Fundacja Strefa Zieleni
z siedzibą na ul. Dragonów 2 lok.6, 00-467 WARSZAWA
KRS: 0000229209, NIP: 9512360746, REGON: 140090339

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014
za okres 01.01.2014 – 31.12.2014

1 Podstawowe dane o organizacji
Nazwa organizacji :
Fundacja Strefa Zieleni
Siedziba organizacji :
Miasto Stołeczne Warszawa.
Adres organizacji:
ul. Dragonów 2 lok. 6, 00-467 Warszawa.
Data rejestracji organizacji:
Fundacja powstała 15.12.2004 roku, została zarejestrowana w KRS w dniu 25.02.2005 roku, ale do
września 2012 roku nie prowadziła działalności. W dniu 27.08.2012 r. członkowie Rady Fundacji
podali się do dymisji i została powołana Rada Fundacji w nowym składzie. W dniu 2.09.2012 nowa
Rada Fundacji dokonała zmian statutu i powołała nowy Zarząd. Na skutek odrzucenia modyfikacji
statutu przez sąd, Rada uchwaliła ponowne zmiany statutu dotyczące reprezentacji Fundacji w dn.
11.01.2013 r. , które zostały zarejestrowane w KRS w dn. 18.03.2013.
Identyfikatory:
KRS: 0000229209, NIP: 9512360746, REGON: 140090339.
Organami Fundacji Strefa Zieleni są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
Rada Fundacji Strefa Zieleni:
W skład Rady Fundacji na początku kadencji wchodzili: Marek Matczak, przewodniczący rady,
Magdalena Mosiewicz, Jacek Bożek, Elżbieta Hołoweńko, i Artur Wieczorek.
W dn. 9.08.2014 r. zgodnie ze statutem ukonstytuowała się nowa Rada Fundacji w składzie: Marek
Matczak, przewodniczący, Ewa Koś, wiceprzewodnicząca, członkowie i członkinie: Elżbieta
Hołoweńko, Radek Gawlik, Michał Wszołek (wpis zmian w składzie RF do KRS ze względu na
kilkukrotne odrzucenie wniosku dopiero 10.06.2015).
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Zarząd Fundacji Strefa Zieleni:
W okresie sprawozdawczym Zarząd fundacji stanowili:
Ewa Sufin-Jacquemart, prezeska zarządu, zam. 00-467 Warszawa, ul. Dragonów 2/6
Beata Nowak, członkini zarządu, zam. 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 16/73.
Rada Fundacji zatwierdziła w dn. 24.08.2014 roku nowego trzeciego członka Zarządu Bartłomieja
Kozka, ul. Kraushara 1 m. 36, 02-505 Warszawa (wpis do KRS ze względu na kilkukrotne odrzucenie
wniosku dopiero 10.06.2015).
Cele statutowe Fundacji Strefa Zieleni:
W okresie sprawozdawczym cele statutowe fundacji pozostały niezmienione:

1. promocja demokracji obywatelskiej i postaw prospołecznych;
2. wspieranie oddolnej aktywności gospodarczej, promocja etycznych postaw w
biznesie, propagowanie postaw przedsiębiorczych, wspieranie zaradności społecznej;
3. promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działanie na rzecz środowiska
naturalnego;
4. propagowanie idei równości szans i równego statusu bez względu na narodowość i
rasę, wyznanie, światopogląd i różnice kulturowe, płeć i orientację seksualną, wiek i
stan zdrowia, pochodzenie społeczne i stan majątkowy;
5. promowanie wolności światopoglądowej;
6. wspomaganie nauki i upowszechnianie jej wyników, promowanie wolności wymiany
myśli naukowej;
7. wspieranie kultury, sztuki i niezależnych mediów; promowanie wolnego obiegu
informacji i treści kulturowych;
8. wspieranie inicjatyw lokalnych i aktywizowanie społeczności lokalnych;
9. wspieranie dialogu i współpracy między społecznościami i jednostkami; promocja
pokojowego współistnienia, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy.
Co prawda Rada Fundacji w dn. 24.08.2014 r. podjęła uchwałę o zmianie celów statutowych
fundacji (zmiana dotyczyła sposobu formułowania celów, nie wprowadzała zmian co do
zakresu działań fundacji), ale Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy odrzucił wniosek ze względu
na brak możliwości zmiany celów statutowych w statucie Fundacji, stąd cele pozostały
niezmienione).

