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Sprawozdanie z działalności  

Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w 2014 roku 

 

I.Informacje na temat Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.  

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego,  
ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, województwo podlaskie.  

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 31.12.2004 r.  
Numer KRS: 0000225540  
REGON: 451209883 

 

Dane osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu 
Monieckiego do 31 stycznia 2013  

Prezes Fundacji - Anna Porębska 

Członkowie Zarządu: Marta Pisanko, Sebastian Kulikowski 

Dane osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu 
Monieckiego od 01 lutego 2014 

Prezes Fundacji - Anna Porębska 

Członkowie Zarządu: Sebastian Kulikowski, Jacek Żędzian, Anna Milewska 

 

II.Celem podstawowej działalności "Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego" jest: 

 

1. Wspieranie przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw lokalnych zgodnych z celami Fundacji. 

2. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju ekologicznych gospodarstw rolnych, 
ochrony środowiska, bazy turystycznej, wyposażenia szkół i ośrodków kultury, Zakładów 
Opieki Zdrowotnej. 

3. Organizowanie i finansowanie: 

- konferencji, seminariów, zjazdów i kursów edukacyjnych, 

- konkursów, olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych, 

- stypendiów socjalnych, zapomóg dla mieszkańców Powiatu. 

4. Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących 
od instytucji i osób prywatnych w kraju i zagranicą na realizację celów Fundacji. 

5. Udzielanie rzeczowego i finansowego wsparcia na terenie Powiatu Monieckiego 
placówkom zajmującym się działalnością na rzecz Ochrony Zdrowia, Kultury, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Sportu i Rekreacji, Ochrony Środowiska. 

6. Udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa i aktywności 
mieszkańców Powiatu Monieckiego w zakresie kultury, pomocy społecznej, edukacji, 
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sportu i rekreacji, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i zabytków, rozwoju 
przedsiębiorczości. 

7. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, 
naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej osobom 
niepełnosprawnym. 

8. Dążenie do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w 
formie dofinansowania prac projektowo-wykonawczych oraz dążenie do likwidacji 
istniejących utrudnień komunikacyjnych w formie dofinansowania zakupu wózków 
inwalidzkich i innego sprzętu rehabilitacyjnego. 

9. Popularyzację osiągnięć i dokonań mieszkańców Powiatu Monieckiego, w szczególności 
osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki, sportu w formie organizowania lub 
dofinansowania organizacji wystaw artystycznych, okolicznościowych ekspozycji oraz 
różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym i promocyjnym. 

10. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności i prowadzenia działalności 
profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej oraz zakładach pracy w formie 
finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki. 

11. Zbieranie i przekazywanie środków na dożywianie oraz organizowanie i dofinansowanie 
dla osób niepełnosprawnych i ubogich, pobytu dzieci i młodzieży na koloniach, obozach, 
leczenia w kraju i za granicą. 

12. Wspieranie domów pomocy społecznej lub placówek pobytu dziennego dla ludzi starych 
i potrzebujących. 

13. Pomoc w organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

14. Wspieranie placówek opieki i rewalidacji dla osób niepełnosprawnych. 

15. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki w postaci mecenatu nad przedsięwzięciami z tego 
obszaru. 

16. Organizowanie konkursów muzycznych, teatralnych, plenerów plastycznych 
i fotograficznych, wykładów, seminariów, sympozjów naukowych, koncertów, spektakli, 
wystaw i innych imprez. 

17. Inicjowanie i pomoc w działaniach mających na celu opiekę nad zabytkami i miejscami 
pamięci, ważnymi dla historii Powiatu Monieckiego. 

18. Wspieranie twórczości młodych artystów, naukowców, sportowców, w szczególności 
inspirowanie i dofinansowanie publikacji, wystaw, prezentacji. 

19. Wydawanie publikacji non-profit – periodycznych i nieperiodycznych związanych 
z działalnością i celami Fundacji. 

20. Wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich 
dostępnych formach. 

21. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami. 

22.  Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia. Realizację programów prozdrowotnych. 
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III.W 2014 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego zrealizowała następujące 
działania:  

1. Z 1% podatku dochodowego przekazanego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji 
porządku publicznego Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego otrzymała 
17 735,80 zł. 

