SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Wspomagania Wsi
za rok 1999

1. Dane ogólne
1.1.

Nazwa Fundacji
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa
telefon/fax 632-14-62, 632-00-76, 632-13-96
e-mail: fww@fww.org.pl www.fww.org.pl

ustanowiona przez Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa 25 czerwca 1998 r. jako powstała w
wyniku połączenia i w miejsce Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę i
Fundacji Rolniczej, wpisana do rejestru fundacji 30 czerwca 1999 roku zgodnie z
postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy
Rejestrowy pod numerem 5722. Numer statystyczny Fundacji REGON 016022791.
Fundacja rozpoczęła działalność z dniem rejestracji.
1.2
Cele statutowe Fundacji
Cele statutowe Fundacji Wspomagania Wsi, zgodnie z Aktem Notarialnym i § 8 Statutu,
wynikają z zadań obu połączonych fundacji i obejmują:
1. Wspomaganie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast
oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich między
innymi poprzez;
1) tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem,
2) rozwiązywanie zagadnień gospodarki ściekowej,
3) zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę gospodarki wodnej wsi.
2. Poprawa warunków życia i gospodarowania na wsi,
3. Rozwój społeczny i kulturalny wsi,
4. Rozwój oświaty wśród ludności wsi,
5. Ochrona środowiska naturalnego,
6. Wspieranie niekonwencjonalnych źródeł energii,
7. Organizowanie opieki społecznej na wsi.
1.3

Władze Fundacji
Rada Fundacji:
1. Aleksander Szeptycki – przewodniczący
2. Jacek Ambroziak
3. Jerzy Dietl
4. Sławomir Dyka
5. Andrzej Stelmachowski
6. Andrzej Wąsowicz
7. Adam Tański.

Zarząd Fundacji:
1. Piotr Szczepański – prezes
zam. ul. Wyszogrodzka 3 m 60, 03-337 Warszawa
2. Andrzej Kuliszewski
zam. ul. J.Sibeliusa 31, 02-641 Warszawa
3. Mikołaj T. Steppa
zam. ul. Sobieskiego 6 m 30, 02-957 Warszawa
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden
członek i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
Fundacja Wspomagania Wsi rozpoczęła działalność z dniem 30 czerwca 1999 roku jako
następca prawny, przejmujący wszystkie prawa i zobowiązania na zasadzie sukcesji
uniwersalnej, wykreślonych z rejestru fundacji Fundacji Rolniczej i Fundacji Wspomagającej
Zaopatrzenie Wsi w Wodę. (postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział
Gospodarczy Rejestrowy XVI z dnia 30 czerwca 1999 r. (1) sygn. akt XVI Ns. Rej. F1026/99 w sprawie powołania Fundacji Wspomagania Wsi, (2) sygn. akt XVI Ns.Rej. F1025/99 w sprawie wykreślenia z rejestru Fundacji Rolniczej, (3) sygn. akt XVI Ns.Rej. F809/99 w sprawie wykreślenia z rejestru Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w
Wodę).
Do dnia wykreślenia z rejestru tj. do 30 czerwca 1999 roku, nazwa, cele statutowe i władze
wykreślonych fundacji przedstawiały się następująco:
A.

Nazwa Fundacji
Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w Wodę
ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa
telefon/fax 632-14-62, 632-00-76, 632-13-96
e-mail: fww@fww.org.pl www.fww.org.pl
(do 10 kwietnia 1999r. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa,
tel. 838-46-83, 838-67-13, fax. 838-95-05)

Cele statutowe
Cele statutowe, zgodnie z § 3 Statutu, brzmią:
„Celem Fundacji jest pomoc w zaopatrzeniu wsi w wodę i rozwiązywaniu zagadnień
gospodarki ściekowej oraz popieranie działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej
mieszkańców obszarów wiejskich.
Cele te realizowane są w szczególności poprzez:
1. udzielanie pomocy finansowej w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę i gospodarki
ściekowej,
2. doradztwo techniczo-ekonomiczne oraz szkolenie.”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skład Rady Fundacji
Antoni Leopold – przewodniczący
Maria Radomska
Jacek Ambroziak
Sławomir Dyka
Henryk Okruszko
Zbigniew Rokicki
Aleksander szeptycki
Witold Trzeciakowski
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Zarząd Fundacji
1. Piotr Szczepański – wiceprezes, zam. ul. Wyszogrodzka 3 m 60, 03-337 Warszawa
2. Andrzej Kuliszewski, zam. ul. J.Sibeliusa 31, 02-641 Warszawa
3. Andrzej Sołtyński, zam. ul. Zakopiańska 24, 03-934 Warszawa
B.

Nazwa Fundacji
Fundacja Rolnicza
ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa
telefon/fax 632-14-62, 632-00-76, 632-13-96
e-mail: fww@fww.org.pl www.fww.org.pl
(do 10 kwietnia 1999r. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa,
tel. 838-46-83, 838-67-13, fax. 838-95-05)
Cele statutowe
1. Wspomaganie inicjatyw gospodarczych mieszkańców wsi i małych miasteczek
zmierzających do:
- unowocześnienia gospodarstw rolnych,
- tworzenia nowych miejsc pracy na wsi.
2. rozwój oświaty rolniczej,
3. rozwój społeczny i kulturalny wsi,
4. poprawa gospodarowania i życia na wsi,
5. organizowanie opieki społecznej.
Cele Fundacji realizowana są poprzez:
1. udzielanie kredytów realizatorom wybranych przedsięwzięć gospodarczych lub
udzielanie im gwarancji kredytowych,
2. udzielanie dotacji na niektóre inwestycje lub działalność szkoleniową i
informacyjną,
3. organizowanie zaopatrzenia technicznego wspomaganych przedsięwzięć,
4. zawieranie porozumień lub umów w sprawie współdziałania z fundacjami lub
innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skład Rady Fundacji
Antoni Leopold –przewodniczący
Włodzimierz Dąbkowski
Jerzy Dietl
Sławomir Dyka
Maria J.Radomska
Andrzej Sołtyński
Andrzej Stelmachowski
Maria J.Zwolińska

Zarząd Fundacji
1. Andrzej Kuliszewski – dyrektor, zam. ul. J.Sibeliusa 31, 02-641 Warszawa
2. Tadeusz Lis, zam. ul. Zbożowa 133, 20-827 Lublin
3. Andrzej Wąsowicz, zam. ul. J.Bruna 6 m 26, 02-594 Warszawa
Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga
podpisu 2 członków zarządu lub 1 członka Zarządu i pełnomocnika działającego w granicach
umocowania.
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2.1 Działalność statutowa
1999 rok był pierwszym rokiem działalności fundacji Wspomagania Wsi, utworzonej z
połączenia Fundacji Rolniczej i Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę. Nowa
Fundacja – realizując programy poprzedniczek – starała się wyjść naprzeciw największym
problemom polskiej wsi jakimi między innymi są:
-

-

Jawne i ukryte bezrobocie – w tym szczególnie bezrobocie wśród młodzieży wiejskiej,
Niskie dochody z produkcji rolnej i zbyt duża liczba zatrudnionych w rolnictwie,
połączone z nieumiejętnością organizowania się rolników w grupy producenckie w celu
obniżenia kosztów produkcji,
Niska umiejętność rozpoczynania i prowadzenia działalności, która może stanowić
dodatkowe źródło dochodu;
Bardzo wolny rozwój gospodarczy wielu terenów wiejskich i małych miast i związane z
tym niewielkie możliwości powstawania nowych miejsc pracy;
Problemy rodzin zamieszkujących wsie i osiedla po-pegeerowskie, a także wielu rodzin
we wsiach i w małych miastach, które znalazły się w pułapce biedy i bezrobocia.

