W celu realizacji zadań statutowych Zarząd Fundacji rozpisuje konkurs w ramach VII Edycji
Programu Stypendiów Pomostowych .
§2
Ustala się terminy:
Rozpisania konkursu; do 20 lipca 2008 r.
Zbierania wniosków : do 10 sierpnia 2008 r.
Nominowania wniosków : 25 sierpnia 2008 r.
§ 3.
Zobowiązuje się prezesa Fundacji do ogłoszenia konkursu w prasie lokalnej
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI-FUNDUSZ LOKALNY „RAMŻA”
NR 1/IVII/2008 r
z dnia 24 lipca 2008 r.
§ 1.
W celu realizacji celów statutowych fundacji, Zarząd Fundacji rozpisuje konkurs w ramach
programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce we współpracy z Funduszem Lokalnym „Ramża
§2.
Fundusz Lokalny „Ramża” ogłasza konkurs grantowy na dotacje w następujących
dziedzinach: edukacja, sprawy społeczne, kultura, rozwój lokalny. Celem Programu jest
wsparcie finansowe różnorodnych ciekawych inicjatyw w celu wyzwolenia lokalnej
aktywności i rozwiązywania problemów lokalnych. Konkurs przeprowadzi się w gminach;
Czerwionka-Leszczyny, Lyski, Mszana, Gorzyce, Godów.
§ 3.
Na dofinansowanie programów przeznacza się kwotę 31500,00 zł. Wysokość dotacji wynosić
do 6000,00 zł.
§4
Ustala się terminy:
Składanie wniosków: do 9 sierpnia 2008 r.
Posiedzenia Komisji Grantowej: do 30 sierpnia 2008 r.
§ 5.
Przeprowadzenie konkursu powierza się prezesowi fundacji i Komisji Grantowej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI-FUNDUSZ LOKALNY „RAMŻA”
NR 1/VIII/2008r.

z dnia 25 sierpnia 2008 r.
w/s zatwierdzenia wyników Konkursu Grantowego ; Działaj Lokalnie VI
§ 1.
Na podstawie Uchwały Komisji Grantowej z dnia 22.08.2008 r. Zarząd Fundacji zatwierdza
dotacje dla następujących organizacji i instytucji ;

Tytuł Projektu
„Pracownia Nowych Doświadczeń”

Nazwa wnioskodawcy
Gminne Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki w Godowie

Kwota
przyznanej
dotacji
5000,00
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„Śladami Belka” - ścieżka edukacyjna

„Sami o Sobie”
Klucznioka

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Bełk

Festiwal Filmów E. Ochotnicza Straż Pożarna- Bełk( grupa
inicjatywna lokalna Grupa Animatorów
Kultury

„Sami dla siebie”

Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w
Mszanie

„Baśniowy Koncert Życzeń”
widowiskowo-plenerowe

4000,00

2000,00

4000,00

-zimowe Wiejski Dom Kultury Gorzyce

4500,00

„Od małego Idola do Chóru”

Wiejski Dom |Kultury w Olzie

4000,00

„Szata zdobi człowieka i tak wiele potrafi

Stowarzyszenie „Wspólnota Odnowy
Lysek”

4500,00

„O naszym Śląsku śpiewaj po naszemu

Stowarzyszenie „LYSKOR”

3500,00

Razem

31.500,00

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się prezesowi fundacji.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu Fundacji- Fundusz Lokalny „Ramża”
Nr 1/IX/ 2008
z dnia 25 września 2008 r.
w/s zatwierdzenia wyników miejsko-gminnego programu stypendialnego.
Na podstawie protokołu Komisji Stypendialnej z dnia: 23 września 2008 r
Uchwala się co, następuje:
§ 1.
Zarząd Fundacji zatwierdza do wypłaty stypendia dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów (wymienionych w uchwale komisji stypendialnej)z dnia 23.09.2008r.
w kwocie po 500,00 zł każde, płatne w 2 ratach po 250 ,00 zł w miesiącu wrześniu i
październiku 2008 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Fundacji.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu Fundacji- Fundusz Lokalny ”Ramża”
Nr 1/X/2008 r
z dnia 17 października 2008r.
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w/s zatwierdzenia środków finansowych na realizację VII Edycji Programu Stypendiów
Pomostowych.
Na podstawie umowy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości Zarząd postanawia:
§ 1.
Zatwierdzić dofinansowanie do stypendiów w ramach VI I Edycji Programu Stypendiów
Pomostowych dla następującej stypendystki;
Anna Górka