Zgodnie ze zeznaniami podatkowymi za rok 2013 przekazano: 

- 5628,50 zł na Festiwal Rock na Bagnie 

- 3926,50 zł dla Technikum w ZSOiZ w Mońkach 

- 3125,60 zł dla klubu Promień Mońki 

- 2837,50 zł dla Klubu Rodzin Autystycznych w Mońkach 

- 386,70 zł dla Klubu Tanecznego Prestige 

- 55,20 zł - pomoc rodzinie Kiszło 

- 1775,80 - bez wskazania celu szczegółowego. 

2. Wpływ darowizn na cele statutowe – 17.740,26 zł. 

3. Dnia 12 stycznia 2014r. odbył się w Mońkach 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Udało się zebrać rekordową sumę 14.214,41 zł.  W trakcie finału na hali przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach odbywały się występy artystyczne, aukcje 
i licytacje oraz wiele innych atrakcji. Zdobyć można było między innymi koszulkę 
z autografami zawodników Jagiellonii Białystok, ręcznie robioną biżuterię i mnóstwo 
innych rzeczy. Ponadto można było dokonać pomiaru ciśnienia i cukru, odbył się także 
pokaz pierwszej pomocy. Przed licznie zebraną publicznością występowały lokalne 
zespoły taneczne i wokalne, a ostatnim punktem programu był występ kilku rockowych 
zespołów. W 22. monieckim finale brało udział 58 wolontariuszy – przede wszystkim 
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Gimnazjum w Mońkach. 

4. W ramach gminnego otwartego konkursu ofert Fundacja otrzymała dofinansowanie do 
realizacji projektu Klub rodzin autystycznych. Projekt był adresowany do 10 rodzin 
zamieszkujących gminę Mońki i posiadających dzieci mające zaburzenia autystyczne. 
Spotkania w ramach Klubu rodzin autystycznych mają na celu jak największe wsparcie 
rodzin dzieci autystycznych, poprzez zwiększenie ich wiedzy na temat autyzmu oraz 
pomoc ze strony psychologicznej. W czasie trwania projektu zorganizowano rodzicom 
spotkania z psychologiem oraz zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne na kwotę 
1200 zł. 

5.  Zakupiono kasę fiskalną, która będzie wykorzystywana do rejestracji działalności 
odpłatnej Fundacji.  

6.  Od 7 kwietnia 2014 r. do  31.12.2014 r. przyjęto na staż do biura Fundacji Rafała 
Bujnarowskiego, który przejął obowiązki dotychczasowego stażysty – Pawła 
Świętochowskiego.  

7. Dnia 24 lutego zakończono kolejną (drugą) edycję projektu "Angielski nie jest mi obcy" 
realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Przez kilka 
miesięcy 27 osób z gminy Mońki uczestniczyło w bezpłatnym 60-cio godzinnym kursie 
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języka angielskiego na poziomie podstawowym. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat 
ukończenia kursu, a także bezpłatne materiały dydaktyczne do nauki języka. Wszyscy 
beneficjenci byli bardzo zadowoleni z zajęć i wyrazili chęć do uczestnictwa w kolejnych 
bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Fundację. 

8. Projekt „Klucz przedsiębiorczości” realizowany był we współpracy z Ośrodkiem 
Wspierania Organizacji Pozarządowych w  Białymstoku. Rozpoczął się jeszcze w 2013 r. 
W projekcie uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum i ZSOiZ w Mońkach. Celem głównym 
projektu było podniesienie umiejętności, kompetencji i wiedzy młodzieży w zakresie 
poruszania się po rynku pracy poprzez metody i formy aktywnego poszukiwania pracy. 
Zajęcia miały charakter warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych. W projekcie 
uczestniczyło 30 uczniów. Koszt całkowity projektu to 40.580,70 zł. 

9. Zakończenie projektu ,,Kompetentni Zawodowo" 

Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie 
dysproporcji w osiągnięciach grupy 90 uczniów (44K i 46 M) ZSOiZ w Mońkach oraz 
podniesienie ich konkurencyjności na lokalnym rynku pracy poprzez objęcie wsparciem 
edukacyjnym uczestników z terenów wiejskich do 30.04.2014.  
Projekt zakładał podniesienie wskaźnika zdawalności egzaminów maturalnych 
i zawodowych poprzez zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zwiększenie kompetencji 
kluczowych poprzez zajęcia interdyscyplinarne z wykorzystaniem platformy                      
e-learningowej, zwiększenie jakości kształcenia poprzez realizację zajęć specjalistycznych 
w branży spożywczej i turystycznej z udziałem przedsiębiorców oraz wyposażenie 
w materiały dydaktyczne oraz kierunkowanie ścieżki zawodowej uczniów poprzez wizyty 
studyjne w przedsiębiorstwach. Każdy uczestnik zakończył projekt wydaniem certyfikatu. 
Do projektu mogli zgłaszać się uczniowie technikum i szkoły zawodowej z ZSOiZ 
w Mońkach. Dofinansowanie projektu to 46 325,65 zł  

