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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDUSZU LOKALNEGO „RAMŻA”

za 2010 rok. - KOREKTA
I. Dane podstawowe:
Nazwa stowarzyszenia: FUNDUSZ LOKALNY „RAMŻA”
Adres:
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja17
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
„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 oraz Szkoła muzyczna w Żorach. Program jest realizowany we
współpracy z Fundacją Pro & Bono Poloniae.
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Stypendyści : Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej w roku 2009/2010
1. Bartłomiej Łupiński

Program Stypendialny „Agrafka”

W 2010r kontynuowany był Program Stypendialny „Agrafka” – stypendia w okresie od 1.01.2010r do
30.06.2010r pobierali Michał Szymik oraz Łukasz Bąk
Programy Grantowe
Programy dla dzieci i dorosłych
„Działaj Lokalnie VII

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 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 następującymi gminami: Lyski,
Gorzyce, Mszana, Godów. Komisja Grantowa przyznała granty na ogólna kwotę: 15400,00 zł następującym
wnioskodawcom:
l.p

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

Kwota
dotacji

1

Zespół Szkół nr 3 w Czerwionce –
Leszczynach Grupa nieformalnaHumaniści z Czerwionki Gmina
Czerwionka-Leszczyny

„My są dziołchy z familoków”

2

Stowarzyszenie Wspólnota Odnowy „Hubertus 2010”
Lysek- grupa nieformalna- Koło
Łowieckie „Borki”- Lyski Gmina Lyski

3500,00

3

Świetlica Środowiskowa w Nowej
Wsi- Gmina Lyski

2790,00

4

Gmina Mszana- grupa nieformalna – „Szuflada rozmaitości artystycznych”
Kobiety z pasją Mszana

3940,00

5

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach „Czyżowicka mozaika zainteresowań”
grupa
nieformalna
:członkowie
pracowni plastycznej Mozaika Gmina
-Gorzyce

2090,00

3080,00

„Zabawa barwą i formą” -zajęcia
artystyczne
dla dzieci i młodzieży z
terenu gminy Lyski.

Razem

V4 Community Foundation Maturity Program Umowa Nr 4/V-4-Pl/2010”

Projekt „Być Liderem” - V-4 Community Foundation Maturity Program
Czas trwania: 1 styczeń 2010- 31 marzec 2011r.

15.400,00
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kwota dotacji: 42697,50 zł.
Planowane działania:
• Zorganizowanie konferencji prasowej z udziałem lokalnych mediów
• Przygotowanie materiałów promocyjnych dla społeczności lokalnej i strefy biznesowej
Rekrutacja nowych wolontariuszy- szkolenie ,powstanie klubu wolontariusza
• Akcja reklamowa oraz przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Pochodzę z
tych stron”
• Zorganizowanie wydarzenia dla mieszkańców pod hasłem „Znamy się tylko z widzenia….
• Kontynuacja konkursu „Przyjazny biznes”- Firma Społecznie Odpowiedzialna w Gminie i Mieście
Czerwionka-Leszczyny 2010r.
• Dalsze działania mające na celu wzbogacenie zasobów ludzkich- budowanie zespołu, warsztaty
integracyjne
• Współorganizowanie wydarzeń wraz z instytucjami publicznymi oraz innymi organizacjami
• Zyskanie 3-4 nowych współpracowników wśród przedstawicieli lokalnego biznesu
• Współudział w publikacja książki „Historia Leszczyn”
• Stworzenie materiałów promocyjnych, które umożliwią prowadzenie systematycznej kampanii
marketingowej( kalendarz, foldery, gadżety)
• Poszerzenie wiedzy społeczności lokalnej na temat III sektora; konferencja: „Organizacje
pozarządowe w gminie – rywalizacja czy współpraca”
Projekt jest w trakcie realizacji i jest na bieżąco monitorowany przez darczyńcę.
I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
Kwota dotacji; 43.428,00 zł
Tytuł Projektu:
Niepełnosprawny, jako pełnoprawny konsument i niezależny obywatel społeczności lokalnej”
W okresie od 1.01.2010r. – 30 04.2010 r. kontynuowana była realizacja w/w projektu.
Priorytet VII, działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Uczestnikami projektu:
„Niepełnosprawny, jako pełnoprawny konsument i niezależny obywatel społeczności lokalnej” są osoby
niepełnosprawne oraz pracodawcy i przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z
terenu Gminy Czerwionka-Leszczyny. Celem projektu jest stworzenie szans oraz wyposażenie osób
niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wiedzę niezbędną do integracji społecznej i
zawodowej poprzez działania edukacyjne i doradcze wspierające szansę na znalezienie pracy lub
samozatrudnienie przy jednoczesnym poinformowaniu i uświadomieniu pracodawców i liderów lokalnych w
określeniu alternatywnych form pomocy wobec osób niepełnosprawnych, skali problemu niepełnosprawności i
możliwościach niwelowania skutków tego zjawiska.
W trakcie realizacji projektu, wszyscy beneficjenci mogą również skorzystać z indywidualnych spotkań z doradcą
zawodowym, psychologiem i prawnikiem w kwestiach związanych z problematyką zatrudnienia, oraz innymi
aspektami życia codziennego osób niepełnosprawnych.
Oferta warsztatowo-doradcza projektu, objęła grupowe warsztaty motywacyjne oraz grupowe i indywidualne
doradztwo zawodowe. Rekrutacja uczestników projektu rozpoczęła się w grudniu 2009r.- realizacja projektu
zakończyła się 30.04.2010r.
Akcja Powódź- Pomagamy;
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Fundusz uczestniczył w Akcji Powódź Pomagamy organizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Rola Fundacji polegała na zebraniu wniosków na pokrycie strat materialnych w wyniku powodzi od organizacji
mających siedzibę na obszarze działania projektu Działaj lokalnie ( gminy ; Gorzyce, Lyski, Mszana, Godów). W
wyniku rekrutacji wniosków dwie organizacje z gminy Lyski otrzymały dotacje na usuwanie skutków powodzi;