Działalność Fundacji miała na celu pomoc w rozwiązaniu lub łagodzeniu tych problemów, a
także w poszukiwaniu nowych sposobów ich rozwiązania tak, aby mogły być one powielane
przez inne organizacje.
Zarząd Fundacji starał się tak kierować działalnością Fundacji by utrzymać zdolność
finansowa do wypełnienia zadań statutowych, a także do spłaty wszystkich zobowiązań, w
tym zobowiązania wynikającego z pożyczki PL-480 – przejętej w wyniku fuzji z Fundacją
Rolniczą.
We wrześniu 1991 roku Fundacja Rolnicza podpisała umowę z Ministrem Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej w sprawie administrowania środkami finansowymi uzyskanymi ze
sprzedaży produktów rolnych otrzymanych od Rządu USA (umowa PL-48- z 30 listopada
1989r.). W wyniku tej umowy, Fundacja Rolnicza otrzymała 14.971.824,95 zł będące
równowartością 14.186.774,86 USD. Zgodnie z postanowieniami umowy z Ministerstwem,
Fundacja Rolnicza miała obowiązek spłacenia kredytu w dolarach, na warunkach umowy
polsko-amerykańskiej – spłaty roczne oprocentowane 2% w okresie karencji tj. do 1999 roku
i 4% w latach następnych do roku 2020. Obowiązek spłaty pożyczki PL-480 przejęła
Fundacja Wspomagania Wsi.
W wyniku umowy podpisanej w sierpniu 1996 r. przez Fundacje Rolnicza z departamentem
Rolnictwa USA, Fundacja Rolnicza otrzymała dotację w formie surowej bawełny, która po
spieniężeniu wyniosła 14.304.500 zł. Zgodnie z decyzją darczyńcy, uzyskane środki
finansowe były administrowane przez Polsko-Amerykańska Wspólna komisje ds. pomocy
Humanitarnej i przeznaczona na wspomaganie rozwoju regionów wiejskich. Komisja
Wspólna, w której uczestniczył przedstawiciel Fundacji Rolniczej, wydatkowała otrzymaną
kwotę w całości do końca 1998 r. – podpisano 64 umowy w zakresie agroturystyki, produkcji
rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, udzielono 56 dotacji na wiejskie ośrodki zdrowia
oraz 75 dotacji na projekty humanitarne. Łącznie, na działalność określoną przez Departament
rolnictwa USA wydano do końca 1998 roku cała przeznaczoną kwotę.
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Przedstawione poniżej wyniki obejmują łącznie działalność Fundacji Wspomagającej
Zaopatrzenie Wsi w Wodę i Fundacji Rolniczej do 30 czerwca 1999 roku oraz działalność
Fundacji Wspomagania Wsi od dnia jej rejestracji tj. 30 czerwca do 31 grudnia 1999 roku.
1. Program mikropożyczek dla mieszkańców terenów wiejskich i małych miast
Do końca grudnia 1999 roku w ramach programu udzielono 200 mikropożyczek. Pierwsze
rezultaty programu są bardzo zachęcające (do 9 marca 2000 liczba udzielonych
mikropożyczek wzrosła do 300). Obecnie w programie jest zaangażowanych 15 doradców
pożyczkowych oraz trzy organizacje lokalne, z którymi Fundacja podpisała umowy na
prowadzenie programu i powierzyła im środki (do 200 000 zł w ratach) na ten cel.

Rezultaty programu osiągnięte w 1999 roku obrazuje poniższa tabelka
Podsumowanie: Rezultaty Programu do 31 grudnia 1999 roku
Liczba udzielonych pożyczek
Wartość udzielonych pożyczek
Wartość przeciętnej pożyczki
Spłacalność
Ogólna kwota spłaconych rat i odsetek
Liczba doradców pożyczkowych pracujących w programie do 15
grudnia 1999 roku
Łączna wartość wynagrodzenia doradców pożyczkowych
Przeciętny koszt obsługi jednej pożyczki przez doradców pożyczkowych
Koszt obsługi programu przez Fundację
Koszty obsługi jednej pożyczki przez Fundację
Koszty obsługi jednej pożyczki w programie (razem)
Liczba pożyczkobiorców, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą
po raz pierwszy
Przeciętny wiek pożyczkobiorcy
Liczba pożyczkobiorców z wykształceniem:
Wyższym
Średnim
Zawodowym
Podstawowym

200
1 284 000 zł
6 420 zł
100%
159 283,63 zł
6
69 517,26 zł
347 zł
69 000
345 zł
692 zł
28
38 lat
18%
47,1%
25,2%
9,7%

Jak dotąd Fundacja osiągnęła następujące cele:



rezultaty i zainteresowanie programem potwierdza, że może on być skutecznym
„narzędziem” dla tworzenia alternatywnych źródeł dochodu dla mieszkańców wsi i
małych miast;
potwierdzono, że odpowiednio przygotowane organizacje lokalne lub odpowiednio
dobrani i przeszkoleni doradcy lokalni mogą prowadzić program w terenie i służyć
pomocą (doradztwem) osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą przyczyniając
się do „wyrwania ich z pułapki biedy, bezczynności lub bezrobocia;
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potwierdzono, że w wielu miejscowościach istnieją nisze rynkowe i osoby mające
inicjatywę, którzy przy niewielkiej pomocy mogą być włączeni w nurt rozwoju
gospodarczego.