2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej
1. Fundacja realizuje swoje statutowe cele, prowadząc w kraju i za granicą zarówno
nieodpłatną, jak i odpłatną działalność pożytku publicznego w szczególności poprzez:
a. działalność edukacyjną, a w szczególności organizowanie szkoleń oraz
tworzenie i prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie celów Fundacji;
b. organizowanie wymiany wiedzy, w tym w szczególności: konferencji,
seminariów, debat oraz innych form wymiany poglądów; gromadzenie,
udostępnianie i upowszechnianie informacji i wiedzy w zakresie celów
Fundacji;
c. prowadzenie doradztwa w zakresie celów Fundacji;
d. prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, badawczorozwojowej i wdrożeniowej w zakresie celów Fundacji;
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e. wykonywanie ekspertyz i opracowań fachowych w zakresie celów Fundacji;
f. działalność wydawniczą i publicystyczną z wykorzystaniem mediów
tradycyjnych i audiowizualnych w zakresie celów Fundacji, w tym wydawanie
książek, czasopism, wydawnictw na nośnikach cyfrowych i publikacji
elektronicznych;
g. działalność w zakresie promocji i upowszechniania kultury: organizowanie
imprez kulturalnych i przedsięwzięć w obrębie twórczości artystycznej i
upowszechniania kultury i sztuki;
h. prowadzenie kampanii promujących oraz realizujących cele Fundacji;
i. pozyskiwanie środków na realizacje zadań Fundacji;
j. finansowanie i dofinansowanie działań innych podmiotów w zakresie ich
działań zbieżnych z celami Fundacji;
k. współpracę z innymi podmiotami o celach zbieżnych z celami Fundacji.
l. przyznawanie stypendiów i grantów na rzecz badaczy, działaczy społecznych i
organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką związaną z celami
Fundacji.
2. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.
3. Fundacja nie może prowadzić agitacji wyborczej w rozumieniu art. 105 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz.
126).

Działania Fundacji w 2014 roku


Ekspertyzy

W ramach swojej działalności statutowej Fundacja podjęła się w okresie sprawozdawczym realizacji
pięciu ekspertyz tematycznych dotyczących wybranych problemów potencjalnie wymagających
zmian legislacyjnych lub rekomendujących działania samorządowe:

1. "Jak chronić środowisko przyrodnicze w mieście ? Możliwe formy działań
obywatelskich, rekomendacje zmian organizacyjno-prawnych”
2. "Energia odnawialna z wiatru: wady i zalety, optymalne warunki instalacji pod
względem ekonomicznym, społecznym, środowiskowym, rekomendacje zmian
organizacyjno-prawnych”
3. „Potrzeby rewitalizacyjne polskich miast. Studium porównawcze na wybranych
przykładach"
4. "Mechanizmy partycypacji publicznej, a reprezentatywność procesu politycznego w
małych i średnich miejscowościach" 5. "Demokracja miejska- różne formy demokratycznego udziału w zarządzaniu
miastem"


Publikacje

W okresie sprawozdawczym fundacja nie wydała własnych publikacji, natomiast:
- zajęła się dystrybucją książki-broszury “10 spraw na 10 lat czyli zielone pomysły na Polskę w
Europie”, wydanej przez grupę Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim. Dla promocji książki i jej
dystrybucji zostało zorganizowane wydarzenie promocyjne w dniu 12.09.2014 r., „Book night”,
złożone ze spotkania z redaktorem książki i trójką autorów, w tym z Europosłem z grupy Zieloni/WSE
Michaelem Kramerem, a następnie kolacja i koncert zespołu „Same Suki”;
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- przyczyniła się do powstania „Poradnika walczących społeczności” nt. problemów związanych z
poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego opracowanego przez Instytut Spraw Obywatelskich
INSPRO w ramach projektu „Obywatele Kontrolują” (jeden z rozdziałów został napisany przez
prezeskę zarządu Fundacji, Ewę Sufin-Jacquemart). Raport został opracowany w 2013 ale
wydrukowany w 2014 roku.
- przyczyniła się do powstania międzynarodowej publikacji „Global Resistance to fracking”
opracowanej przez hiszpańską organizację ekologiczną International Ecologistas en Accion (jeden z
rozdziałów został napisany przez prezeskę zarządu Fundacji, Ewę Sufin-Jacquemart). Raport
opracowany w 2014 wydrukowany w wersji hiszpańskiej w 2014 a w wersji angielskiej w 2015 roku.