Stowarzyszenie „Lyskor „ w gminie Lyski- 1800,00 zł
Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska- gmina Lyski- 6100,00 zł
III. Odpisy Uchwał Zarządu organizacji

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI-FUNDUSZ LOKALNY „RAMŻA”
NR III/1/ 2010r.
z dnia 22 marca 2010r.
w sprawie przystąpienia do realizacji Programu Otwarta Filharmonia agrafki Muzycznej.
§ 1.
W celu realizacji zadań statutowych Zarząd Fundacji we współpracy z Fundacją Pro Bono
Poloniae przeprowadzi nabór do Programu Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej.
§ 2.
Ustala się terminy:
Rozpisania konkursu: 1.04.2010r.- do 30.04.2010r.
Zbierania wniosków; do 15. 05.2010r.
§ 3.
Przeprowadzenie konkursu powierza się prezesowi Fundacji .
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI-FUNDUSZ LOKALNY „RAMŻA”
NR V/1 /2010r.
z dnia 7 maja 2010r..
w sprawie rozpisania konkursu „Działaj Lokalnie VII.
§ 1.
W celu realizacji celów statutowych fundacji, Zarząd Fundacji rozpisuje konkurs Działaj
Lokalnie VII 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.
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Na dofinansowanie programów przeznacza się kwotę 15.400,00 zł. Wysokość dotacji
wynosić do 6000,00 zł.
§4
Ustala się terminy:
Składanie wniosków: do 31 lipca 2010r.
Posiedzenia Komisji Grantowej: 30 sierpnia 2010r..
§ 5.
Przeprowadzenie konkursu powierza się prezesowi fundacji i Komisji Grantowej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI-FUNDUSZ LOKALNY „RAMŻA”
NR VI/1/ 2010r.
z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Akcja Powódź – Pomagamy „.
§ 1.
W celu realizacji zadań statutowych Zarząd Fundacji we współpracy z Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce przystępuje do realizacji Programu „ Akcja Powódź – Pomagamy „.
§ 2.
Ustala się terminy:
Rozpisania konkursu: do 30.06 2010r..
Zbierania wniosków; do 15.07.2010r.
§ 3.
Przeprowadzenie konkursu powierza się prezesowi Fundacji .
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI-FUNDUSZ LOKALNY „RAMŻA”
NR IX/1/2010r

z dnia 10 września 2010 r.