Ze względów finansowych, nie przewiduje się dalszego rozszerzania programu poza jego
specjalną edycją skierowaną na tereny po-pegeerowskie.
W celu realizacji tej edycji programu Fundacja Wspomagania Wsi i Agencja Własności
Rolnej Skarbu Państwa (z inicjatywy Agencji) utworzyły fundusz w wysokości 2.000.000
złotych. Przewiduje się dodatkowe preferencje – możliwość opłaty składek ZUS przez
pierwsze kilka miesięcy działalności - dla pożyczkobiorców pochodzących z osiedli popegeerowskich, którzy zdecydują się na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Przygotowania do rozpoczęcia programu trwają.
W celu zwiększenia zasięgu programu – a więc w celu zdobycia dodatkowych środków na
jego realizację Zarząd podjął bądź rozważy podjęcie następujących kroków:
 poszukiwanie dodatkowych sponsorów w sektorze prywatnym,
 nawiązanie współpracy z bankami regionalnymi w celu uruchomienia przez nich kapitału
na realizację programu (Fundacja udzieliłaby gwarancji na udzielane pożyczki i
dopłacała do oprocentowania tak aby dla banku pożyczki były opłacalne, a dla
pożyczkobiorców były oprocentowane według zasad programu),
 wystąpienie do ministerstw rolnictwa i finansów o przejęcie części spłaty pożyczki PL480 pod warunkiem przeznaczenia uwolnionych w ten sposób środków na program,
 przedstawienie koncepcji programu mikropożyczek i generalnie programu rozwoju
lokalnego zarządowi tworzącej się Fundacji Wolności, która będzie dysponowała
środkami przekazanymi przez Polsko Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości,
 udział w przetargu na realizację programu z pożyczki Banku Światowego zaciągniętej
przez rząd polski.
2. Kredyty na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich i w małych miastach
Program ten był zawieszony do połowy roku. Jednakże udzielenie mniej pożyczek na budowę
oczyszczalni ścieków pozwoliło Zarządowi podjąć decyzję o wznowieniu tego programu w
połowie roku.
Do końca 1999 roku rozpatrzono 32 wystąpienia o kredyty na rozwój agroturystyki i 29
wystąpienia na rozwój przedsiębiorczości. Z tego zarekomendowane do banków 27 spraw
dotyczących kredytów na agroturystykę i 7 na rozwój przedsiębiorczości.
Ogólna wartość kredytów, zarekomendowanych do banków wynosi 622 500 zł Kredyty te
pozwolą na utworzenie 14 miejsc pracy.
Do 31 grudnia banki zdecydowały o udzieleniu 23 pożyczek a ogólnej wartości 337.300 zł na
rozwój agroturystyki i 5 pożyczek w o ogólnej wartości 155.200 złotych na inne
przedsięwzięcia.
Program będzie kontynuowany w miarę możliwości finansowych Fundacji.
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3. Kredyty i dotacje na budowę zbiorczych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych
W 1999 roku zainteresowanie tymi pożyczkami wśród samorządów było mniejsze niż w
latach poprzednich wskutek pogorszenia się ich sytuacji finansowej i ograniczenia
możliwości zaciągania przez nie kredytów ustawą o finansach publicznych.
Budżety gminne zostały obciążone wydatkami na edukację. Wraz z reformą administracyjną
zmienił się sposób naliczania subwencji rządowych dla gmin oraz sposób obliczania części
podatku dochodowego, która jest gminom zwracana.
Pogorszyła się też znacznie sytuacja finansowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (zmniejszyła się ściągalność
kar).
W 1999 roku podpisano 21 umów o udzielenie kredytu na ogólną kwotę 3 826 370 zł.
Realizując umowę o dotacji ze Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych udzielono 3
dotacje na budowę oczyszczalni trzcinowych w gminach Ostroróg, Jonkowo i Potęgowo.
Ogólna suma udzielonych dotacji wyniosła 235 900 złotych.
Razem Fundacja wspomogła budowę 24 zbiorczych oczyszczalni ścieków.
4. Kredyty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Zainteresowanie tym programem było nieco większe niż w zeszłym roku. Mniejsze
możliwości finansowe gmin spowodowały wzrost zainteresowania programem, ponieważ
mając mniej pieniędzy szukały one możliwości realizacji mniejszych inwestycji.
Oczyszczalnie przydomowe spełniały te warunki.
W 1999 roku udzielono łącznie 4 kredyty na ogólną kwotę 922 000 zł. Pozwoli to na
wybudowanie 316 przydomowych oczyszczalni ścieków dla 316 gospodarstw. Ogólny koszt
inwestycji wyniósł 2 819 126 zł. Udział Fundacji w kosztach ogólnych wyniósł 32,7%.
W ramach tego programu przeprowadzono też 41 wizytacji i spotkań z samorządami w celu
omówienia inwestycji, przeprowadzono 15 szkoleń dla mieszkańców wsi i samorządów w
różnych miejscowościach, pracownicy Fundacji brali udział w czterech przetargach na wybór
najlepszej inwestycji.
5. Dotacje na budowę oczyszczalni ścieków dla wiejskich ośrodków pomocy społecznej
prowadzonych przez zakony i instytucje kościelne.
Dotacje te udzielane są ośrodkom pomocy społecznej i ośrodkom opiekuńczym położonym na
terenach wiejskich, prowadzonym przez instytucje związane z kościołem, które mają pod
swoją opieką stałych pacjentów.
Udzielono 8 dotacji na łączną kwotę 362.000 zł. Dotacje na rozwiązanie problemu z siecią
kanalizacyjną otrzymały m. in. Klasztor Sióstr Niepokalanego Poczęcia, Dom Pomocy
Społecznej Sióstr Benedyktynek; Zakład Opieki Leczniczej Zgromadzenia Sióstr Albertynek.
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6. Budowa małych elektrowni wodnych, wiatrowych i kolektorów słonecznych.
W roku 1999 udzielono 8 pożyczek na budowę małych elektrowni wodnych. Łączna wartość
udzielonych pożyczek wyniosła 1.049.000 zł.
Ponadto, w ramach programu zinwentaryzowano 45 nowych obiektów położonych w
zlewniach małych rzek, które mogą być odbudowane, udzielono 65 konsultacji inwestorom,
nawiązano współpracę z organizacją francuską mającą na celu import (przekazanie) instalacji
wiatrowych do wykorzystania w Polsce.
Rozpoczęto poszukiwanie miejsca zainstalowania foto-ogniw dla gospodarstwa
agroturystycznego w celu promocji tego typu rozwiązań do ogrzewania wody i ewentualnie
innych urządzeń w gospodarstwie.
7. Dotacje udzielone przez Fundację
W 1999 roku udzielono 28 dotacji na różne cele zgodne z celami statutowymi Fundacji.
Dotacji udzielono na: wakacje dla dzieci wiejskich, szkolenia dla nauczycieli, dotacje na
programy realizowane przez młodzież wiejską w swoich wsiach i osiedlach popegeerowskich, szkolenia księży w dziedzinie integracji z UE, szkolenia w dziedzinie
agroturystyki i rozwoju małej przedsiębiorczości prowadzone przez lokalne organizacje
pozarządowe. Jakość tych szkoleń jest sprawdzana przez Fundację.
Kwota udzielonych dotacji wyniosła 980.687 zł.
Dotacji udzielono m. in. Zespołowi Szkół Rolniczych w Pasłęku, Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej; Urzędowi Gminy w Grybowie; Stowarzyszeniu Młodych dziennikarzy
POLIS; Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży; Fundacji im. Roberta Schumana; Studium
Generale Europa; Instytutowi Rozwoju Wsi i Rolnictwa; Zarządowi Miasta i Gminy w
Janowie Lubelskim; Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów; Szkole Podstawowej w
Czarnocinie; Urzędowi Gminy w Barcianach; Stowarzeszeniu Pomocy Dar Serca w Sztumie;
Stowarzyszeniu Demokracja i Rozwój w Starachowicach; Regionalnemu Towarzystwu
Przyjaciół Trawnik; Polskiemu Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach; Zgromadzeniu
Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny w Łomży; Towarzystwu Przyjaciół Olsztynka;
Fundacji im. Macieja Rataja; Stowarzyszeniu „Akcja Rolnicy Rolnikom”; Zakładowi
Opiekuńczo Rehabilitacyjnemu dla Niewidomych Kobiet w Żułowie (prowadzonym przez
siostry....); Domowi Pomocy Społecznej S.S. Felicjanek; Europejskiemu Forum Młodzieży w
Bystrzycy Kłodzkiej; L.O. w Połczynie Zdroju; Rolniczemu Forum Europy Środkowej i
Wschodniej; Stowarzyszeniu Młodzieży Europejskiej w Pińczowie.
8. Program Młodzież Gmina Środowisko
Program polega na badaniu przez odpowiednio przygotowane grupy młodzieży (uczestników
programu) czystości wody w stawach, studniach i ciekach wodnych przepływających przez
wieś, przygotowaniu raportów na ten temat, prezentacji wyników badań mieszkańcom wsi i
radzie gminy oraz przygotowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji.
W celu realizacji programu Fundacja Wspomagania Wsi, szkoła średnia na terenie gminy i
zarząd gminy podpisują trzyletnią umowę.
Badanie wody wykonywane jest za pomocą fotometru i tlenomierza - wyniki badań są
prawdziwe. badanie jest powtarzane, tak aby wynik obrazował wpływ zbiegów
agrotechnicznych na zanieczyszczenie wody.
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Badania wody mają nie tylko dostarczyć informacji na temat zanieczyszczenia środowiska,
ale przede wszystkim są pretekstem do przygotowania młodzieży do sprostania wyzwaniom
rynku pracy oraz do bycia liderem w swoim środowisku.
W czasie programu młodzież uczy się:
 pracy w grupie i przywództwa;
 planowania;
 komunikacji;
 zbierania informacji i podejmowania decyzji;
 przygotowywania raportów i ich prezentacji;
 organizowania działań w swojej społeczności;
 przygotowywania budżetu;
 zarządzania programem;
 przygotowywania i wydawania biuletynów.
W 1999 roku w programie brało udział 137 uczestników – uczniów średnich szkół rolniczych
i liceów. Badaniem wody objęto 12 wsi i 130 gospodarstw. Przygotowano raportów na temat
stanu wody i zaprezentowano je mieszkańcom wsi i radom gmin.
Dodatkowe efekty programu w 1999 roku to:
Połczyn: Film video o zanieczyszczeniu środowiska w gminie Połczyn wyprodukowany
przez uczniów;
Pasłęk: Powstanie klubu Animals i organizacja przez uczestników programu czterech
warsztatów dla 60 nauczycieli i 120 uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Ekologiczne
ścieżki Europy”, na których zaprezentowano nauczycielom nowe metody organizowania i
prowadzenia zajęć,
Rawa Mazowiecka: Zorganizowanie przez uczestników programu Puszka 2000;
polegającego na włączeniu dzieci szkół podstawowych w akcję zbierania puszek
aluminiowych – dochód przeznaczony jest na schronisko im. Brata Alberta.
Książ Wielki: powstanie szkolnego klubu europejskiego mającego na celu informowanie o
procesie integracji z UE; zorganizowanie przez szkołę stałego laboratorium badania wody na
terenie gminy i określania dawek nawożenia (aparaturę do badania gleby zakupiła gmina) –
uczestnicy prowadzą dodatkowe usługi dla rolników określając dawki nawożenia; powstanie
kółka teatralnego w sąsiedniej gminie Kozłów (założony przez uczestników programu);
zdobycie (po raz pierwszy w historii szkoły) trzech indeksów na wyższe uczelnie za prace
dyplomowe napisane na podstawie przeprowadzonych badań; wygranie przez dwoje
uczestników konkursu wiedzy o UE z finałem w Strasburgu.
Dodatkowymi zajęciami dla wybranych uczestników programu był udział w szkoleniach
dziennikarskich przygotowujących do prowadzenia własnej gazetki lokalnej i do pracy w już
istniejących gazetach lokalnych. Natomiast nauczyciele biorący udział w programie zdobyli
dodatkowe umiejętności z nowoczesnych metod nauczania.
W 1999 roku do programu przystąpiły dwie nowe gminy Starachowice i Dzierzgoń.
Przygotowana jest również umowa na prowadzenie programu pomiędzy jedną z parafii w
starostwie Poddębice, urzędem powiatowym a Fundacją. Natomiast realizacja programu w
gminach Książ Wielki, Pasłęk, Połczyn, Rawa Mazowiecka jest w ostatniej fazie. Obecnie
szkoły rolnicze w tych gminach przedstawiły własne plany kontynuacji programu. Po ich
zatwierdzeniu Fundacja podejmie decyzję o przekazaniu aparatury szkole, gminie bądź
organizacji lokalnej w celu kontynuacji programu.
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9. Polsko Kanadyjsko Ukraiński Program wymiany młodzieży.
Kolejna edycja tego programu - 1999/2000 rozpoczęła się 24 września a zakończy 20 marca