Nowe strony internetowe i strony w mediach społecznościowych

W 2014 roku powstały lub zostały uaktywnione tematyczne strony internetowe Fundacji Strefa
Zieleni oraz wydarzenia i strony w mediach społecznościowych (na Facebooku):
http://www.zielona-europa.pl/gra-o-europe/ – strona poświęcona zagadnieniom europejskim z
perspektywy grupy Zieloni/WSE w PE oraz Zielonej wizji Unii Europejskiej (trzy miesiące artykułów
Zielonego dziennikarza Bartłomieja Kozka w okresie od marca do czerwca 2014 r.);
http://zielonysamorzad.blogspot.com/ – strona poświęcona dwudniowej konferencji „Zielony
Kongres Samorządowy” organizowanej przez Fundację Strefa Zieleni jako partnera Zielonej Fundacji
Europejskiej (Green European Foundation).
Wraz ze stroną internetową Fundacji (www.strefazieleni.org), w której dodano nowe podstrony i
dokonano wiele wpisów, a także ze stroną fundacji na Facebooku, tworzą one narzędzia
komunikowania szerokiej publiczności priorytetów i działań fundacji i realizowania funkcji
informacyjno-promocyjnej Zielonej wizji rzeczywistości i zielonej polityki – europejskiej, krajowej,
miejskiej, regionalnej, wiejskiej.


Wspieranie Zielonego Centrum M1

Fundacja wspierała logistycznie, organizacyjnie lub finansowo działalność Zielonego Centrum M1,
Marszałkowska 1 lok. 160, będącego centrum promocji myśli „zielonych” ruchów w Polsce i Europie,
w szczególności organizowane przez Zielone Centrum debaty i inne wydarzenia:
–
–
–
–
–
–
–

(21.01.2014) Spotkanie z tunezyjską działaczką lewicowo-feministyczną Chiraz Bitrou,
organizacja.
(13.02.2014) Debata „Reprywatyzacja - jakiej ustawy potrzebujemy?
(20.02.2014) Debata „Wielka ucieczka” o podatkach i ich unikaniu
(21.02.2014 - wernisaż) Współorganizacja wystawy „Brudny Zysk” w partnerstwie z Fundacją
CentrumCSR
(27.02.2014) Debata „Gdzie w Warszawie jest miejsce na jarmark bożonarodzeniowy?”
(22.05.2014) Spotkanie z warszawskimi kooperatywami spożywczymi z debatą
(28.05.2014) „Łupienie Patagonii – światowe koncerny w pogoni za gazem łupkowym,
przykład argentyński”, spotkanie z argentyńskimi działaczami społecznymi walczącymi ze
światowymi koncernami wydobywczymi o godne warunki życia lokalnych społeczności i
czyste środowisko z pokazem filmu dokumentalnego „Łupienie Patagonii”, współorganizator,
w partnerstwie z Polską Zieloną Siecią i Młodzieżową Siecią Klimatyczną.
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Konferencje, panele, debaty, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi

Największym wydarzeniem konferencyjnym, które zorganizowała w 2014 roku Fundacja Strefa Zieleni
był „Zielony Kongres Samorządowy”, który się odbył w Warszawie w dniach 12-13 września 2014
roku, w połączeniu z imprezą promującą książkę-broszurę “10 spraw na 10 lat czyli zielone pomysły
na Polskę w Europie”, wydaną przez grupę Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim (patrz:
publikacje). W ramach konferencji odbyło się 6 wystąpień i debat plenarnych, 7 debat-warsztatów i 2
stoły dyskusyjne, uczestniczyło 44 panelistów i panelistek i moderatorów i moderatorek, w tym troje
europosłów i przedstawicieli grupy Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim, troje Zielonych
samorządowców z innych krajów, jedna Zielona posłanka, troje wykładowców akademickich,
aktywiści miejscy i działacze organizacji pozarządowych. Konferencję zorganizowaną przez Fundację
Strefa Zieleni firmowała Zielona Fundacja Europejska (Green European Foundation), partnerem było
też przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz stowarzyszenie Zielone
Mazowsze. Patronat medialny sprawowały „Zielone Wiadomości”, Lewica24, Polityka Warszawska.
Liczne
relacje
z
tego
wydarzenia
można
znaleźć
na
stronie:
http://zielonysamorzad.blogspot.com/2014/09/relacje-medialne-i-internetowe.html

Fundacja uczestniczyła poza tym jako inicjator, organizator, na zasadzie partnerstwa lub
uczestnictwa (oficjalni reprezentanci Fundacji w jej imieniu) w konferencjach, panelach, debatach,
wykładach:
–
–
–
–