w/s zatwierdzenia wyników Konkursu Grantowego ; Działaj Lokalnie VII
§ 1.
Na podstawie Uchwały Komisji Grantowej z dnia 29.08 .2010r. Zarząd Fundacji
zatwierdza dotacje dla następujących organizacji i instytucji ;

l.p

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

Kwota
dotacji
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1

Zespół Szkół nr 3 w Czerwionce – Leszczynach
Grupa nieformalna- Humaniści z Czerwionki
Gmina Czerwionka-Leszczyny

2

Stowarzyszenie Wspólnota Odnowy Lysek„Hubertus 2010”
grupa nieformalna- Koło Łowieckie „Borki”- Lyski
Gmina -Lyski

3

Świetlica Środowiskowa w Nowej WsiLyski

Gmina

„My są dziołchy z familoków”

3080,00

3500,00

„Zabawa barwą i formą” -zajęcia
artystyczne dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Lyski.

2790,00

4

Gmina Mszana- grupa nieformalna – Kobiety z
pasją Mszana

„Szuflada rozmaitości
artystycznych”

3940,00

5

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach grupa „Czyżowicka mozaika
nieformalna :członkowie pracowni plastycznej zainteresowań”
Mozaika Gmina -Gorzyce

2090,00

Razem 15.400,0
0
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się do wykonania prezesowi fundacji.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Zarządu Fundacji- Fundusz Lokalny „Ramża”
Nr IX/ 2/2010 r.
z dnia 10 września 2010r..
w/s zatwierdzenia dotacji w ramach projektu Akcja Powódź -Pomagamy
Na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Fundacją –Fundusz Lokalny „Ramża” a
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce w dniu 20.07.2010r.
Uchwala się co następuje;
§ 1.
Zatwierdzić dotacje dla:

