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Sprawozdanie merytoryczne 

Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów 

za rok 2016

1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i 
numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, 
dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w 
rejestrze sądowym) oraz określenie celów statutowych fundacji:
Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów z siedzibą w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 25.
REGON: 366147870
NIP: 7142047328
KRS: 0000654791
Członkowie Zarządu Fundacji:
Wąs Elżbieta Prezes Zarządu 
Gryta Anna Wiceprezes Zarządu 
Cele statutowe:
Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju świadomości obywatelskiej i 
wzrostu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, 
a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych:

Celami Fundacji jest realizowanie zadań w zakresie:
a) Wspierania rozwoju świadomości obywatelskiej i wzrostu uczestnictwa w życiu 
publicznym
b) Wspierania wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
c) Promowania i kreowania postaw obywatelskich.
d) Edukację obywatelska.
e) Upowszechniania wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym form jego działania.
f) Upowszechniania i popularyzacji idei społeczeństwa obywatelskiego
g) Promowania dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej
h) Promowania ekologii i ochrony środowiska naturalnego
i) Zapobiegania powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez działania na 
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;
j) Rozwoju potencjału sektora pozarządowego
k) Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej;
l) Działania na rzecz zwiększenia jawności i etyki w życiu publicznym poprzez 
promowanie idei monitoringu społecznego i działań strażniczych.
m) Prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
n) Zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
o) Promowania działalności charytatywnej.
p) Działań na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej.
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q) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
r) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
s) Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
t) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
u) Działalności wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
v) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
w) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji;
x) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
y) Promocji i organizacji wolontariatu;
z) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
ź) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Biorąc pod uwagę fakt, iż Fundacja została wpisana do rejestru KRS z dniem 23.12.2016 r. 
nie wystąpiły żadne zdarzenia prawne o skutkach finansowych.

3. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Podjęte uchwały zarządu fundacji
W roku 2016 podjęto uchwały wyłącznie o powołaniu fundacji.

5. Informację 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 świadczeń 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:
Fundacja nie osiągnęła żadnych przychodów w roku 2016 ani nie poniosła kosztów.

6. Informacja o poniesionych kosztach na: realizację celów statutowych, administrację 
(czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), działalność gospodarczą, pozostałe koszty
W roku 2016 fundacja nie odnotowała żadnych kosztów.

7. Dane o: liczbie osób zatrudnionych w' fundacji z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej, łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, wysokości 
rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
świadczenia, wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, udzielonych przez fundacje 
pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek, kwotach ulokowanych na rachunkach 
bankowych ze wskazaniem banku, wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych
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udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 
spółek, nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie, nabytych pozostałych środkach trwałych, wartości 
aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych.
Fundacja nie zatrudniała nikogo w roku 2016, nie wypłacała żadnych wynagrodzeń, nie 
udzielała pożyczek, nie nabyła żadnych obligacji, ani udziałów i akcji w spółkach prawa 
handlowego. Nie nabywała środków trwałych. Wartość aktywów wynosi 500 zł, co stanowi 
kapitał założycielski fundacji.

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności:
Fundacja nie wykonywała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 
także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Za rok 2016 nie odnotowano żadnych zobowiązań podatkowych, złożono deklarację 
podatkową za 2016 r. CIT -  8.
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