
 

KWESTIONARIUSZ 

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2016 ROK 

 

 

1. Nazwa fundacji:  

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY 

 

2. Siedziba i adres fundacji:  

17-200 Hajnówka 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22-11 

 
3. Aktualny adres do korespondencji (fakultatywnie numer telefonu):  

17-200 Hajnówka 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22-11 

tel. +48 503009761 

 

4. Adres poczty elektronicznej (e-mail): 

kontakt@onitomy.org 

 

5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:  

KRS 0000481028 (15-10-2013 r.) 

 

6.  Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 200813530 

 

7. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji  

(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja): 

 

1/ Natalia Gierasimiuk - prezes 

2/ Maria Bołtromiuk – wice-prezes 

3/ Alina Ławrynowicz - sekretarz 

 

8. Cele statutowe fundacji: 

 Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi 

takich grup społecznych, jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, 
bezdomni, bezrobotni, dzieci, młodzież, kobiety oraz inne grupy 

społeczne wymagające wsparcia. 

 Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z 

zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin 

 Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne 

współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

 Wspieranie, podejmowanie, realizacja i promocja różnorodnych działań 

edukacyjnych, integracyjnych i terapeutycznych na rzecz grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 Wspieranie i promocja działań i inicjatyw społecznych na rzecz budowy 
otwartego społeczeństwa. 



 Wspieranie i promocja działań i inicjatyw przedstawicieli mniejszości 

narodowych. 

 Sprzyjanie zwiększeniu aktywności, samodzielności i integracji 

społecznej oraz zawodowej. 

 Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i 

placówkami o podobnych celach działania w kraju i za granicą. 

 Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, w tym 

rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na rzecz budowy 
otwartego społeczeństwa. 

 

9. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji: 

 Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych 
usług wspierających samodzielność obywateli. 

 Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie. 

 Działalność wydawniczą i badawczą.  

 Działalność edukacyjną na różnych szczeblach rozwoju, to jest: 

prowadzenie szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, żłobka, 

klubu dziecięcego lub innej formy opieki nad dziećmi do lat 3 

 Organizowanie szkoleń i kursów, podnoszących kwalifikacje zawodowe 

 Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

 Organizację przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub 
szkoleniowym, takich jak: seminaria, szkolenia, konferencje, sympozja 

i konkursy; imprez kulturalno-artystycznych, takich jak: festiwale, 
festyny, targi, pokazy i wystawy, służących promocji potencjału osób i 
ich integracji ze środowiskiem. 

 

10. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym: 

Wszystkie cele statutowe były realizowane. 

 

11. Główne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach 

finansowych: 

Nie wystąpiły 

 

12. Działalność gospodarcza (jeśli była prowadzona, ze wskazaniem jej 

formy): 

Nie była prowadzona 

 

13. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu do sprawozdania).’ 

 Uchwała 1/2016 z dnia 30.06.2016 w sprawie zatwierdzenia bilansu i 
rachunku Fundacji ONI – TO MY za rok 2015 

 Uchwała 2/2016 z dnia 30.06.2016 w sprawie przeznaczenia nadwyżki 
przychodów nad kosztami za rok 2015 w wysokości 9360,43 zł na 

dobro funduszu statutowego Fundacji ONI – TO MY 
 

14. Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody ze: 

 

a/ spadków: ..........................................................................................0 

b/ zapisów.............................................................................................0 



c/ darowizn:...........................................................................52310,00 zł 

d/ zbiórek publicznych:..........................................................................0 

e/ źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy):......74050,00 zł 

f/ oprocentowania rachunków bankowych:……..............................5,58 zł 

g/ loterii:................................................................................................0 

h/ odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych…………4477,43 zł 

i/ działalności gospodarczej………………………………………………………0 

j/ inne rodzaje dochodów:......................................................................0 

 

15. Wysokość kosztów wynikających z: 

 

a/ realizacji celów statutowych fundacji...............................107983,97 zł 

b/ wydatków administracyjnych: 

- czynsze................................................................................. 4163,29 zł 

