
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI "CZAS LOKALNY"
ZA ROK 2017

1. DANE REJESTROWE:

Fundacja "Czas Lokalny" z siedzibą w Łomży, Dworna 35.
adres elektroniczny: www.czaslokalny.pl
Fundacja  została  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem
0000415984
Numer statystyczny REGON: 200688361
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 718-213-68-48

Członkowie Zarządu :

Maria Krupa - Prezes
Ewa Skłodowska - członek zarządu
Ewa Ferenc - sekretarz

Cele Fundacji to:

1. propagowanie i wspieranie kultury oraz sztuki we wszystkich ich formach,
2. integracja środowisk twórczych,
3. tworzenie aktywnego ośrodka artystycznego,
4. poszukiwanie innowacyjnych metod animacji kultury i edukacji,
5. organizacja przestrzeni dla funkcjonowania edukacji nieformalnej,
6. wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją kultury, sztuki i historii

regionalnej,
7. zdobywanie i upowszechnianie wiedzy o kulturach tradycyjnych, w tym przede

wszystkim     kulturach Polski,
8. prowadzenie  wielowymiarowej  ochrony  i  promocji  dziedzictwa  kulturowego

obszarów Polski              a przede wszystkim Polski północno-wschodniej,
9. budowanie  i  pogłębianie  dialogu  międzykulturowego  oraz  tolerancji  dla

współistnienia różnych narodowości, religii i tradycji,
10. zwiększenie  udziału  osób  starszych  w  życiu  społecznym,  tworzenie  i

wspieranie form dialogu międzypokoleniowego,
11. upowszechnienie  i  wsparcie kultury  i  edukacji  szczególnie  w środowiskach

izolowanych                                  i dyskryminowanych,
12. promocja postawy otwartej i tolerancyjnej,
13. upowszechnienie  i  wspieranie  postaw  i  inicjatyw  proekologicznych  oraz

zdrowego stylu życia, sportu i turystyki,
14. międzynarodowa  integracja  i  współdziałanie  na  polach  edukacji,  kultury  i

sztuki
15. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
16. działanie na rzecz równouprawnienia,
17. wspieranie różnorodnych metod rozwoju osobowości.

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez:



1. organizowanie  krajowych  i  międzynarodowych  imprez  kulturalnych,
edukacyjnych  lub  artystycznych,  w  tym  w  szczególności  warsztatów
artystycznych,  projektów  edukacyjnych,  wernisaży,  wystaw,  konkursów  i
festiwali, koncertów w różnych dziedzinach sztuki 

2. edukacja dzieci,  młodzieży  i starszych poprzez sztukę 
3. rozpowszechnianie sztuki filmowej poprzez prowadzenie pokazów filmowych
4. działalność wystawiennicza
5. organizowanie  krajowych  i  międzynarodowych  szkoleń,  seminariów  i

konferencji naukowych dotyczących działalności artystycznej i kulturalnej oraz
innych tego typu przedsięwzięć

6. gromadzenie  dokumentacji  i  wymianę  informacji  dotyczących  zdarzeń
artystycznych, instytucji     i osób związanych ze sztuką

7. rozwijanie własnej działalności artystycznej
8. organizowanie  badań,  w  tym  terenowych  związanych  z  realizacją  celów

statutowych fundacji
9. podejmowanie wszelkich działań twórczych, artystycznych, edukacyjnych oraz

ekologicznych
10.prowadzenie działalności wydawniczej
11.dokumentacja aktualnych działań
12. tworzenie kolekcji sztuki współczesnej naszego regionu
13.współpracę  z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi,

sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą
14.współpraca  z  innymi  ośrodkami i  środowiskami  artystycznymi  w kraju  i  za

granicą, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2.  DZIAŁANIA W 2017 ROKU:
1.  „Festyn  na  Jana”   5  edycja  –  zadanie  popularyzujące  rękodzieło,
inspirowane  kulturą  ludową.  Festyn  nad  Narwią  nawiązuje  do  tradycyjnych
Wianków
organizowanych przez Towarzystwo Wioślarskie na pocz. XX wieku. W
ramach festynu organizowane są zajęcia i warsztaty z rękodzieła, muzyczne,
plastyczne, z wyplatania wianków. Ideą jest nawiązanie do sztuki
Kurpiowszczyzny oraz integracja międzypokoleniowa – starsi przekazują
dzieciom czy wnukom dawne tradycje.
Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miejskiego w Łomży w trybie
zlecenia zadania do realizacji organizacji pozarządowej – konkurs ofet.
2. „ Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży”-  zadanie publiczne 
realizowane we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji pozarządowych w 
Białymstoku, zgodnie z zawartą umową partnerską.
Misją Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży jest wspieranie i aktywizowanie 
organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta. 
COP mieści się w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora. 
Prowadzą go: Fundacja Czas Lokalny z Łomży oraz Ośrodek Wspierania Organizacji
Pozarządowych z Białegostoku. 

