Sprawozdanie z działalności Fundacji Puszczy Rominckiej za rok 2012
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. (Dz. U.01.50.529 z dnia 22 maja 2001 r.)
1. Informacje ogólne.
Nazwa fundacji: Fundacja Puszczy Rominckiej
Adres siedziby: Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, gm. Dubeninki, pow.
gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie.
Numer KRS: 0000254743 z dnia 17.05.2006 r.
REGON 280119072
Członkowie Zarządu:
1)
Prezes (Dyrektor Fundacji)
Jaromir Andrzej KRAJEWSKI
PESEL 70050702191
Zamieszkały: Żytkiejmy, Osada Leśna 1, 19-504 Dubeninki, pow.
gołdapski,
woj. warmińsko-mazurskie
2)

Członek Zarządu
Marian Tadeusz PODZIEWSKI
PESEL 55090811832
Zamieszkały: 19-500 Gołdap, ul. Żeromskiego 1/53, pow. gołdapski,
woj. warmińsko-mazurskie

3)

Członek Zarządu
Mirosław SŁAPIK
PESEL 55042520799
Zamieszkały: ul. Żeromskiego 8A/70, 19-500 Gołdap

4)

Członek Zarządu
Helena JAKUBIK
PESEL 57052215788
Zamieszkała: ul. Kościuszki 26, 19-500 Gołdap

Cele statutowe fundacji:
1)
2)

Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zwiększanie
świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Wspieranie i rozwijanie społecznej, edukacyjnej i charytatywnej aktywności
środowisk lokalnych.

3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)

Podejmowanie działań na rzecz ochrony historycznego dziedzictwa
kulturowego, podtrzymywania i kultywowania tradycji oraz rozwijania
współczesnej kultury i sztuki.
Promocja i rozwój turystyki przyjaznej środowisku oraz infrastruktury
turystycznej.
Ochrona zasobów Puszczy Rominckiej wraz z terenami przyległymi oraz
wszechstronny rozwój społeczności lokalnych zamieszkałych na tym terenie.
Wspieranie działań organizacji, instytucji lokalnych i obywateli działających w
obszarze samorządności, ochrony środowiska, kultury, edukacji, pomocy
społecznej i przedsiębiorczości.
Współpraca z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami
w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, wymiany doświadczeń, integracji
międzynarodowej,
rozwoju
infrastruktury
transgranicznej,
poprawy
bezpieczeństwa obszarów przygranicznych.
Rozwijanie i umacnianie postaw ludzi nastawionych na aktywne działanie na
rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji społeczeństwa oraz
poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez wdrażanie różnorodnych projektów.
W roku 2012 Fundacja realizowała następujące projekty:
•

"Czynna ochrona przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy
Rominckiej"

W ramach projektu wykoszono ręcznie 10 ha podmokłych łąk celem ochrony stanowisk
storczyków i wielosiłu błękitnego.
Finansowanie: NFOŚiGW (23500zł).
•

„Ochotnicza Straż Pożarna jako osnowa dla rozwoju współpracy pomiędzy
podmiotami z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego i
obwodu kaliningradzkiego”

W ramach realizacji zadania zorganizowaliśmy w dniach 20 – 22 czerwca 2012 roku na
terenie powiatu gołdapskiego wizytę studyjną dla partnerów z obwodu kaliningradzkiego, w
której uczestniczyli: przedstawiciele administracji samorządowej, organizacji pozarządowych,
dwóch uczelni wyższych, Parku Narodowego „Mierzeja Kurońska, Sądu Konstytucyjnego
Obwodu Kaliningradzkiego. Planowaliśmy zaprosić 9 gości, jednak dzięki dodatkowemu
dofinansowaniu uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie mogliśmy zaprosić 12 osób.
Goście zapoznali się z polskimi uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania
OSP, odwiedzili remizy OSP w Żytkiejmach, Dubeninkach, Górnem, Pluszkiejmach, gdzie
spotkali się ze strażakami, którzy demonstrowali swe wyposażenie i opowiadali o działaniach.