- opłaty telefoniczne.............................................................................. 0 

- opłaty pocztowe.................................................................................. 0 

- inne....................................................................................... 

c/ działalności gospodarczej...................................................................0 

d/ pozostałe koszty............................................................................... 0 

 

16. Liczba osób zatrudnionych w fundacji: 0 

 

OSOBY ZATRUDNIONE 
OSOBY ZATRUDNIONE 

W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Lp. stanowisko liczba osób Lp. stanowisko liczba osób 

 

17. Łączna kwota wynagrodzeń w roku sprawozdawczym osób 

zatrudnionych: nie wystąpiło 

w tym: 

a/ wynagrodzenia...................................................................................... 

b/ premie.................................................................................................. 

c/ wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej  

d/ inne wynagrodzenia……………………………………………………………….. 

 

18. Wysokość rocznego wynagrodzenia: nie wystąpiło 

a/ członków zarządu 

- wynagrodzenia..................................................................................... 

- nagrody................................................................................................ 

- premie…………………………………………………………………………………  

- inne świadczenia.................................................................................. 

b/ członków innych organów fundacji 

- wynagrodzenia..................................................................................... 

- nagrody................................................................................................ 

- premie…………………………………………………………………………………  

- inne świadczenia.................................................................................. 



c/ osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą 

- wynagrodzenia..................................................................................... 

- nagrody................................................................................................ 

- premie…………………………………………………………………………………  

- inne świadczenia................................................................................. 

 

19.  Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło: 

28952,08 zł 

 

20.  Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne z podziałem wg ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania 

pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania tych pożyczek: 

nie udzielono  

 

21. Kwoty na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banków):  

PKO BP S.A. – 33752,88 zł  

 

22. Wartość nabytych obligacji: nie nabyto 

 

Wartości objętych udziałów i nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek nie nabyto 

 

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot 

wydatkowanych na ten cel: nie nabyto 

 

23. Nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto 

 

24. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych:  

a/ aktywa:……………………………………………………………… 33752,88 zł 

b/ zobowiązania:…………………………………………………………….  0,00 zł 

 

25. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 

samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia 

publiczne): 

 WIECZORKI BIAŁORUSKIE - rodzaj zadania publicznego Wspieranie 

inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych 
zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka (Urząd Miasta 
Hajnówka) 

 ODPOWIEDNIE DROGOWSKAZY - rodzaj zadania publicznego 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (Urząd 

Marszałkowski województwa podlaskiego) 
 3 X EKS – MUZEA BEZ TAJEMNIC - rodzaj zadania publicznego 

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących rozbudzaniu i 
zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu oraz 
zachowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego (Starostwo Powiatowe 

w Hajnówce) 



 3 X EKS – MUZEA BEZ TAJEMNIC - rodzaj zadania publicznego 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
(Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego) 

 KILIMEK, GARNUSZEK, WYCIĘTY KWIATUSZEK – WARSZTATY 
ETNO - rodzaj zadania publicznego Organizacja czasu wolnego podczas 

ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2016 (Urząd Miasta 
Hajnówka) 

 TEATRALNE ABC - rodzaj zadania publicznego – Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Urząd Marszałkowski 
województwa podlaskiego) 

 SĄSIEDZIE, OPOWIEM CI O SOBIE - rodzaj zadania publicznego 
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji 
(Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego) 

 

26. Wynik finansowy działalności wyszczególnionej w pkt. 24: Nadwyżka 

przychodów nad kosztem za rok 2016 wykazuje wynik dodatni w 

wysokości 18695,75 zł, zasili fundusz statutowy 

 

27. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych. 

Na koniec roku zostały złożone deklaracje CIT8, CIT8-0, PIT8-AR, 

PIT4-R 

 

28. Informacje przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym 

kontrolach oraz wyniki tych kontroli. 

Nie miały miejsca 

 

 

 

 

Podpisy członków Zarządu  

(sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, 

jeżeli statut nie stanowi inaczej) 

 

 

.............................................    …………………………………… 