10. ,,Mój staż pierwszym krokiem w przyszłość"  

Zrealizowany został projekt: ,,Mój staż pierwszym krokiem w  przyszłość”. Celem 
głównym projektu było zdobycie do końca września 2014 r. przez 20 uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w Mońkach doświadczenia zawodowego oraz podniesienie ich 
konkurencyjności na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Staże zostały zorganizowane dla 
20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach wyłonionych w procesie rekrutacji. 
Każdy uczeń odbył 150 zegarowych godzin stażu u wybranego pracodawcy. Za ukończenie 
stażu zgodnie z programem uczniowi przysługiwało stypendium stażowe w wysokości 
1000,00 zł (brutto). Okres realizacji projektu: od 01.05.2014 r. do 30.09.2014 r. 
Dofinansowanie projektu to 40 106,55 zł. 

11. Na prośbę Starosty Powiatowego p. Joanny Kulikowskiej Fundacja przejęła opiekę nad 
Kołem miejsko-gminnym Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych. Fundacja zobowiązała się do zbierania i odprowadzania do koła 
wojewódzkiego składek członkowskich, ewidencjonowania okolicznościowych wydatków. 

12. Zarząd Fundacji nawiązał stałą współpracę z Pływalnią Powiatową w celu pozyskiwania 

środków ministerialnych i unijnych na realizację projektów dodatkowej nauki pływania, 

upowszechniania sportu oraz organizacji aktywnych i atrakcyjnych form wypoczynku. 



Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego 

ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, Tel. 501 816 846 
www.fundacja.monki.pl  e-mail: fundacja@monki.pl 
NIP: 546 131 37 68      REGON: 451209883      KRS: 0000225540 

nr konta: Bank Spółdzielczy 08 8085 0005 0007 1404 3000 0010  

5 
 

13. W siedzibie Fundacji dwie uczennice ZSOiZ w Mońkach Joanny Sosnowskiej i Beaty 
Rafałko odbyły miesięczną praktykę.  

14. Ze względu na uszkodzonego laptopa, którego koszt naprawy przekracza wartość sprzętu 
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakupu nowego laptopa do siedziby Fundacji.  

 

Odpłatna działalność pożytku publicznego przychody: 47.988,47 zł, koszty 88.601,54 zł 

1. Festiwal Rock na Bagnie 

 Przez niemal cały rok trwają prace nad organizacją festiwalu Rock na Bagnie 
w Goniądzu. Do nagłośnienia czwartej edycji imprezy Zarząd Fundacji wybrał Firmę 
Muzyczną Union, Radosław Bogdański. Do obsługi gości festiwalowych – firmę cateringową 
Casablanka z Białegostoku. Nawiązano współpracę z Politechniką Białostocką w sprawie 
naboru studentów jako wolontariuszy podczas festiwalu. Zarząd Fundacji do ochrony 
imprezy wybrał  firmę Jerzego Bączka „Gwardia” z Turośni Kościelnej. Przy podejmowaniu 
decyzji wzięto pod uwagę doświadczenie pana J. Bączka w ochronie podobnych imprez oraz 
fakt, że podczas ubiegłorocznej edycji firma „Gwardia” prawidłowo wywiązywała się ze 
swoich obowiązków. Uruchomiono internetową przedsprzedaż biletów. 

W dniach 4-5 lipca na plaży miejskiej w Goniądzu odbyła się IV edycja festiwalu ,,Rock na 
Bagnie”. Po raz drugi 32 zespoły zagrały niesamowite koncerty, najwięcej fanów przyciągnął 
zespół Dezerter i Luxtorpeda – festiwalowe gwiazdy. 