Goście odwiedzili także Strażnicę Straży Pożarnej w Gołdapi – w celu obejrzenia
wyposażenia, zaplecza, poznania systemu działania – szczególnie współpracy z OSP.
Odbyły się dodatkowo spotkania ze Starostą Gołdapskim oraz Wójtem Gminy Dubeninki.
Zespół folklorystyczny „Rominczanie”, współpracujący z OSP w Dubeninkach, prezentował
gościom fragmenty ze swego repertuaru.
Wizyta studyjna trwała 3 dni (20 – 22 czerwca), gościom zapewniono dwa noclegi,
wyżywienie oraz transport.
Finansowanie: Województwo Warmińsko-Mazurskie (5 000 zł), WFOŚiGW w Olsztynie
(4 000 zł)
•

„Podsumowanie akcji „Ożywić pola – rok sarny”

Dla uczniów gimnazjum w Żytkiejmach przygotowano i wygłoszenie prelekcję na temat
bioróżnorodności ekosystemów polnych ze szczególnym naciskiem na problematykę
związaną z sarną, przygotowano trzy korytka do dokarmiania sarn i zakupiono jedną belę
sianokiszonki, zorganizowano wyjazd wraz z młodzieżą w teren, gdzie wyłożono
sianokiszonkę na karmowisku i ustawiono tam korytka. Młodzież przyniosła z domów karmę
(zboże, warzywa), która wyłożona została w korytach. Po zakończeniu działań terenowych
uczestnikom zapewniono ciepły posiłek przy ognisku. Wykonano również pamiątkowe
gadżety – 50 czapek z logo PKPR – które rozdano uczestnikom akcji.
Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie (1999,60zł).
•

„Organizacja spotkania ekologicznego poświęconego aktualnym problemom i
przyszłości ochrony Puszczy Rominckiej”

Spotkanie ekologiczne odbyło się 11 października 2012 roku w Żytkiejmach – w
siedzibie Fundacji Puszczy Rominckiej i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele lokalnych władz (Gmina Dubeninki, Miasto i Gmina
Gołdap, powiat gołdapski), Województwa Warmińsko-Mazurskiego, WFOŚiGW w
Olsztynie, RDOŚ w Olsztynie, Nadleśnictwa Gołdap, lokalnych organizacji pozarządowych,
Wigierskiego Parku Narodowego, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, lokalnych
szkół, a także naszych partnerów z rosyjskiej części Puszczy Rominckiej i Litwy – łącznie 40
osób. W czasie spotkania omówiono aktualne problemy związane z ochroną Puszczy
Rominckiej, Przedstawiono projekty realizowane przez Fundację Puszczy Rominckiej i Park
Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Rozmawiano także o planach utworzenia parku
narodowego. Spotkanie stanowiło znakomitą okazję do uroczystego otwarcia nowej sali
edukacyjnej w siedzibie PKPR powstałej na poddaszu – m.in. dzięki dotacji z WFOŚiGW.
Zaprezentowano przy tym wystawę fotograficzną prezentującą walory przyrodnicze rosyjskiej
części Puszczy Rominckiej.
Gościom zapewniono poczęstunek.
Finansowanie: Województwo Warmińsko-Mazurskie (2900 zł), WFOŚiGW w Olsztynie
(1500 zł)
•

„Czynna ochrona przyrody na terenie Puszczy Rominckiej”

W ramach projektu wykonano analizę warunków rozwoju chronionych roślin – głównie
wielosiłu błękitnego i storczyków – na podmokłych łąkach, analizę bytowania płazów w
odtwarzanych zbiornikach wodnych, zakupiono tablet z GPS oraz oprogramowaniem,
przygotowano do sezonu zimowego 32 miejsca hibernacji nietoperzy.
Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie (15 000 zł)

•

„Podwyższenie świadomości ekologicznej osób mających realny wpływ na
kierunki rozwoju obszaru Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej – przede
wszystkim radnych i sołtysów” oraz „Organizacja wyjazdu studyjnego radnych i
sołtysów z terenu Gminy Dubeninki do Biebrzańskiego Parku Narodowego”.