Stowarzyszenie „Lyskor „ w gminie Lyski- w kwocie 1800,00 zł
Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska- gmina Lyski- w kwocie 6100,00
zł
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się do wykonania prezesowi fundacji.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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:
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W 2010 roku fundacja uzyskała ogółem: 134.563,93zł przychodów ( z darowizn, dotacji, wpłat osób
fizycznych i firm oraz nadwyżki przychodów z 2010r.) tj:
Na kwotę przychodów składają się:
- Przychody z wpłat osób fizycznych wynoszą: 1.952,39zł.
- Przychody z wpłat lokalnych firm osób fizycznych wynoszą 200,00zł.
- Przychód z tytułu 1 % podatku dochodowego w 2010 r wyniósł: 17.824,30zł.
- Darowizny i dotacje wynoszą 114.587,24zł w tym:
- Dotacje z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – 73.628,15 zł.
- Dotacje z Fundacji Pro Bono Poloniae – 4.828,00 zł.
- Nadwyżka przychodów z roku 2010r. 37.617,59 zł.
- Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Marszałkowskiego - -1.486,50 zł.
Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń oraz nie prowadziła działalności gospodarczej.
Przychody finansowe: 104,32 zł
VI. Informacje o poniesionych kosztach:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej . Wszystkie poniesione koszty związane są z
realizacją celów statutowych.
a) Realizacja celów statutowych : udzielone granty i stypendia: w 2010 r. na cele statutowe
związane z realizacją programów grantowych wydatkowano kwotę 15.400,00 i 7.900,00 zł, na
realizację programów stypendialnych wydatkowano 6.800,00 zł., na dotacje w konkursie
„Opowiedz…” wydano 2.300,00zł.( razem 32.400,00 zł ). Na realizację pozostałych
programów wydatkowano 77.640,20 zł.
b) Administracja :fundacja ponosi koszty z tytułu najmu lokalu na działalność. Lokal został
udostępniony Fundacji na mocy umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem CzerwionkaLeszczyny – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej a Fundatorami Funduszu Lokalny „ Ramża”
dnia z 1.11.2010r. Koszty z tytułu najmu w 2010r. wyniosły 370,56 zł.
Wartość kosztów administracyjnych związanych z działalnością fundacji wyniosła:4.072,79zł.
c) 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 2010 r . na umowy zlecenia i umowę o dzieło były zatrudnione następujące osoby:
W ramach Programu Działaj Lokalnie VI :
Na umowę zlecenia:
–Obsługa księgowa ( 1 osoba) – wynagrodzenie za okres od stycznia 2010 do marca 2010 r900,00 zł
- Koordynator-( 1 osoba)- wynagrodzenie stycznia 2010 do marca 2010 – 900,00 zł
Na umowę o dzieło:
- wynagrodzenie eksperta ( 1 osoba) – 500,00 zł.
W ramach programu Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej :
Na umowę zlecenia:
-Obsługa księgowa( 1 osoba); - za okres od 01.04.2010 – 01.06.2010r - 500,00zł
-Koordynator ( 1 osoba) – za okres od 01.04.2010 – 01.06.2010r - 400,00 zł.
W ramach programu V-4:
Na umowę zlecenia:
- Obsługa księgowa ( 1 osoba) w okresie od maja 2010 do grudnia 2010- 2.800,00 zł
- Koordynator ( 1 osoba ) w okresie od maja 2010r. do grudnia 2010r. – 4.200,00zł.
W ramach programu DL VII:
Na umowę zlecenie:
- Obsługa księgowa ( 1 osoba ) – w okresie od września 2010r. do grudnia 2010r.- 900,00zł.
- Koordynator (1 osoba ) w okresie od czerwca 2010r. do grudnia 2010r. – 1.800,00zł.
W ramach programu POKL:
Na umowę zlecenia:
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- Koordynator projektu( 1 osoba ) – w okresie od stycznia 2010r. do kwietnia 2010r – 7.500,00zł
- Asystent koordynatora projektu ( 1 osoba) - okresie od stycznia 2010r. do kwietnia 2010r. –
4.500,00zł.
- Księgowa projektu ( 1 osoba) – w okresie od stycznia 2010r. do kwietnia 2010r. – 2.000,00zł.
- Wynagrodzenie opiekunów wycieczki ( 2 osoby) – 300,00zł.
Na umowę o dzieło:
- wynagrodzenie ekspertów za przeprowadzenie wykładów (10 osób) – 11.720,00zł.
b) Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła; 38.920,00 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 i umów o dzieło wynoszą 38.920,00 zł. w tym:
- umowy zlecenia wynoszą : 26.700,00zł
- umowy o dzieło wynoszą : 12.220,00zł.
e) Fundusz lokalny „ Ramża ” w 2010 r nie udzielał pożyczek.
f) Fundacja posiada kapitał żelazny ulokowany na lokatach terminowych w Orzesko-Knurowskim
Banku Spółdzielczym o/Czerwionka : 20.000,00 zł- lokata terminowa do 19.08.2011 r. oraz
50.283,00 zł – lokata terminowa do 3.12.2011 r.
g) w 2010 r Fundacja nie nabyła obligacji
h) w 2010 r Fundacja nie nabyła nieruchomości
i) w 2010 r. Fundacja nie nabyła środków trwałych
j) Wartość aktywów obrotowych: 108.449,13 zł
Wartość zobowiązań( rozliczenie międzyokresowe przychodów)- 624,45 zł

VIII Dane o działalności zleconej;
Fundacja nie realizowała zadań zleconych..
IX. Informacje o rozliczeniach Fundacji;
Fundacja Fundusz Lokalny „Ramża” w ciągu 2010 r nie składała deklaracji podatkowych. Na dzień
31.12.2010 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. W dniach 14.10.2010r.- do 18.10.2010r.przeprowadzono kontrolę finansową doraźną
programu „Niepełnosprawny, jako pełnoprawny konsument i niezależny obywatel społeczności lokalnej”-

kontrolę przeprowadził Urząd Marszałkowski .Informacja pokontrolna z dnia 2.11.2010 r- znajduje się w
siedzibie Fundacji. Zespół kontrolujący stwierdził, że realizacja projektu została przeprowadzona zgodnie z jego
założeniami, umową o dofinansowanie projektu oraz procedurami wewnętrznymi fundacji. Na wydane zalecenia
pokontrolne została złożona odpowiedź , która została zaakceptowana przez instytucje kontrolującą.
Prezes Funduszu Lokalnego „Ramża”
Ewa Kluczniok

Księgowa
Monika Kostka

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Marcin Stempniak

Justyna Domżoł
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