
Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2017
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

Nazwa: FUNDACJA "MADE IN BROCHÓW"

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/

1) Dane o fundacji:

Nazwa: FUNDACJA "MADE IN BROCHÓW"
Siedziba, adres: ul. Leonarda da Vinci 22/3, 52-112 Wrocław
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 15.06.2015
   nr KRS 0000562268 nr Regon: 361769117

Dane dotyczące członków zarządu Fundacji według aktualnego wpisu o rejestrze sądowym:
Imię, nazwisko, adres korespondencyjny:

1.Katarzyna Iga Słysz-Michońska, madeinbrochow@gmail.com
2.Justyna Agnieszka Osadnik, madeinbrochow@gmail.com
3.Ilona Irach-Grabowska, madeinbrochow@gmail.com

2) Cele statutowe fundacji:
Celem  fundacji  jest  prowadzenie  działań  zwiększających  możliwości  rozwoju
społeczeństwa, poprzez polepszenie dostępu do edukacji, kultury jak również wspieranie
aktywności twórczej oraz upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego.

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

 IV Brochowski Pochód Przywitania Wiosny organizowany w ramach współpracy
Partnerstwa dla  Brochowa.  Pochód z  udziałem głównie  mieszkańców Brochowa z  okazji
powitania  wiosny.  Impreza  o  charakterze  rozrywkowym  mająca  na  celu  integrację  i
aktywizację mieszkańców wrocławskiego osiedla Brochów. 

 Mural  Brochowski –  projekt  społeczny  zorganizowany  w  ramach  współpracy
Partnerstwa dla Brochowa polegający na opracowaniu projektu obrazu oraz przeniesieniu go
przez wszystkich chętnych na mur znajdujący się w ogólnodostępnej  przestrzeni  wspólnej
mieszkańców osiedla Brochów i uwieńczony wydarzeniem plenerowym z poczęstunkiem i
licznymi animacjami o charakterze malarskim.

 Projekt  „AKTYWIZACJA  SPOŁECZNOŚCI  LOKALNEJ  NA  OSIEDLU
BROCHÓW  WE  WROCŁAWIU  -AKTYWNY  BROCHÓW”  REALIZOWANY  NA
MOCY UMOWY NR D/ WCRS/1957/1/2017 I WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ
WROCŁAW  obejmujący  przeprowadzenie  cyklicznych  spotkań,  warsztatów  i  zajęć  dla
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację dwóch wydarzeń plenerowych. 

 Faktyczny  całkowity  koszt  realizacji  zadania  publicznego:  50.003,92  PLN (ze
środków  finansowych  w  formie  dotacji  w  wysokości  48.145,00  PLN,  z  czego  kwota
1.521,08 PLN stanowiła niewydatkowaną część dotacji przeznaczoną do zwrotu w roku 2018
oraz 3.380 PLN z innych środków finansowych przekazanych przez fundację).
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 Projekt  „SĄSIADUJEMY  NA  BROCHOWIE” REALIZOWANY  NA  MOCY
UMOWY  PARTNERSKIEJ  NR   BFI.411.10,229.2017 Z  BIUREM  FESTIWALOWYM
IMPART 2016 obejmujący  przeprowadzenie  wydarzeń  plenerowych  w okresie  czerwiec-
wrzesień  w przestrzeni  lokalnych  podwórek osiedla  Brochów takich  jak:  kino plenerowe,
ukwiecanie i zdobienie podwórka wraz z animacjami, kulinarne spotkania. Całkowity koszt
realizacji zadania wynosił:  10.183,61 PLN (ze środków finansowych  Partnera w wysokości
8.283,61 PLN oraz 1.900 PLN z wkładu osobowego członków fundacji).

 Kino  Dzieci  na  śniadanie” w  ramach  4.  Festiwalu  Filmowego  Kino  Dzieci  we
Wrocławiu.  Impreza  o  charakterze  kulturalnym  we współpracy  ze  stowarzyszeniem Kino
Nowe  Horyzonty.  Umożliwienie  młodym  widzom  spotkania  z  ambitnymi  pozycjami
filmowych animacji. Kształtowanie wrażliwości estetycznej najmłodszego pokolenia. 