2000r. Biorą w nim udział dwie grupy młodzieży w wieku 17-24 lata (17 dziewcząt i 15
chłopców – 16 Kanadyjczyków, 4 Ukraińców i 12 Polaków). Kanadyjczycy pochodzą z
terenu całej Kanady, Ukraińcy są studentami Akademii w Ostrogu, Polacy pochodzą z dwóch
gmin: Janowa Lubelskiego i Ciechanowca, które współfinansują program.
Kanadyjska faza programu – pobyt, nauka i praca w Kanadzie - zakończyła się 6 grudnia.
Obecnie uczestnicy przebywają w Janowie Lubelskim i Ciechanowcu, pracując w małych
przedsiębiorstwach, realizując różne działania dla potrzeb gminy (np. badania socjologiczne,
prowadzenie kawiarni bezalkoholowych, konwersacje w języku angielskim dla wszystkich
chętnych) i uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej, rozwiązywania różnego problemów w społecznościach lokalnych, rozwoju
ekonomicznego gmin.
Strona kanadyjska wyraziła zainteresowanie przedłużeniem programu na rok 2000/2001.
10. Szkoła Młodych Liderów Wiejskich
Program ma na celu wykształcenie grupy młodych liderów wiejskich przygotowanych do
inicjowania i realizacji różnego rodzaju działań społecznych w swoich gminach i na rzecz
mieszkańców tych gmin. Szkoła Młodych Liderów Wiejskich jest rozwinięciem programu
Młodzież Gmina Środowisko (MGŚ). Młodzież, która przeszła przeszkolenia w programie
MGŚ prowadzi część zajęć.
W Szkołach Liderów uczestniczy również młodzież ze Słowacji i z Ukrainy.
Oprócz zajęć mających na celu rozwinięcie umiejętności organizowania działań społecznych
w swoich środowiskach, do programu wprowadzono zajęcia dotyczące kultury ludowej i
ochrony dziedzictwa kulturowego na wsi.
W 1999 roku zorganizowano dwie szkoły Liderów:
 w Janowie Lubelskim (101 uczestników),
 W Sztumie (66 uczestników)
Uczestnicy szkół pochodzili z następujących gmin: Bartoszyce, Barciany, Bielsk Podlaski,
Chmielnik k. Kielc, Dzierzgoń, Janów Lubelski, Książ Wielki, Niepołomice, Olsztynek,
Pasłęk, Pińczów, Poddębice, Rawa Mazowiecka, Słupsk, Starachowice, Sztum, Malbork,
Mokroluch i Banska Bystrzyca – Słowacja, Ostrog, Zaporoże, Równe, Bachczysaraj Ukraina.
Zajęcia pięciodniowe składały się z następujących bloków tematycznych:
1. Komunikacja międzyludzka. Jak rozpocząć dzieło. Jest to cały cykl warsztatów uczących
planowania i realizacji przedsięwzięć i programów w społeczności lokalnej.
2. Polska kultura ludowa a kultura narodowa. Cykl zajęć zwracający uwagę uczestników na
ważność zachowania dziedzictwa kulturowego zarówno w sferze kultury wysokiej,
kultury materialnej jak i zwyczajów.
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11. Program „Przygotowanie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej do sprostania
wyzwaniom nowoczesnego rynku pracy”
Fundacja zaproponowała Ministerstwu Obrony Narodowej przeprowadzenie tego programu w
jednej jednostce na zasadzie eksperymentu. Patronat nad programem objęła „Polska Zbrojna”.
Żołnierze poborowi w armii polskiej to w większości "dzieci wsi". Po zakończeniu służby
wojskowej i po powrocie do swoich wsi stają się bezrobotnymi, są nieprzygotowani do
poruszania się na rynku pracy. Program ma na celu sprawdzenie czy szkoleniach
przygotowujące tych młodych ludzi do poszukiwania pracy, przeprowadzone w jednostce
wojskowej, będą skuteczne. Po powrocie do domów uczestnicy szkoleń będą mogli uzyskać
pomoc w ramach programów Fundacji.
Przewiduje się przeszkolenie grupy podoficerów i oficerów jednostki by mogli oni (jako
trenerzy) kontynuować program w jednostce. Program dla oficerów i podoficerów
przewiduje również zajęcia z zakresu budowania zespołów, kontaktu z podwładnymi,
budowanie autorytetu dowódcy. Program będzie w całości finansowany przez Fundację.
Istnieje możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na podróż studyjną grupy oficerów do
jednostek wojskowych w Niemczech.
Umowę między Fundacją a Jednostką Wojskową w Braniewie podpisano w grudniu 1999
roku. na szkolenie zgłosiło się 250 ochotników – żołnierzy służby zasadniczej pochodzących
ze wsi – głownie z województwa warmińsko-mazurskiego. Większość żołnierzy ma
wykształcenie podstawowe. Szkolenie będzie prowadzone przez pół roku w soboty i
niedziele. Jego pierwsza część będzie poświęcona na określenie predyspozycji uczestników.
Druga będzie ich przygotowywać do wejścia na rynek pracy w charakterze pracowników,
przedsiębiorców lub rolników przygotowanych do udoskonalenia swojego gospodarstwa.
Konieczne szkolenie zawodowe będzie prowadzone w porozumieniu z biurami pracy na
terenach zamieszkałych przez uczestników.
12. Programy szkoleniowe w dziedzinie małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich
W 1999 roku Fundacja przeprowadziła 56 sesji szkoleniowych z dziedziny małej
przedsiębiorczości i agroturystyki na terenach wiejskich. W szkoleniach tych wzięło udział
1986 uczestników. Szkolenia przeprowadzono w 51 gminach.
W zakresie rozwoju małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich przeprowadzono 21
szkoleń liczących 42 – 110 godzin, w których brało udział 483 uczestników. szkolenia
przeprowadzono w 8 województwach.
Uczestnikami były głównie osoby zwalniane z zakładów pracy oraz absolwenci szkół
średnich. Szkolenia były prowadzone głownie na terenie województw podkarpackiego i
łódzkiego.
W zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej przeprowadzono 30 szkoleń dla 784
uczestników na obszarze 8 województw. Uczestnikami były osoby rozpoczynające tę
działalność jak i rozszerzające działalność dotychczas prowadzoną.
W kilku przypadkach Fundacja zainicjowała powstanie lokalnego stowarzyszenia
agroturystycznego, którego zadaniem będzie promocja i podnoszenie jakości usług
agroturystycznych.
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Część szkoleń była prowadzona na terenach, które dotychczas pozostawały poza dużym
zainteresowaniem turystów. Były to gmina Iłowo i Sępopol w województwie warmińskomazurskim, Milanów i rejowiec w Lubelskim oraz gmina Bratoszewice w województwie
łódzkim,
Szkolenia trenerów. Zrealizowano dwa szkolenia dla nauczycieli szkół średnich i jedno dla
pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
Wizyty studyjne Ukraińców Tatarów i Słowaków. W 1999 roku w ramach programów
szkoleniowych Fundacja zorganizowała wizytę przedstawicieli samorządów z Ukrainy i
Słowacji. Brali w niej także udział Tatarzy Krymscy. W czasie wizyty nawiązano
bezpośrednie kontakty pomiędzy gminami polskimi, ukraińskimi i słowackimi. jej celem było
przedstawienie metod aktywizacji gospodarczej terenów wiejskich w Polsce przez samorządy
gminne. Projekt był współfinansowany przez Bank Światowy
13. Seminaria i konferencje organizowane lub współorganizowane przez Fundację
Realizując umowę o dotacji ze Szwajcarskich środków pomocowych Fundacja w dniach 19 –
20 października zorganizowała międzynarodową konferencję pt. Oczyszczalnie ścieków z
wykorzystaniem roślin – nowe doświadczenia i osiągnięcia. W konferencji uczestniczyły 54
osoby – przedstawicieli samorządów, administracji państwowej i naukowców. Przedstawiono
10 referatów polskich i 9 zagranicznych (2 węgierskie , 2 szwedzkie i po 1 ukraińskim,
brytyjskim, austriackim, niemieckim i duńskim.
Ponadto Fundacja współorganizowała dwie międzynarodowe konferencje poświęcone
rozwojowi lokalnemu. Konferencje organizowano w ramach współpracy z Fundacją Inicjatyw
Społeczno – Ekonomicznych, Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i z
Funduszem Północnym. Miały one na celu zwrócenie uwagi potencjalnych sponsorów oraz
przygotowanie propozycji legislacji stymulujących rozwój lokalny.
14. Inne inicjatywy podejmowane przez Fundację
Fundusze stypendialne
Fundacja zainicjowała powstanie kilku gminnych funduszy stypendialnych, które mają
umożliwić dzieciom pochodzącym z najbiedniejszych rodzin wiejskich kontynuację nauki w
szkołach średnich (stypendia mogą być głównie udzielane na pokrycie kosztów dojazdu lub
stancji, zakup podręczników i zeszytów szkolnych). Zarząd rozważa też rozpoczęcie akcji
promocyjnej na rzecz wspierania tych funduszy przez różnego rodzaju firmy i poprze zbiórkę
publiczną.
Udział w programie prowadzonym przez koalicję czterech organizacji
Fundacja uczestniczy w grupie roboczej czterech organizacji działających na rzecz rozwoju
lokalnego. Koalicji udało się pozyskać fundusze zagraniczne na ten program. Obejmuje on
dwa tematy: projekt lokalny i budowanie koalicji.
Projekt lokalny to program realizowany w trzech miejscowościach Zagórzu (woj.
podkarpackie), Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie), Barwicach (woj. zachodniopomorskie) na zasadzie pilotażu, mający na celu sprawdzenie możliwości stymulowania
rozwoju lokalnego przez różne organizacje. Fundacja wspomagania wsi jest odpowiedzialna
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za realizację programu w Zagórzu. W ramach tych działań rozpoczęto realizację programu
mikropożyczek, doprowadzono do powstania stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy i
opracowania strategii rozwoju gminy.
Fundacja jest również odpowiedzialna za budowanie koalicji różnych organizacji działających
na rzecz rozwoju lokalnego. Oprócz organizacji spotkań i konferencji plany obejmują również
opracowanie propozycji zmian starych i propozycje nowych przepisów prawnych, tak aby
stymulowały one rozwój lokalny.
15. Publikacje
W 1999 roku wydano lub przygotowano do druku następujące publikacje
1. Maciej Kozłowski „Polska we współczesnym świecie” – broszurka omawiająca w
popularny sposób międzynarodową sytuację Polski po 1989 roku oraz zagadnienia
związane z przystąpieniem Polski do NATO i negocjacjami z Unią Europejską. Nakład 10
tysięcy egzemplarzy.
2. „Unia Europejska – nie taki diabeł straszny” – III uaktualnione wydanie broszurki
omawiającej historię UE i proces negocjacji Polski z UE. Broszurka omawia też kwestię
polskiego rolnictwa. Nakład 10 tysięcy egzemplarzy wydany wspólnie z Centrum
Informacji Europejskiej rozszedł się w ciągu dwóch miesięcy. Zamówienia na ewentualne
następne wydanie przekraczają w chwili obecnej pięć tysięcy.
3. „Agroturystyka to też biznes”. Poprawione wydanie poprzedniej wersji broszurki. Nakład
5000 egzemplarzy.
4. „Rozwój gospodarki lokalnej” autorstwa Jules’a Pretty – dyrektora brytyjskiego Instytutu
Rozwoju Społecznego. Broszurka w prosty sposób omawia niemal wszystkie aspekty
rozwoju lokalnego. Nakład 5000.
5. „Stosunki polsko – ukraińskie a idea strategicznego partnerstwa” broszurka napisana
przez Stephena A. Buranta długoletniego dyrektora amerykańskiego pisma „Problems of
Communism”, potem pracownika Administracji Amerykańskiej, obecnie członka zespołu
doradców prezydenta Clintona. Omawia w prosty sposób stosunki polsko – ukraińskie i
podkreśla wagę tych stosunków dla bezpieczeństwa Polski. Skierowana jest do działaczy
samorządowych, organizacji lokalnych, uczestników kanadyjsko – polsko – ukraińskiego
programu młodzieży. Nakład 2000.
6. „Woda - dar czy przekleństwo”. To broszurka omawiająca kwestie związane z powodzią,
jak powstaje powódź, kiedy można się jej spodziewać, jak należy przygotować ludność do
ewakuacji, jak „bronić” wałów przeciwpowodziowych i ważnych obiektów, jak usuwać
straty i suszyć budynki, jak udzielać pomocy psychologicznej poszkodowanym.
Przewidywany nakład 10 tysięcy.
7. We wstępnej fazie przygotowań były: podręcznik prowadzenia własnej działalności
gospodarczej dla mikro-pożyczkobiorców oraz broszura omawiająca ochronę dziedzictwa
kulturowego na wsi. Obecnie wybrani autorzy pracują nad tekstami.
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2.2 Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej, posiada jednakże udziały w
następujących przedsięwzięciach, będących odrębnymi podmiotami gospodarczymi:
-