–
–

–

–
–

–
–

(01.02.2014) Wykład Ewy Sufin-Jacquemart, Prezeski Zarządu Fundacji w Akademii Leona
Koźmińskiego nt. „Dylematy i decyzje etyczne w biznesie; Zmiany klimatyczne”
(03.03.2014) Konferencja „Gaz łupkowy w Polsce - wyzwanie dla demokracji” w ramach
projektu „Obywatele Kontrolują”, partnerstwo (moderacja panelu)
(14-15.03.2014) Seminarium „Dobre Żniwa 11 – współpraca w rolnictwie ekologicznym”,
prezentacja
(08-09.05.2014) VI Kongresie Kobiet, partnerstwo, koordynacja Centrum Zielonego (trzy
panele: zmiany klimatu, zapobieganie bezdomności zwierząt domnych, żywność i rolnictwo
ekologiczne). Prezeska Zarządu Fundacji Strefa Zieleni jest członkinią Rady Programowej
Kongresu Kobiet.
(5.07.2014) „Komu potrzebna druga transformacja?”, debata w ramach „Wczasów
ekonomicznych” na Zielonym Jazdowie, uczestnictwo w panelu;
(21.08.2014) Spotkanie z białoruską działaczką antyatomową z Białorusi Tatianą Novikovą
(Klubokawiarnia Chłodna 25), w ramach tworzenia europejskiej sieci aktywizmu
antyatomowego ;
(23.08.2014) Rekrutacja uczestników do wydarzenia aktywistycznego przeciw nowym
kopalniom odkrywkowym w woj. lubuskiem „Łańcuch ludzi”, organizowanego przez
Greenpeace, partnerstwo
(wrzesień 2014) „Reindustrializacja społeczno-ekologiczna – lokalna i high-tech?” w Wiedniu,
uczestnictwo reprezentanta fundacji
(listopad 2014) Konferencja nt. gazu łupkowego w Stambule organizowana przez biuro
Fundacji im, Heinricha Bölla w Ankarze, impreza towarzysząca Radzie Europejskiej Partii
Zieloni
(listopad 2014) Uczestnictwo w konferencji „Klimat dla rolników” , PZS, Warszawa
(grudzień 2014) Uczestnictwo w dwóch debatach nt. problemów związanych z
poszukiwaniem gazu łupkowego (aspekty środowiskowe i społeczne), prowadzenie
(organizatorzy: INSPRO i CZR), w ramach projektu „Obywatele Kontrolują – strażnicy dobrej
energii” (patrz: projekty partnerskie)

5



Warsztaty, szkolenia

W 2014 roku fundacja nie organizowała szkoleń, ale koordynowała cykliczne spotkania
nieformalnej grupy „Frankofoński Klub Dyskusyjne U Zielonych”, mające na celu rozwijać
kompetencje uczestników w zakresie znajomości języka i kultury francuskiej.
Ponadto prezeska Fundacji prowadziła gościnnie zajęcia na Letniej Szkole Kongresu Kobiet w
lipcu 2014.
Działacze Fundacji uczestniczyli również dla podniesienia własnej skuteczności w szkoleniach
organizowanych przez inne organizacje : (10-11.02.2014) szkolenie „Strażnicy natury
obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”, zagadnienia
z zakresu prawa ochrony środowiska; (1-3.03.2014) „Obywatele KOntrolują – szkolenie dla
liderów społeczności lokalnych” w Łodzi organizowane przez INSPRO i Centrum
Zrównoważonego Rozwoju.


Uczestnictwo w inicjatywach, kampaniach, manifestacjach, protestach, konsultacjach,
postępowaniach administracyjnych i innych działaniach obywatelskich

Fundacja uczestniczyła jako inicjator, organizator, na zasadzie partnerstwa lub uczestnictwa (oficjalni
reprezentanci Fundacji w jej imieniu) w różnych kampaniach i działaniach miejskich, lokalnych,
ogólnokrajowych lub międzynarodowych:
–

–

(18.01.2014) Współorganizacja udziału polskiej reprezentacji w manifestacji w Berlinie pod
hasłem „„Mamy dość rolnictwa przemysłowego!” (Wir Haben Agrarindustrie Satt!),
największej europejskiej manifestacji za inną polityką rolną i w towarzyszącej jej konferencji;
prezentacja „Shale gaz and rural communities in Poland”.
(14.02.2014) Udział w manifestacji ulicznej „One Billion Rising” przeciw przemocy wobec
kobiet