Zrealizowano cele statutowe: 

-  organizację  warsztatów  i  różnego  rodzaju  zajęć  cyklicznych  lub  jednorazowych  o
charakterze  kulturalnym,  artystycznym,  dydaktycznym,  profilaktycznym,  terapeutycznym,
sportowym i rozrywkowym;

- tworzenie,  pozyskiwanie  i  adaptację  nowych  miejsc  i  przestrzeni  potrzebnych  do
działalności społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych;

-  organizacja różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym, oświatowym,
sportowym i rozrywkowym

-  działania  inicjujące  i  utrwalające  integrację  społeczności  lokalnej  oraz  podejmowanie
działań pogłębiających lokalny wymiar tożsamości mieszkańców i Brochowa

- animacja środowisk lokalnych w zakresie kultury, sztuki, edukacji, sportu

- propagowanie idei działalności społecznej oraz wolontariatu 

- promocja twórczego, kreatywnego sposobu spędzania czasu różnych grup społecznych

- tworzenie, testowanie i promowanie nowych modeli działania w obszarze kultury, edukacji i
in.

 Aktywne  uczestnictwo  w projekcie  Wrocławskiego  Budżetu  Obywatelskiego  2017
polegające  głównie  na:  prowadzeniu  profilu  FB WBO Brochów, uczestniczeniu  w
zgłaszaniu projektów, utrzymywaniu kontaktu z lokalnymi  liderami,  jak również w
promocji głosowania na lokalne projekty.

Zrealizowano cele statutowe:

-  mobilizowanie  do  obywatelskiej  aktywności  m.in.  poprzez  popularyzowanie  wiedzy  o
formach  udziału  w  demokracji  w  krajach  bardziej  rozwiniętych  i  podejmowanie  działań
służących ich wdrażaniu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwijanie i umacnianie postaw
nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

-  promocja działań kreujących przestrzeń lokalną zarówno w wymiarze estetycznym jak i w
celu wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i polepszenia komfortu życia

4) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
- brak zdarzeń
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5) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 

6) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem: 61.535,61 PLN
W tym: 
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 56.428,61 PLN
- z darowizn: 2.727,00 PLN
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 1.680,00 PLN
- z innych źródeł / wskazać jakie/:
- Stowarzyszenie Eko-Unia: 700,00 PLN
 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:
- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: ---------------
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem:              0 %

7) Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 59.376,20 PLN
W tym: 
- na realizację celów statutowych: 58.287,53 PLN
- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 1.088,67 PLN
- na działalność gospodarczą: ---------------
- pozostałe koszty /wskazać jakie/: ---------------

8) Informacje o osobach zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: 0
W tym na stanowiskach: 0 
W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

9) Informacje o wynagrodzeniach:
a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 29.213,70 PLN

W tym: 
- wynagrodzenia:  29.213,70 PLN
- nagrody: 0,00 PLN
- premie: 0,00 PLN
- inne świadczenia /wskazać jakie/: brak
W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
:

b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:
 Członkom Zarządu ogółem: 
W tym:
- wynagrodzenia: 0,00 PLN
- nagrody: 0,00 PLN
- premie: 0,00 PLN
- inne świadczenia /wskazać jakie/: brak
Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/. W tym:
- wynagrodzenia: 0,00 PLN
- nagrody: 0,00 PLN
- premie: 0,00 PLN
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- inne świadczenia /wskazać jakie/: brak
Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. W tym:
- wynagrodzenia: nie dotyczy
- nagrody: nie dotyczy
- premie: nie dotyczy
- inne świadczenia /wskazać jakie/: nie dotyczy
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 29.213,70 PLN

10) Informacje o udzielonych pożyczkach:
Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: ---------------
Pożyczkobiorca: --------------- kwota: ---------------
Warunki przyznania pożyczki: ---------------

 Pożyczkobiorca: --------------- kwota: ---------------
Warunki przyznania pożyczki: ---------------

11) Informacje o posiadanym majątku:
a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:

Kwota: 721,24 PLN Bank: Bank Zachodni WBK S.A.
Kwota: 1.516,08 PLN Bank: Bank Zachodni WBK S.A.