4.07.2014 odbyło się spotkanie z Pawłem Konjo Koniakiem, a 5.07.2014 spotkanie 
z Kordianem Michalskim promujące jego tomik tekstów pt.: „3. Kanał” oraz wystawa jego 
prac plastycznych.  
Uczestnicy festiwalu mogli też podziwiać dwie wystawy fotograficzne. 
Była to – podobnie jak w poprzednim roku - impreza zamknięta na terenie plaży w Goniądzu, 
obowiązywały bilety i karnety oraz identyfikatory. Wszyscy uczestnicy, a także zespoły byli 
zadowoleni z miejsca imprezy, organizacji, a także odczuwalnego  klimatu – jak za dawnych 
lat. Pomimo dużej liczby osób, szacunkowo prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, nie 
odnotowano poważniejszych incydentów czy wypadków. Należy podkreślić bardzo duże 
zaangażowanie wolontariuszy – studentów Politechniki w Białymstoku.  
Koszt organizacji ubiegłorocznego festiwalu to 131.376,00 zł. 
Festiwal Rock na Bagnie zebrał pozytywne recenzje nie tylko od uczestników imprezy, ale też 
w prasie lokalnej i krajowej, odbił się szerokim echem wśród internautów. Zarówno 
uczestnicy, jak i występujące zespoły chwaliły klimat i organizację imprezy o czym świadczą 
wpisy w festiwalowej kronice. 

24 kwietnia 2014 r. w prestiżowym konkursie organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego, 
objętym patronatem honorowym Ministra Administracji i Cyfryzacji na Inicjatywę Społeczną 
Roku 2013 zwyciężył Festiwal Rock na Bagnie. Nagrodę z rąk Wojewody Podlaskiego odebrali 
przedstawiciele Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego – głównego organizatora 
Festiwalu, podczas uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Rock na Bagnie 
zwyciężył w kategorii na najlepszą Inicjatywę na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. 
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Festiwal Rock na Bagnie został po raz kolejny nagrodzony. W konkursie na Najlepszy Produkt 
Turystyczny woj. Podlaskiego. 2 września w siedzibie Podlaskiej Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej Kapituła Konkursowa biorąc pod uwagę atrakcyjność produktu turystycznego 
z punktu widzenia turysty, dostępność, wykorzystanie innowacji i nowoczesnych technologii 
spośród 23 nadesłanych wniosków wybrała 10 Najlepszych Produktów Turystycznych. W tym 
gronie znalazła się impreza organizowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu 
Monieckiego - Festiwal Rock na Bagnie. Uroczysta gala wręczenia certyfikatów i wyróżnień 
PROT odbyła się w Suwałkach 25 września 2014 r. 
 

2. Korekcja wad postawy dzieci i młodzieży 
Odpłatne zajęcia odbywają się na podstawie umowy z rodzicami. Kwalifikacji do uczestnictwa 
w rehabilitacji dokonuje dr Jerzy Lewko. Do listopada zajęcia odbywały się w sali 
rehabilitacyjnej SP ZOZ w Mońkach. W chwili obecnej – do czasu zakończenia remontu 
oddziału rehabilitacji – zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej SP nr 2 w Mońkach. Zajęcia 
prowadzi rehabilitant Maciej Roszkowski. Wpływy z rehabilitacji to 8.080 zł. W zajęciach 
uczestniczyło od 12 do 20 osób miesięcznie. 

 
 

IV.  Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w 2014 r. nie prowadziła działalności 
gospodarczej.  

V.  Odpisy uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu  

 

VI. Wysokość uzyskanych przychodów: 

 
Przychody „Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego” w 2014 roku wyniosły 
153.748,50 zł. 

 

VII. Poniesione koszty: 
koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 112.273,95 zł  
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – 88.601,54 zł  

 

VIII.Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych 

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie zatrudniała osób z tytułu umowy 
o pracę.  

b) łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń 

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie ponosiła w okresie sprawozdawczym 
obciążeń z tytułu wynagrodzeń.  

c) 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. 
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Członkowie Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie pobierają miesięcznego 
wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji. 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło: 

W 2014 r. Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego wypłaciła kwotę 98.813,00zł. 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych 

W 2014 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie udzielała żadnych 
pożyczek pieniężnych. 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowym 

Fundacja nie lokowała swoich środków na lokatach terminowych. 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego 

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie posiada obligacji ani udziałów lub akcji 
w spółkach prawa handlowego. 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie 

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie posiada nieruchomości. 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych 

Fundacja posiada środki trwałe w wysokości  19.245,50 zł  

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:  

Aktywa: 73.567,53 zł 
Zobowiązania: 0 zł  

 

IX. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.  

W 2014 roku Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przez podmioty państwowe 
i samorządowe nie została zlecona żadna działalność.  

 

X. Informację o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację 
w sprawie składanych deklaracji podatkowych.  

Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.  

W dniu 17 stycznia 2014r. odbyła się w siedzibie Fundacji kontrola z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Rock na Bagnie 
2013 w ramach LGD. Osoby odpowiedzialne za kontrolę nie stwierdziły żadnych uchybień. 

 

 

 

 

 