§2
Zarząd przeznacza na stypendia kwotę; 1140,00 zł w okresie od października 2008 r.
do lipca 2009 r.
§ 3.
Zobowiązuje się księgową do przelewania na konto Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
w Łodzi miesięcznie kwoty w wysokości 130,00 zł począwszy od października 2008r. do
lipca 2009 r.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł( np. spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i
budżetu gminy), odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń : jeżeli prowadzono działalność
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:
W 2008 roku fundacja uzyskała ogółem: 77820,05 przychodów ( z darowizn, dotacji,
fizycznych i firm).
W płaty osób fizycznych: 57,30 zł
Wpłaty lokalnych firm osób fizycznych: 5000,00 zł

wpłat osób

Darowizny i dotacje: 54668,00 zł w tym:
Dotacje innych organizacji pozarządowych; 37668,00 zł
Dotacja Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach konkursu ofert na dotacje:17000,00
zł
Dochód z tytułu 1 % podatku dochodowego w 2008 r wyniósł: 18.094,75 zł.
Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń oraz nie prowadziła działalności gospodarczej.
VI. Informacje o poniesionych kosztach:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej . Wszystkie poniesione koszty związane są z
realizacją celów statutowych.
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a) Realizacja celów statutowych : udzielone granty i stypendia: w 2008 r. na cele statutowe
b)

c)

związane z realizacją programów grantowych wydatkowano 31500,00 zł, na realizację
programów stypendialnych wydatkowano 36962,00 zł.( razem 68462,00 zł )
Administracja :fundacja nie ponosi kosztów z tytułu najmu lokalu na działalność. Lokal został
udostępniony Fundacji na mocy umowy użyczenia zawartej 18 .01.2002 r. pomiędzy Gminą i
Miastem Czerwionka-Leszczyny a Fundatorami Funduszu Lokalny „ Ramża”.
Wartość kosztów administracyjnych związanych bezpośrednio z działalnością fundacji
wyniosła: 17261,76 zł.
Członkowie Zarządu i Rady z tytułu pełnionych funkcji nie otrzymują żadnego
wynagrodzenia- pracują społecznie. Koszty działalności gospodarczej nie wystąpiły.

d) Pozostałe koszty :
VII. Dane o :
a) w 2008 r . na umowy zlecenia były zatrudnione następujące osoby:

Obsługa księgowa- 1 osoba : w okresie od 1.01.2008- 31.12.2008 r.- wynagrodzenie: za cały okres : 2050,00 zł
Obsługa administracyjna – 1 osoba : w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 wynagrodzenie: za cały okres
2050,00 zł
Administracja strony www.ramaz.org- 1 osoba: wynagrodzenie: 970,00 zł. Powyższe osoby były zatrudnione w
ramach Programu Działaj Lokalnie VI.
W ramach Programu Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej zostały zatrudnione 2 osoby na umowy zlecenia:
do obsługi finansowej: wynagrodzenie: 528,00 zł oraz do obsługi administracyjnej: wynagrodzenie: 500,00 zł
W ramach Programu Bibliotecznego zatrudnione były 4 osoby: 1 osoba obsługa finansowa programu:
wynagrodzenie: 400,00 zł, 3 osoby obsługa administracyjna programu: wynagrodzenie: 3600,00 zł.( w tym 2
osoby wynagrodzenie po 600,00 zł oraz 1 osoba wynagrodzenie 2400,00 zł)

b) Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła; 10098 ,00 zł. Fundacja nie prowadziła działalności
gospodarczej i nie wypłaciła nagród, premii , nie zaciągała zobowiązań.
c) Zarząd Fundacji , Rada oraz członkowie Komisji Grantowych i Stypendialnych sprawują swoje
funkcje nie pobierając wynagrodzeń.
d) Łącznie wydatki z tytułu umów zlecenia 10098 ,00 zł.
e) Fundusz lokalny „ Ramża ” w 2008 r nie udzielał pożyczek.
f) W 2008 r . umorzono 491,769 jednostek FSW PKO TFI SA- Credit Suisse FIO, uzyskaną
kwotę w wysokości 50283,38 zł ulokowano na lokacie terminowej w ( Orzesko- Knurowski
Bank Spółdzielczy o/ Czerwionka.
g) w 2008 r Fundacja nie nabyła obligacji
h) w 2008 r Fundacja nie nabyła nieruchomości
i) w 2008 r. Fundacja nie nabyła środków trwałych
j) Wartość aktywów obrotowych: 79566,12 zł.
Wartość zobowiązań( rozliczenie międzyokresowe przychodów)- 89,61 zł
VIII Dane o działalności zleconej;
W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego Fundacja otrzymała dotacje na wsparcie
realizacji zadania dotyczącego stypendiów motywacyjnych dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w kwocie 17.000,00.zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.
Fundacja Fundusz Lokalny „Ramża” nie wykonywała usług i zadań w ramach zamówień publicznych.
IX. Informacje o rozliczeniach Fundacji;
Fundacja Fundusz Lokalny „Ramża” w ciągu 2008 r nie składała deklaracji podatkowych. Na dzień
31.12.2008 r. składał PIT 4 R. Wszystkie zobowiązania z tytułu podatków regulowane były terminowo.
X. Informacje o kontroli;
Fundacja jest kontrolowana przez Radę Fundacji. Ponadto w ramach współpracy z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce dokonywano monitoringu i ewaluacji programów realizowanych przez
Fundację. Nie wystąpiły kontrole innych organów.
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