AGROSAK S.A. w Łodzi – produkcja worków tkanych z tasiemki polipropylenowej na
produkty rolno-spożywcze. Kapitał akcyjny spółki wynosi 5.890.500 zł i jest w całości
objęty przez Fundację.

-

ALSYBET sp. z o.o. w Kurzętniku – produkcja betonowych elementów kanalizacyjnych
ze szczególnym ukierunkowaniem na tereny wiejskie. Kapitał podstawowy spółki wynosi
1.519.000 zł. Fundacja posiada 49,0% udziałów.

-

POŁONINA sp. z o.o. w Lesku – ubojnia owiec. Kapitał podstawowy spółki wynosi
3.974.000 zł. Fundacja posiada 92,1% udziałów.

-

TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH S.A. Fundacja
posiada 5,7% akcji. (Fundacja uzgodniła zbycia posiadanych akcji Bankowi Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych; transakcja zostanie przeprowadzona w początkach 2000 r.).

-

SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. Fundacja posiada
symboliczny udział.

Podstawowym powodem przystąpienia Fundacji do powyższych przedsięwzięć był ich
pozytywny wpływ na poprawę zatrudnienia oraz rozwój gospodarczy wsi.
Z dniem 18 sierpnia 1999 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego VII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w Koszalinie, została wykreślona z rejestru handlowego spółka GONEL
z o.o. w Gonne Małe. Fundacja była wyłącznym właścicielem udziałów.
W dniu 11 października 1999 roku, realizując zobowiązania ujęte w akcie powołania spółki
PROFI, Fundacja zbyła na rzecz fizycznych udziałowców spółki posiadane 6,4% udziałów.

2.3 Plany na rok 2000
W roku 2000 przewiduje rozpoczęcie i wdrożenie
 Programu tworzenia nowych i wzmacniania istniejących grup producenckich. Program
będzie realizowany głównie na terenach województw podlaskiego, lubelskiego i
podkarpackiego. Przewiduje się, że program będzie realizowany przez minimum trzy lata
i każdego roku programem zostanie objęte 10 grup producentów. Grupy będą
uczestniczyć w programie maksymalnie przez trzy lata i po tym okresie powinny uzyskać
całkowitą samodzielność działania.
 Stworzenie nowych możliwości wspierania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
dla gospodarstw agroturystycznych. Nowe możliwości będą polegały na ułatwieniu
dostępu do kredytów poprzez zastosowanie procedur zbliżonych do tych stosowanych w
programie mikropożyczek.
 Przygotowanie (wraz z innymi fundacjami) propozycji zmian regulacji prawnych dla
mikropożyczek i regulacji stymulujących rozwój lokalny.
 Przygotowanie do zatwierdzenia i realizacji programu "Odnowa wsi polskiej".
Poza tym przewiduje się kontynuacje programów już prowadzonych – przy czym ich
intensywność będzie zależała od możliwości finansowych Fundacji.
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3. Finanse
Z uwagi na powstanie Fundacji Wspomagania Wsi w połowie roku sprawozdawczego z fuzji
Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę i Fundacji Rolniczej, poniżej
przedstawione są sprawozdania finansowe (A) Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w
Wodę i (B) Fundacji Rolniczej do daty ich skreślenia z rejestru fundacji oraz (C) Fundacji
Wspomagania Wsi za okres jej działalności tj. 30 VI – 31 XII 1999 rok.
(A) Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w Wodę:
(za okres 01 I – 30 VI 1999 r.)
3.1
Przychody
- % a vista
- % od lokat terminowych
- % od papierów wartościowych
- % od pożyczek
- dary pieniężne (Bank Światowy)
- różnice kursowe
- ze sprzedaży środków trwałych
- spłaty pożyczek
- inne przychody
Razem przychody – działalność statutowa
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
3.2
Przeznaczenie środków
- realizacja celów statutowych
- utrzymanie biura Fundacji 1999 r.
- składki na rzecz organizacji w 1999 r.
- zakup środków trwałych i wart. Niematerialnych
- podatek dochodowy od osób prawnych
Razem
3.3.1 Zatrudnienie na 30 VI 99 (działalność statutowa)
Stanowisko
w osobach na
w etatach na
30 VI 1999
30 VI 1999
Przew. Rady Fundacji
Prezes
Wiceprezes
1
1,0
Dyrektor
1
0,50
Razem Zarząd
2
1,50
Główny Księgowy
1
0,75
Głowni Specjaliści
4
4,00
Sam. Pracownicy
11
10,50
Sprzątaczka
1
0,25
Razem pracownicy
17
15,50
Ogółem
19
17,00
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34.680,46 zł
938.964,39 ”
4.097.546,13 ”
358.842,44 ”
19.674,00 ”
5.328,09 ”
15.000,00 ”
3.849.910,97 ”
153,19 ”
9.320.099,67 zł

8.597.958,59 zł
654.138,09 ”
9.593,00 ”
55.148,99 ”
3.261,00 ”
9.320.099,67 zł

średnio w etatach
w roku
0,50
0,25
0,75
0,38
2,00
4,42
0,12
6,92
7,67

3.3.2. Wynagrodzenie wypłacone w 99 r. ogółem (działalność statutowa)
- wynagrodzenia
482.683,99 zł
- ekwiwalent urlopowy
4.739,85 ”
Razem
487.423,84 zł
3.3.3. Wynagrodzenia wypacane członkom Zarządu Fundacji (działalność statutowa)
- wynagrodzenia
63.868,50 zł
- ekwiwalent urlopowy
Razem
63.868,50 zł
Średnie zatrudnienie Zarządu 0,75 etatu
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 7.096,50 zł
3.3.4. Wynagrodzenia z umów-zleceń i umów o dzieło

90.965,00 zł

3.4
Kredyty preferencyjne i dotacje
- kredyty udzielone w ramach działalności statutowej na budowę wodociągów i kanalizacji
na wsi
podpisane umowy w 1999 r.
566.853,00 zł
wypłacone kredyty w 1999 r.
1.787.651,29 ”
- dotacje na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków na wsi
169.000,00 ”
- dotacje na programy szkoleniowe
419.984,00 ”
- szkolenia nieodpłatne
1. wymiana młodzieży
124.797,44 ”
2. program „Woda”
148.800,92 ”
3. program „Edukacja”
178.358,49 ”
4. program „Młodzież-Gmina-Unia Europejska”
103.972,71 ”
5. program „Wymiana doświadczeń ukraińsko-słowackopolskich”
27.305,52 ”
6. program szkoła liderów
10.431,59 ”
- inne programy realizowane przez Fundację
83.166,43 ”
3.5.
Lokaty terminowe na 30 VI 1999 r.
- w bankach
- w papierach wartościowych

11.647.000,00 zł
67.190.906,81 ”

3.6.
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych
- drukarka EPSON
- kopiarka MINOLTA
- modernizacja sieci komputerowej
- telefax
- modernizacja centrali telefonicznej
- kalkulator CITIZEN
- komplet aparatury do badania wody (prog. „Woda”)
- stolik pod komputer
- odkurzacz BKF LAVA
- tablica FLIPCHART
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3.843,00 zł
15.250,00 ”
13.051,60 ”
1.755,99 ”
580,09 ”
256,20 ”
17.971,33 ”
254,98 ”
1.825,07 ”
362,73 ”