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:
- Obligacji: ---------------
- Udziałów: --------------- Nazwa spółki: ---------------
- Akcji: --------------- Nazwa spółki: ---------------

c) Informacje o nabytych nieruchomościach:
 Kwota wydatkowana: ---------------
 Przeznaczenie nieruchomości: ---------------

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych:
 Kwota wydatkowana: ---------------
 Wyszczególnienie: ---------------

e) Informacje statystyczne:
 Aktywa: 2.237,32 PLN
 Zobowiązania: 31,03 PLN

12) Informacje o działalności zleconej  fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz o ich wynikach finansowych:

 Projekt  „AKTYWIZACJA  SPOŁECZNOŚCI  LOKALNEJ  NA  OSIEDLU
BROCHÓW WE WROCŁAWIU -AKTYWNY BROCHÓW”  REALIZOWANY
NA  MOCY  UMOWY  NR  D/  WCRS/1957/1/2017  I  WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ GMINĘ WROCŁAW 

 Projekt  „SĄSIADUJEMY  NA  BROCHOWIE” REALIZOWANY  NA  MOCY
UMOWY  BFI.411.10,229.2017  I  WSPÓŁFINANSOWANY  PRZEZ  BIURO
FESTIWALOWE IMPART 2016
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13) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym
składanych deklaracji podatkowych:

Zobowiązania podatkowe Fundacji są regulowane terminowo.
Na  dzień  31.12.2017  roku  Fundacja  nie  wykazuje  nieuregulowanych  zobowiązań
publicznoprawnych.

Informacje o kontrolach i ich wynikach:
W roku 2017 nie została przeprowadzona kontrola.

Spis uchwał zarządu fundacji.

1. Uchwała  nr  1/2017/Z  dnia  19 maja r.  w sprawie przedłużenia  członkostwa w
Zarządzie Fundacji na kolejną kadencję.

2. Uchwała  nr  1/2017  Rady  Fundacji  z  dnia  31.03.2017  r.  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania finansowego fundacji za rok 2016.

3. Uchwała  nr  2/2017  Rady  Fundacji  z  dnia  31.03.2017  r.  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania merytorycznego fundacji za rok 2016.

1. Uchwała nr 1/2017 Zarządu Fundacji z dnia 14.05.2017 r. w sprawie złożenia oferty w
konkursie  AKTYWIZACJA  SPOŁECZNOŚCI  LOKALNEJ  NA  OSIEDLU  BROCHÓW  WE
WROCŁAWIU.

2. Uchwała nr 2/2017 Zarządu Fundacji z dnia 29.05.2017 r. w sprawie zawarcia umowy
z Gminą Wrocław o  realizację  zadania  publicznego   AKTYWIZACJA  SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ NA OSIEDLU BROCHÓW WE WROCŁAWIU - Aktywny Brochów.

3. Uchwała  nr  3/2017 Zarządu Fundacji  z  dnia  01.07.  2017 r.  w sprawie  podpisania
umowy partnerskiej z Biurem Festiwalowym Impart 2016 na współrealizację projektu
„Sąsiadujemy na Brochowie”.

4. Uchwała nr 4/2017 Zarządu Fundacji z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zawarcia aneksu
do  umowy  z  Gminą  Wrocław  o  realizację  zadania  publicznego   AKTYWIZACJA
SPOŁECZNOŚCI  LOKALNEJ  NA  OSIEDLU  BROCHÓW  WE  WROCŁAWIU  -  Aktywny
Brochów.

5. Uchwała nr 5/2017 Zarządu Fundacji z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zawarcia umowy
o  grant  ze  Stowarzyszeniem  Ekologicznym  EKO-UNIA  na  realizację  projektu
BROCHÓW WALCZY ZE SMOGIEM. 

Podpisy co najmniej  dwóch członków zarządu fundacji,  jeżeli  statut  fundacji  nie  stanowi
inaczej:
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