3.  INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.



Zgodnie  ze  statutem  Fundacja  może  prowadzić   działalność  gospodarczą  w
zakresie:

PKD 47.78.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.81.Z
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 
na straganach i targowiskach

PKD 47.91.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet

PKD 47.99.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 
i targowiskami

PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
PKD 56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

PKD 59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
PKD 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 
87.30.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych.

PKD 
87.90.Z

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

PKD 73.11 Usługi marketingowe, reklamowe

PKD 94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana

W  roku  2017  Fundacja  "Czas  Lokalny"   w  zakresie  działalności  gospodarczej
prowadziła  warsztaty artystyczne i podnajem lokalu na galerię artystyczną.

4. TEKSTY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI W 2017ROKU:
-  Uchwała nr 1 z 03.01.2017 r.
-  Uchwała nr 2 z 15.02.2017 r.
-  Uchwała nr 3 z 20.02.2017 r.
-  Uchwała nr 4 z 14.05.2017 r.

 Uchwała nr 5 z 20.04.2017 r.
 Uchwała nr 6 z 08.07.2017 r.
 Uchwała nr 7 z 10.10.2017 r.
 Uchwała nr 8 z 31.12.2017 r.

 Uchwały w załączeniu.

5. Przychody Fundacji:
Przychody uzyskane w  2017 roku wyniosły: 19680,02 zł i pochodzą z:
działalności statutowej –  16380,00 zł.
działalności gospodarczej - 3300,02 zł.
Na przychody z działalności statutowej składają się: 
   Dotacje: 16380,00 : 
projekt "Festyn na Jana 2017" -  Urzad Miejski w Łomży – 5580,00 zł
projekt „Centrum Opranizacji Pozarządowych w Łomży” - Urząd Miejski w Łomży -
      10800,00 zł



6. Koszty Fundacji:
Struktura kosztów:
             ogółem koszty działalności –  17872,02 zł., 
            z tego:
koszty realizacji zadań statutowych – 17160,14 zł.
koszty administracyjne -  356,90 zł
koszty działalności gospodarczej – 354,98 zł

   Wartość początkowa środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosi.           0 zł. 
      Fundacja nie posiada środków trwałych.

        Wynik bilansowy stanowi zysk w  wysokości  - 1808,00 zł.

Aktywa i pasywa za okres działalności wynoszą  -  552,93 zł. 

            

7. ZATRUDNIENIE:

W roku 2017 Fundacja "Czas Lokalny" nie zatrudniała pracowników.

8. DZIAŁALNOŚĆ  ZLECONA  PRZEZ  PODMIOTY  PANSTWOWE  LUB
SAMORZĄDOWE:

Prezydent Miasta  Łomża – projekt „Festyn na Jana” - 5580.00
Prezydent  Miasta  Łomża  –  projekt  „Centrum  organizacji  Pozarządowych  w  Łomży  –
10800,00

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE:
Fundacja nie ma zobowiązań wobec organów podatkowych.
Stosowne deklaracje podatkowe zostały złożone  terminowo.  

Główne zasady ustalania przychodów i kosztów: 

1. Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne z:
- świadczenia społeczeństwa, dotacji i darowizn,
- pozostałej działalności.

2. Do kosztów działalności Fundacji zalicza się koszty związane:
- z  realizacją  zadań  statutowych  –  w  tym  także  świadczenia

określone statutem. 
- za koszty uważa się również koszty administracyjne Fundacji, a w

szczególności  zużycie  materiałów  i  energii,  usługi  obce  oraz
pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

3. Różnica  pomiędzy  przychodem a  kosztami  ustalona  w  rachunku  wyników,
zwiększa  –  po  zatwierdzeniu  rocznego  sprawozdania  finansowego  -
odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym.



4. Różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego. 

5. Metody wyceny aktywów i pasywów. 
- należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty 

- zobowiązania wycenia się  w kwocie wymagającej zapłaty

- środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej

- fundusz statutowy wykazuje się w wartości ustalonej w statucie

                                                                                      Z A R Z Ą D:

Łomża, dnia 10.03.2018 r.       