3.7.
Aktywa na 30 VI 99 r.
Zobowiązania na 30 VI 99 r.
z tego: pożyczki długoterm. nie oprocentowane
z tyt. rozl. z dostawcami
zob. wobec budżetu z tyt. podatku
dochodowego od osób fizycznych
zob. z tyt. wynagrodzeń za um. zlecenia
pozostałe zobowiązania

95.526.869,00 zł
1.576.674,64 ”
1.500.000,00 zł
71.670,40 ”
544,00 ”
3.156,00 ”
1.304,24 ”

3.8.
Podatki
3.8.1. Podatek dochodowy od osób prawnych za 1999 r.
- naliczony
- wpłacony do Urzędu Skarbowego w 1999 r.
Deklaracje i zeznanie ostateczne złożono w terminie.
3.8.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych za 1999 r.
- zaliczki potrącane w 1999 r.
- potrącone wynagrodzenie płatników pod. dochodowego
- wpłacono do Urzędów Skarbowych w 1999 r.
- pozostało do wpłacenia

3.261,00 zł
3.261,00 ”

52.393,10 zł
123,40 ”
51.725,70 ”
544,00 ”

3.8.3. Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy
- składki naliczone za 1999 r.
217.955,79 zł
- wypłacone zasiłki pielęgnacyjne
647,72 ”
- potrącone wynagrodzenie płatnika składek
29,79 ”
- wpłacono do ZUS w 1999 r.
217.278,28 ”
3.9.
Banki obsługujące działalność Fundacji
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. III Oddz. W W-wie
ul. Dubois 5a, 00-184 Warszawa
rachunek bieżący:
13701037-500034-27005-1100
r-k Funduszu Świadczeń Soc.: 13701037-500034-27500-1001
Rachunki pomocnicze do obsługi wydzielonych funduszy i programów:
13701037-500034-27005-1102
13701037-500034-27005-1103
13701037-500034-27005-1104
13701037-500034-27005-1105
13701037-500034-27005-1106
13701037-500034-27005-1107
13701037-500034-27005-1108
13701037-500034-27005-1109
13701037-500034-27005-1110
13701037-500034-27005-1112
- Bank Gospodarki Żywnościowej II Oddz. W W-wie, ul. Grzybowska 4, 00-131 Warszawa
rachunki pomocnicze do obsługi wydzielonych funduszy i programów:
20300016-189024-2705-110-F-01
20300016-189024-2705-110-F-06
20300016-189024-2705-110-F-10
20300016-189024-2705-110-F-11
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20300016-189024-2705-110-F-12
20300016-189024-2705-110-F-13
20300016-189024-2705-110-F-14
- Bank Rozwoju Eksportu S.A.
Pl. Bankowy 2, 00-950 Warszawa
rachunek powierniczy:
11400000-00-427600
- ING Bank
Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-950 Warszawa
rachunek powierniczy:
18000005-34614
- ABN AMRO Bank SA
ul. 1-go Sierpnia 8A, 02-134 Warszawa
rachunek powierniczy:
16700004-51821
- Dom Maklerski Banku Śląskiego S.A.
ul. Nowowiejska 5/7, 00-643 Warszawa
rachunek powierniczy:
00-19-087254
(B) Fundacja Rolnicza (za okres 01 I – 30 VI 1999 r.)
3.1.
Przychody
- % a vista
- % od lokat terminowych
- % od papierów wartościowych
- % od pożyczek otrzymany
- % za zwłokę w spłacie pożyczek
- dywidenda z PROFI Sp. z o.o. i AGROSAK S.A.
- darowizny
- spłaty pożyczek
- wynagrodzenie płatnika składek i pod. doch.
Razem przychody

45.653,96 zł
423.863,01 ”
2.812.953,95 ”
562.318,85 ”
18.933,54 ”
306.800,00 ”
45,00 ”
3.511.200,75 ”
85,68 ”
7.681.854,74 zł

3.2.
Przeznaczenie środków
- realizacja celów statutowych
- koszty administracyjne
- spłata % od pożyczki PL-480 (płatność w m-cu IX)
- zakup środków trwałych i wyposażenia
- podatek dochodowy za 1999 r.
- % karne odsetki od opłaty skarbowej
Razem

7.237.172,95 zł
436.526,17 ”
7.625,00 ”
134,00 ”
396,62 ”
7.681.854,74 zł

3.3.
Stanowisko

zatrudnienie na 30 VI 1999 r.
w osobach na
30 VI 1999
Dyrektor
1
Członkowie Zarządu
2
Razem Zarząd
3
Główny Księgowy
1
Specjaliści
3
Sam. Pracownicy
5
Razem pracownicy
9
Ogółem
12

w etatach na
30 VI 1999
1,00
1,00
2,00
0,75
1,50
3,63
5,88
7,88
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średnio w etatach
w roku
0,50
0,50
1,00
0,38
0,93
1,67
2,98
3,98

3.3.2. Wynagrodzenie wypłacone w 99 r. ogółem (działalność statutowa)
- wynagrodzenia
260.776,65 zł
- ekwiwalent urlopowy
1.181,96 ”
Razem
261.958,61 zł
3.3.3. Wynagrodzenia wypacane członkom Zarządu Fundacji (działalność statutowa)
- wynagrodzenia
64.916,50 zł
- ekwiwalent urlopowy
1.181,96 ”
Razem
66.098,46 zł
Średnie zatrudnienie Zarządu 1,00 etat
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie:
- wynagrodzenie
- ekwiwalent za urlop
Razem

5.409,71 zł
98,50 ”
5.508,21 zł

3.3.4. Wynagrodzenie z umów-zleceń i umów o dzieło

10.440,00 zł

3.4.
Realizacja celów statutowych
3.4.1. Pożyczki preferencyjne (udzielane w 1999r. w ramach działalności statutowej)
treść - cele
wartość umów
wartość środków
podpisanych
wypłaconych
Rozwój przedsiębiorczości
798.851,64 zł
786.800,01 zł
Program „Bezrobotni” i
Mikropożyczki
„Mała retencja”
313.481,28
134.994,59
Razem
1.112.332,97 zł
921.794,60 zł
643.515,02 zł

3.4.2. Pomoc finansowa bezzwrotna
3.5.
Lokaty terminowe na dzień 30 VI 1999 r.
- lokaty w bankach
- w papierach wartościowych
3.6.

Udziały i akcje objęte w 1999 r.

-

3.7.
Udziały utracone w wyniku likwidacji spółki
- GONEL sp. z o.o.
3.8.
Aktywa na dzień 30 VI 1999 r.
Zobowiązania na 30 VI 1999 r.
z tego: - pożyczka PL-480
- z tyt. dostaw
- zob. z tyt. podatku doch. od osób fiz.
- zobowiązania z tyt. składek ZUS
- pozostałe zobowiązania

10.469.023,16 zł
28.094.455,62 ”