–
–

(24.02.2014) Udział w demonstracji „Nie zgadzamy się” w Żurawlowie
(27.02.2014) Udział w debacie regionalnej nt. gazu łupkowego z wystawą zdjęć z Żurawlowa na
UG, panelistka w imieniu Fundacji

–

(07.03.2014) Spotkanie sieci Eurośródziemnomorskiej aktywistów reprezentujących
społeczności i organizacje sprzeciwiające się wydobywaniu paliw niekonwencjonalnych z
użyciem szczelinowania hydraulicznego w St Christol Les Alés we Francji, prezentacja
(15.03.2014) Udział w akcji protestacyjnej rolników z Żurawlowa, Żurawlów
(03.04.2014) Udział w spotkaniu konsultacyjnym
w Min. Gospodarki z podmiotami

–
–

pozarządowymi zajmującymi się tematyką ochrony własności intelektualnej, w związku z
porozumieniem TTIP. Cały rok: sieciowanie organizacji w Polsce i za granicą w celu aktywizmu
przeciwko umowom TTIP i CETA.

–

(27.04.2013) Dystrybucja gazet „Zielonych Wiadomości” na pikniku z okazji Dnia Ziemi w
Warszawie;

–
–
–
–
–

–
–

(01.05.2014) Udział w Marszu sprawiedliwości Społecznej w Warszawie
(15.05.2014) Udział w happeningu przeciwko TTIP przed siedzibą Komisji Europejskiej w
Warszawie
(17.05.2014) Udział w „Marszu Szmat” w Warszawie z okazji Dnia Walki z Homofobią
(14.06.2014) w partnerstwie – uczestnictwo w Paradzie Równości w Warszawie;
(październik 2014) Udział w wizycie studyjnej „Marcellus Shale Study Tour” dotyczącej
eksploatacji gazu łupkowego w USA, organizowanej przez biura Fundacji im. Heinricha Bolla
w Waszyngtonie i Warszawie
(02.08.2014) Udział w uroczystości z okazji opuszczenia Żurawlowa przez firmę Chevron
(25.11.2014) Udział w manifestacji z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą
Wobec Kobiet w Warszawie;
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–
–
–

–

–


–

–



(grudzień 2014) Akcja „Święta bez długów” – dystrybucja uliczna zaangażowanych kartek
świątecznych, współorganizator
(cały rok) Udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego przy
Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta St. Warszawy;
(styczeń-maj 2014) Uliczna kampania informacyjno-promocyjna nt. Zielonej polityki
europejskiej i działań Zielonych w Parlamencie Europejskim, z rozdawaniem ulotek, broszur,
gadżetów i gazet („Zielonych Wiadomości”) w kilkunastu miastach w Polsce, w partnerstwie z
lokalnymi organizacjami i aktywistami;
(sierpień-październik 2014) dochodzenie prawa udziału w postępowaniu administracyjnym
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odwiertu gazu łupkowego w gminie Susiec
(Chevron)
(sierpień 2014-luty 2015) Udział w postępowaniu administracyjnym decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla odwiertów gazu łupkowego w gminie Tomaszów
Lubelski i in. (PGNiG)
Projekty partnerskie
Fundacja była w 2014 i 2015 roku partnerem Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO i
Centrum Zrównoważonego Rozwoju w projekcie „Obywatele Kontrolują – Strażnicy dobrej
energii”, finansowanym przez Fundację Batorego. Projekt dotyczył monitoringu
obywatelskiego w zakresie poszukiwań gazu łupkowego, pod kątem zagrożeń dla wody.
Fundacja Strefa Zieleni odpowiedzialna była za jeden z pięciu w kraju regionalnych „punktów
strażniczych”, w województwie mazowieckim. W 2014 roku Prezes Zarządu Fundacji, Ewa
Sufin-Jacquemart, prowadziła ponadto dwie debaty internetowe przeprowadzone i
zarejestrowane w ramach tego projektu: „Woda czy gaz – środowisko” i „Woda czy gaz –
społeczności lokalne”.
Fundacja była w 2014 r. partnerem przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla i Fundacji
Zielone Światło, koordynując wydanie dwujęzycznego numeru Zielonych Wiadomości
poświęconego gazowi łupkowego, po wizycie studyjnej w USA.
Wsparcie działalności innych organizacji i aktywistów