800.000,00 zł

66.943.519,59 zł
55.757.045,70 ”
55.749.045,70 zł
5.406,11 ”
110,17 ”
533,44 ”
1.229,17 ”
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3.9.
Podatki
3.9.1. Podatek dochodowy od osób prawnych za 1999 r.
- wpłacony w 1999 r.
134,00 zł
- należny za 1999 r.
134,00 ”
Deklaracje i zeznania podatkowe zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w terminie.
Decyzją Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola Nr US-8-DP/HK/7/99 z dnia 18.01.99 r.
zaniechano ustalania i poboru podatku dochodowego za rok 1999 od przychodów ze środków
PL-480.
3.9.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 1999 r.
- potrącony
24.915,90 zł
- wynagrodzenie płatnika pod. dochodowego
69,64 ”
- wpłacony do Urzędów Skarbowych w 1999 r.
24.736,09 ”
- pozostało do wpłacenia w VII 99 r.
110,17 ”
Deklaracje i informacje zostały przesłane do Urzędów Skarbowych.
3.9.3. Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Płacy
- naliczone
116.352,46 zł
- potrącone wynagrodzenie płatnika skł. ub. zdrow.
16,04 ”
- wpłacone do ZUS
115.802,98 ”
- pozostało do wpłaty w VII 99 r.
533,44 ”
3.10.
Wykaz współpracujących banków
Rachunki bieżące:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa
rach. nr 13701037-500021-27005-1100
- Bank Handlowy S.A. I O/Warszawa, ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa
rach. nr 10301016-3505000
- Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie O/Sanok, ul. Kościuszki 4, 38-500 Sanok
rach. nr 10701249-2583-2221-01003
Rachunek funduszu świadczeń socjalnych:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-183 Warszawa
rach. nr 13701037-500021-27500-1001
Rachunki powiernicze:
- ING Bank NV Warsaw Branch, ul. E.Plater 28, 00-950 Warszawa
rach. nr 18000005-34592
- ABN AMRO Bank S.A., ul. 1-go Sierpnia 8A, 02-134 Warszawa
rach. nr 16700004-51775
- Dom Maklerski Banku Śląskiego S.A., ul. Nowowiejska 5/7, 00-643 Warszawa
rach. nr 00-19-087267
Rachunki obsługi środków finansowych ze sprzedaży bawełny USA:
- ING Bank NV Warsaw Branch, ul. E.Plater 28, 00-950 Warszawa
rach. nr 18000005-33278
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa (dla programu MEW)
rach. nr 13701037-500021-27005-1103
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Rachunki dla obsługi kredytów w ramach programów Fundacji:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa
rach. nr 13701037-500021-27005-1200-PLN
rach. nr 13701037-500021-27005-1103-PLN
- Bank Podlaski S.A. 0/Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
rach. nr 1960000-68002701-511.01
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach, ul. Łódzka 35/37, 95-200 Poddębice
rach. nr 19301086-92630000-2860-27005-1
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach O/Łask ul. Kościuszki 24, 98-100 Łask
rach. nr 92631065-175450-27005-1
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Lublin ul. Wolska 11,
20-411 Lublin
rach. nr 80001045-4965-27005001
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Radom, ul. Żeromskiego 31,
26-600 Radom
rach. nr 80001032-7100-2700500
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Poznań, Pl. Wolności 18,
61-739 Poznań
rach. nr 80001061-4444-2700500
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Warszawa, ul. Kopernika 30
00-950 Warszawa
rach. nr 80001016-6611-2700500
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Kielce, ul. Paderewskiego 31
25-004 Kielce
rach. nr 80001029-2020-2700600
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Leszno, ul. Słowiańska 54
64-100 Leszno
rach. nr 80001074-10142-2700501
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Rzeszów, ul. Fredry 4
35-959 Rzeszów
rach. nr 80001087-43779-2700600
- PKO BP II O/Olsztyn, ul. Dąbrowskiego 30, 10-541 Olsztyn
rach. nr 10203541-175421-270-1-111
- PKO BP O/Barlinek, ul. Szpitalna 1, 74-320 Barlinek
rach. nr 10202065-24976-270-1
- Bank Energetyki S.A. w Radomiu I O/Radom, ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom
rach. nr 13601089-35073-27006-000-00001
- Bank Energetyki S.A. w Radomiu O/Lublin, Pl. Zamkowy 10, 20-121 Lublin
rach. nr 13601050-18005-27005-000-00001
- Bank Energetyki S.A. w Radomiu O/Zamość, ul. Namysławskiego 4, 22-400 Zamość
rach. nr 13601092-40048-27005-000-00001
- Bank Energetyki S.A. w Radomiu O/Rybnik, ul. Pl. Rynek 13, 44-200 Rybnik
rach. nr 13601021-10096-27005-000-00001
- Bank Przemysłowy S.A. w Łodzi O/Kalisz, ul. Śródmiejska 27, 62-083 Kalisz
rach. nr 15201021-15046-27005-0000-0
- Bank Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 76, 21-501 Kielce
rach. nr 1940008-94269-2701-511
- Bank Komunalny S.A. O/Gdynia, ul. 3-go Maja, 81-364 Gdynia
rach. nr 14401026-271309-27005
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- Bank Komunalny S.A. w Gdyni O/Żukowo, ul. Sienkiewicza 12, 83-333 Żukowo
rach. nr 14401013-87434-27005-1
- Bank Regionalny Warmińsko-Mazurski, Al. M. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn
rach. nr 20100007-10432-27015-11
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy, ul Rynek 29d, 57-420 Radków
rach. nr 95360001-1078-27005-11
- Kredyt Bank PBI S.A. I O/W-wa, ul. Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa
rach. nr 15001012-110422-27005-2000-111
- Kredyt Bank PBI S.A. O/Kraków, ul. Stradom 8, 31-058 Kraków
rach. nr 15001142-6262-121140015621
- Kredyt Bank PBI S.A. O/Białystok, ul. Mickiewicza 50, 15-232 Białystok
rach. nr 15001083-86437-27006-2000-111
- Bank Spółdzielczy, Pl. Konstytucji 3-go Maja, 38-600 Lesko
rach. nr 17001030-862-00008-4109-27005-01
- Bank Spółdzielczy, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie
rach. nr 84940003-322085-27506-12
- Bank Spółdzielczy w Łopusznie O/Strawczyn, ul. Żeronskiego 16, 26-067 Strawczyn
rach. nr 84991018-749-2890-11
- Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów, ul. Centralna 9, 26-083 Mniów
rach. nr 19301116-84931043-60886-27005-1
- Bank Spółdzielczy, ul. 1-go Maja 27, 28-110 Chmielnik
rach. nr 929154-1342-271-1
- Bank Spółdzielczy, ul. Klasztorna 1, 98-290 Warta
rach. nr 19391086-92700006-218607-270006-1
- Bank Spółdzielczy, ul. 1-go Maja, 26-230 Radoszyce
rach. nr 85110003-345-2511-0
- Bank Spółdzielczy, ul. Zamenhofa 4, 15-435 Białystok
rach. nr 80600004-202-27015-11
- Bank Spółdzielczy, Pl. B.Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko
rach. nr 95230001-27005-1-01-000909-01
- Bank Spółdzielczy, ul. Sienkiewicza 2, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
rach. nr 95190002-165060-27005-01
- Bank Spółdzielczy, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki
rach. nr 80850005-52836-27215-19
- Bank Spółdzielczy, ul. Trzebnicka 7, 56-300 Milicz
rach. nr 95820000-1821-270051
(C) Fundacja Wspomagania Wsi (za okres 01 VII – 31 XII 1999 r.)
3.1.
Przychody
- % a vista
- % od lokat terminowych
- % od papierów wartościowych
- % od pożyczek otrzymany
- % za zwłokę w spłacie pożyczek
- dywidenda z PROFI sp. z o.o.
- różnice kursowe
- dotacje i darowizny
- spłaty pożyczek

109.892,08 zł
1.286.027,15 ”
4.695.519,69 ”
1.287.171,16 ”
1.283,17 ”
291.200,00 ”
2.732,50 ”
1.362.220,28 ”
8.824.657,09 ”
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- sprzedane udziały w spółce
- wynagrodzenie płatnika składek
- sprzedaż środków trwałych
Razem przychody

83.520,00 ”
320,96 ”
10.000,00 ”
17.954.544,08 zł

3.2.
Przeznaczenie środków
- realizacja celów statutowych
- koszty administracyjne
- spłata pożyczki PL-480
- spłata pożyczki
- podatek dochodowy za 1999 r.
- % odsetki karne od opłaty skarbowej
- zakup środków trwałych i wyposażenia
- inne koszty finansowe
Razem

14.312.370,42 zł
842.576,69 ”
1.150.660,91 ”
1.500.000,00 ”
12,00 ”
36,33 ”
136.325,87 ”
12.561,86 ”
17.954.544,08 zł

3.3.
Zatrudnienie i wynagrodzenie
3.3.1 Zatrudnienie na 31 XII 1999 roku
Stanowisko
w osobach na
w etatach na
31 XII 1999
31 XII 1999
Przewodniczący Rady
1
0,20
Prezes
1
1,00
Członkowie Zarządu
2
2,00
Razem Zarząd
4
3,20
Główny Księgowy
1
1,00
Głowni Specjaliści
7
5,00
Specjaliści
2
2,00
Sam. Pracownicy
11
11,00
Sprzątaczka
1
0,50
Razem pracownicy
22
19,50
Ogółem
26
22,70

średnio w etatach
w roku
0,10
0,50
1,00
1,60
0,50
2,46
1,04
5,58
0,23
9,81
11,41

3.3.2. Wynagrodzenie wypłacone w 1999 r.

877.079,00 zł

3.3.3. Wynagr. wypłacane Czł. Zarządu i Przew. Rady Fund.

173.444,50 zł

Średnie zatrudnienie zarządu – 1,60 etatu
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 9.033,46 zł
3.3.4. Wynagrodzenie z umów-zleceń i umów o dzieło
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61.244,00 zł

3.4.
Realizacja celów statutowych
3.4.1. Pożyczki preferencyjne (udzielone przez Fundację w 1999 r. w ramach działalności
statutowej)
treść - cele
wartość umów
wartość środków
podpisanych
wypłaconych
Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków
Rozwój przedsiębiorczości, program
„Bezrobotni” i Mikropożyczki
Mała retencja
Razem

2.874.070,00 zł
2.158.124,10 zł

3.221.984,47 zł
1.711.924,10 zł

652.745,37 zł
5.684.939,47 zł

760.179,21 zł
5.694.087,78 zł

3.4.2. Programy szkoleniowe
1. wymiana młodzieży
2. program „Woda”
3. program „Edukacja”
4. program „Młodzież-Gmina-Unia Europejska”
5. program szkoła liderów
6. mikropożyczki
- inne programy realizowane przez Fundację

157.681,72 zł
90.554,16 ”
261.065,38 ”
3.970,89 ”
112.002,68 ”
11.895,64 ”
460.386,50 ”

3.4.3. Pomoc finansowa bezzwrotna

2.962.722,80 zł

3.5.
Lokaty terminowe na dzień 31 XII 1999r.
- lokaty w bankach
- lokaty w papierach wartościowych

23.188.541,84 zł
99.912.357,25 ”

3.6.
Środki trwałe i wyposażenie zakupione do działalności statutowej
- komputery szt. 4
17.305,70 zł
- samochody OPEL Astra szt. 2
80.504,60 ”
- kopiarka MINOLTA szt. 1
34.458,90 ”
- szafy szt. 2
1.976,40 ”
- radioodtwarzacze samochodowe szt. 3
1.680,27 ”
- suszarka do rąk szt. 1
400,00 ”
3.7.
Aktywa na dzień 31 XII 1999r.
163.893.405,69 zł
Zobowiązania na 31 XII 99r.
58.887.226,07 ”
z tego: - pożyczka PL-480
58.850.995,66 zł
- z tytułu dostaw
29.542,25 ”
- zob. z tyt. pod. doch. od osób prawnych
12,00 ”
- zob. z tyt. pod. doch. od osób fizycznych
149,60 ”
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń
0,60 ”
- trwałe zobowiązania wobec pracowników
105,61 ”
- pozostałe zobowiązania
6.420,35 ”
3.8.
Podatki
3.8.1. Podatek dochodowy od osób prawnych za 1999 r.
- należny za 1999 r.
- wpłacony w I kw. 2000-03-30
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12,00 zł
12,00 ”

Deklaracje i zeznania zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązującym terminie.
Decyzją Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola numer US-8-DP/HK/1/2000 i numer
US-8/DP/MN/62/2000 zaniechano ustalania i poboru podatku dochodowego za rok 1999.
3.8.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
- potrącony
95.414,10 zł
- pobrane wynagrodzenie płatnika
261,98 ”
- wpłacony do Urzędów Skarbowych w 1999 r.
95.002,52 ”
- pozostaje do wpłaty w I 2000 r.
149,60 ”
Deklaracje i informacje zostały przekazane do Urzędów Skarbowych w obowiązujących
terminach.
3.8.3. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz Funduszu Pracy w 1999r.
- naliczone
257.116,76 zł
- wypłacone zasiłki pielęgnacyjne
694,02 ”
- wynagrodzenie płatnika
58,98 ”
- wpłacone do ZUS
256.363,76 ”
3.9.
Wykaz współpracujących banków
Rachunki bieżące:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa
rach. nr 13701037-3500460-27005-1100
- Bank Handlowy S.A. I O/Warszawa, ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa
rach. nr 10301016-3505000
- Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie O/Sanok, ul. Kosciuszki 4, 38-500 Sanok
rach. nr 10701249-2583-2221-01003
Rachunek funduszu świadczeń socjalnych:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-183 Warszawa
rach. nr 13701037-3500460-27500-1001
Rachunki powiernicze:
- ING Bank NV Warsaw Branch, ul. E.Plater 28, 00-950 Warszawa
rach. nr 18000005-34592
- ABN AMRO Bank S.A., ul. 1-go Sierpnia 8A, 02-134 Warszawa
rach. nr 16700004-51775
- Dom Maklerski Banku Śląskiego S.A., ul. Nowowiejska 5/7, 00-643 Warszawa
rach. nr 00-19-087267
Rachunki obsługi środków finansowych ze sprzedaży bawełny USA:
- ING Bank NV Warsaw Branch, ul. E.Plater 28, 00-950 Warszawa
rach. nr 18000005-33278
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa (dla programu MEW)
rach. nr 13701037-3500460-27005-1103
Rachunki dla obsługi kredytów w ramach programów Fundacji:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa
rach. nr 13701037-3500460-27005-1200-PLN
rach. nr 13701037-3500460-27005-1103-PLN
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- AIG Bank Polska S.A. (b. Bank Podlaski) 0/Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110
Siedlce
rach. nr 1960000-68002701-511.01
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach, ul. Łódzka 35/37, 95-200 Poddębice
rach. nr 19301086-92630000-2860-27005-1
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach O/Łask ul. Kościuszki 24, 98-100 Łask
rach. nr 92631065-175450-27005-1
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Lublin ul. Wolska 11,
20-411 Lublin
rach. nr 80001045-4965-27005001
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Radom, ul. Żeromskiego 31,
26-600 Radom
rach. nr 80001032-7100-2700500
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Poznań, Pl. Wolności 18,
61-739 Poznań
rach. nr 80001061-4444-2700500
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Warszawa, ul. Kopernika 30
00-950 Warszawa
rach. nr 80001016-6611-2700500
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Kielce, ul. Paderewskiego 31
25-004 Kielce
rach. nr 80001029-2020-2700600
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Leszno, ul. Słowiańska 54
64-100 Leszno
rach. nr 80001074-10142-2700501
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Rzeszów, ul. Fredry 4
35-959 Rzeszów
rach. nr 80001087-43779-2700600
- PKO BP II O/Olsztyn, ul. Dąbrowskiego 30, 10-541 Olsztyn
rach. nr 10203541-175421-270-1-111
- PKO BP O/Barlinek, ul. Szpitalna 1, 74-320 Barlinek
rach. nr 10202065-24976-270-1
- BISE (b.Bank Energetyki S.A. w Radomiu) I O/Radom, ul. Żeromskiego 75, 26-600
Radom
rach. nr 13601089-35073-27006-000-00001
- BISE (b. Bank Energetyki S.A. w Radomiu) O/Lublin, Pl. Zamkowy 10, 20-121 Lublin
rach. nr 13601050-18005-27005-000-00001
- BISE (b. Bank Energetyki S.A. w Radomiu) O/Zamość, ul. Namysławskiego 4, 22-400
Zamość
rach. nr 13601092-40048-27005-000-00001
- BISE (b. Bank Energetyki S.A. w Radomiu) O/Rybnik, ul. Pl. Rynek 13, 44-200 Rybnik
rach. nr 13601021-10096-27005-000-00001
- Bank Przemysłowy S.A. w Łodzi O/Kalisz, ul. Śródmiejska 27, 62-083 Kalisz
rach. nr 15201021-15046-27005-0000-0
- Bank Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 76, 21-501 Kielce
rach. nr 1940008-94269-2701-511
- Bank Komunalny S.A. O/Gdynia, ul. 3-go Maja, 81-364 Gdynia
rach. nr 14401026-271309-27005
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- Bank Komunalny S.A. w Gdyni O/Żukowo, ul. Sienkiewicza 12, 83-333 Żukowo
rach. nr 14401013-87434-27005-1
- Bank Regionalny Warmińsko-Mazurski, Al. M. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn
rach. nr 20100007-10432-27015-11
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy, ul Rynek 29d, 57-420 Radków
rach. nr 95360001-1078-27005-11
- Kredyt Bank S.A. I O/W-wa, ul. Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa
rach. nr 15001012-110422-27005-2000-111
- Kredyt Bank S.A. O/Kraków, ul. Stradom 8, 31-058 Kraków
rach. nr 15001142-6262-121140015621
- Kredyt Bank S.A. O/Białystok, ul. Mickiewicza 50, 15-232 Białystok
rach. nr 15001083-86437-27006-2000-111
- Bank Spółdzielczy w Sanoku O/Lesko, Pl. Konstytucji 3-go Maja, 38-600 Lesko
rach. nr 17001030-862-00008-4109-27005-01
- Bank Spółdzielczy, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie
rach. nr 84940003-322085-27506-12
- Bank Spółdzielczy w Łopusznie O/Strawczyn, ul. Żeronskiego 16, 26-067 Strawczyn
rach. nr 84991018-749-2890-11
- Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów, ul. Centralna 9, 26-083 Mniów
rach. nr 19301116-84931043-60886-27005-1
- Bank Spółdzielczy, ul. 1-go Maja 27, 28-110 Chmielnik
rach. nr 929154-1342-271-1
- Bank Spółdzielczy, ul. Klasztorna 1, 98-290 Warta
rach. nr 19391086-92700006-218607-270006-1
- Bank Spółdzielczy, ul. 1-go Maja, 26-230 Radoszyce
rach. nr 85110003-345-2511-0
- Bank Spółdzielczy, ul. Zamenhofa 4, 15-435 Białystok
rach. nr 80600004-202-27015-11
- Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Pl. B.Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko
rach. nr 95230001-27005-1-01-000909-01
- Bank Spółdzielczy w Kłodzku O/Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 2, 57-500 Bystrzyca
Kłodzka
rach. nr 95190002-165060-27005-01
- Bank Spółdzielczy, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki
rach. nr 80850005-52836-27215-19
- Bank Spółdzielczy, ul. Trzebnicka 7, 56-300 Milicz
rach. nr 95820000-1821-270051
W związku z przejęciem przez Fundację Wspomagania Wsi praw Fundacji Wspomagającej
Zaopatrzenie Wsi w Wodę i Fundacji Rolniczej trwa proces zmiany umowy z bankami o
prowadzenie rachunków. Fakt ten powoduje, że podane powyżej rachunki mogą ulec zmianie.
W okresie sprawozdawczym (1 VII – 31 XII 1999) Zarząd odbył 23 protokołowane
posiedzenia, na których rozpatrzył 344 sprawy. W sprawach określonych statutem, podjął
uchwały których kopie są załączone do Sprawozdania.

27

Warszawa, 31 marca 2000 r.

Minister Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Fundacja Wspomagania Wsi przesyła do łaskawego wykorzystania sprawozdanie z
działalności w roku 1999.
Sprawozdanie, obejmuje również działalność Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w
Wodę i Fundacji Rolniczej do 30 VI 1999 r. tj. do połączenia i rejestracji Fundacji
Wspomagania Wsi.

Pozostajemy z poważaniem,

Załączniki: plik
Do wiadomości (bez załączników):
1. Departament Współpracy z Zagranicą
2. Departament integracji Europejskiej
3. Departament Spraw Społeczno-Ekonomicznych i Socjalnych
4. Departament Budżetu i Finansów.
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