Fundacja wsparła, realizując cele statutowe, działalność innych organizacji realizujących cele zgodne z
celami statutowymi Fundacji:
–
–
–



Fundację Zielone Światło na kwotę 6.000 zł na wydanie jednego numeru gazety „Zielone
Wiadomości” dystrybuowanej nieodpłatnie;
Fundację Piaskowy Smok na kwotę 600 zł na działania w ramach projektu: „Spotkania z
Polityką Ochrony Demokracji i Ekologii w Katowicach – SPODEK”
Stowarzyszenie „Ostra Zieleń” na kwotę 60,00 euro na pokrycie wpisowego dla uczestnictwa
reprezentanta organizacji w seminarium Zielonej Fundacji Europejskiej w Brukseli nt.
polityki europejskiej.
Relacje z innymi organizacjami

Fundacja podjęła lub zintensyfikowała współpracę z zielonymi i ekologicznymi organizacjami w kraju i
za granicą, w szczególności z Zieloną Fundacją Europejską, z warszawskim biurem Fundacji im.
Heinricha Bölla, z grupą Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim, ze Stowarzyszeniem Ekologicznym
EKO-UNIA, z Centrum Zrównoważonego Rozwoju, z Instytutem Spraw Obywatelskich INSPRO, z
Młodzieżową Siecią Klimatyczną, ze stowarzyszeniem „Ostra Zieleń”, z fundacją Zielone Światło, z
fundacją Piaskowy Smok, z Fundacją CentrumCSR, ze stowarzyszeniem Polska Zielona Sieć, ze
Stowarzyszeniem Zielony Żurawlów. Fundacja wspierała również merytorycznie działania
nieformalnej grupy promującej koncept RWS (Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność) w Polsce.
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3 Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
W 2014 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4 Uchwały Zarządu Fundacji w 2014 roku
W 2014 roku odbyło się jedenaście zebrań Zarządu, który podjął 11 uchwał, w szczególności: o
partnerstwach i dotacjach dla organizacji partnerskich, o kampanii informacyjno-promocyjnej nt.
Zielonej wizji Europy, o działaniach w związku z Zielonym Kongresem Samorządowym, o konkretnych
wydatkach i umowach do podpisania (wyciąg uchwał Zarządu w załączniku).

5 Informacja o uzyskanych przychodach w 2014 roku
W 2014 roku Fundacja uzyskała z działalności statutowej przychody wysokości 277 043,61, w tym
155,81 zł z nadwyżki przychodów w 2013 r.

6 Informacja o poniesionych kosztach w 2014 roku
W 2014 roku Fundacja poniosła z tytułu działalności statutowej koszty wysokości 274 577,10 zł.

7 Pozostałe dane
Dane o zatrudnieniu
Fundacja w 2014 roku nie zatrudniała żadnych pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Wynagrodzenia Zarządu oraz innych organów
Członkowie Rady Fundacji pełnili swoje obowiązki statutowe bez żadnych wynagrodzeń. Członkowie
Zarządu byli częściowo wynagradzani z tytułu obowiązków zarządczych i działań statutowych na
podstawie umów cywilno-prawnych, na łączną kwotę 23992,38 zł netto.

Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Fundacja dysponowała kwotą 4 854,86 zł na rachunku bankowym w
banku PKO BP.

Pozostałe dane
Fundacja nie nabyła obligacji, akcji nieruchomości. Nie posiada również tak zwanych pozostałych
środków trwałych. Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki pieniężnej.
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły w roku sprawozdawczym 62732,38 zł brutto.

Wartość aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach
Suma bilansowa wynosi 5 217,72 zł. Po stronie aktywów 100% sumy bilansowej stanowią środki
pieniężne. Zobowiązania Fundacji wobec pozostałych jednostek wyniosły na dzień bilansowy
2 751,21 zł.

8 Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe
Fundacja nie otrzymała w okresie sprawozdawczym zleceń od podmiotów państwowych ani
samorządowych.

9 Informacja o zobowiązaniach podatkowych
W 2014 roku Fundacja zobowiązana była jedynie do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy
z tyt. zawieranych umów cywilnoprawnych. Fundacja wywiązała się z tego obowiązku, wszystkie
należne zaliczki zostały odprowadzone (17256,48 zł).
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W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Fundacji kontroli.

W imieniu Zarządu Fundacji Strefa Zieleni:
Prezeska Zarządu: Ewa Sufin-Jacquemart

Członkini Zarządu: Beata Nowak

Członek Zarządu : Bartłomiej Kozek
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