Działania finansowane z dwóch źródeł – dla każdego z nich funkcjonował pod inną
nazwą.
Zorganizowano wyjazd radnych i sołtysów z Gminy Dubeninki do Biebrzańskiego Parku
Narodowego.Wyjazd odbył się 19 maja. Udział w nim wzięli radni i sołtysi Gminy
Dubeninki, pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele działających na terenie gminy
organizacji pozarządowych (40 osób). Głównym celem wizyty było poznanie zasad
funkcjonowania parku narodowego, zapoznanie się z jego działalnością proekologiczną,
edukacyjną i turystyczną, a także dyskusja na temat korzyści i ograniczeń dla życia
mieszkańców wynikających z istnienia parku narodowego.
Finansowanie: Województwo Warmińsko-Mazurskie (5 500 zł), WFOŚiGW w Olsztynie
(1900 zł)
•

„Edukacja ekologiczna dla wszystkich – organizacja spotkania radnych Rady
Powiatu Gołdapskiego i działaczy organizacji pozarządowych z terenu Puszczy
Rominckiej”

W dniu 12 lipca 2012 roku zorganizowano spotkanie radnych Rady Powiatu
Gołdapskiego z organizacjami ekologicznymi, połączone z zapoznaniem się działaniami
podejmowanymi przez NGOsy i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Zapoznano
radnych z działalnością Fundacji Puszczy Rominckiej, Parku Krajobrazowego Puszczy
Rominckiej, Stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga”, Stowarzyszenia „Głos Puszczy”,
Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie wymienione
podmioty działają na rzecz ochrony przyrody. Odwiedzono ścieżkę edukacyjną „Rechot”,
EkoMuzeum w Żytkiejmach, remizę OSP w Żytkiejmach, siedzibę Parku Krajobrazowego
Puszczy Rominckiej. Zorganizowano także warsztaty „płazologiczne”, w czasie których radni
i zaproszeni goście poznali biologię płazów, ich znaczenie dla środowiska, zagrożenia…
Uczono się także rozpoznawania płazów – po wyglądzie i wydawanych głosach.W spotkaniu
uczestniczyło 40 osób – radnych, pracowników Starostwa Gołdapskiego, kierowników
powiatowych jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, Parku Krajobrazowego
Puszczy Rominckiej.
Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie (1 850 zł).
•

„Organizacja spotkania ekologicznego dla mieszkańców Żytkiejm”
W ramach zadania zorganizowano spotkanie ekologiczne dla mieszkańców
miejscowości Żytkiejmy i okolicznych osad. Spotkanie odbyło się we wspólnej siedzibie
Fundacji Puszczy Rominckiej i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Gościom
przedstawione zostały walory przyrodnicze Puszczy Rominckiej, omówiony był ogólny sens
ochrony przyrody, przedstawione były wybrane projekty realizowane przez Fundację i Park.
Było to bardzo potrzebne, jako że wiele osób nie rozumiało sensu istnienia służb ochrony
przyrody i ich działań. W spotkaniu uczestniczył 40 osób z Żytkiejm i okolicznych osad
(Degucie, Kiekskiejmy, Skajzgiry, Wobały, Lenkupie, Przesławki).
Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie (1 500 zł).

•

Odtworzenie sieci drobnych zbiorników wodnych na terenach polnych w SOO
Puszcza Romincka”

Odtworzono 47 drobnych zbiorników wodnych na potrzeby płazów
Finansowanie: NFOŚiGW (520 308zł)
•

„Ochrona zagrożonych ekosystemów mokradłowych w SOO Puszcza Romincka
poprzez budowę sieci zastawek na starych rowach melioracyjnych”

Wybudowano 47 zastawek na rowach melioracyjnych niepotrzebnie osuszających teren
rezerwatu „Struga Żytkiejmska”.
Finansowanie: NFOŚiGW (383 760 zł, Nadleśnictwo Gołdap 1500zł, Powiat Gołdapski
3000zł)

3. Przychody.
Przychody Fundacji Puszczy Rominckiej w roku 2012 stanowiły przede wszystkim
dotacje. Dodatkowo środki pieniężne przechowywane na rachunku bankowym
wygenerowały odsetki.
Przychody łącznie: 973507,63 zł
Dotacje: 971 878,43 zł
W tym:
 Województwo Warmińsko-Mazurskie: 13 400 zł
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska: 927 568 zł
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie: 27 749,60 zł
 Powiat Gołdapski 3000zł
 Amortyzacja – 160,83zł
Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach działalności
statutowej: 0zł
Darowizna osoby prywatnej: 100zł.
Darowizna z Nadleśnictwa Gołdap: 1500zł
Odsetki bankowe: 29,20 zł
Koszty świadczeń realizowanych przez Fundację w ramach działalności statutowej
wyniosły 0 zł. - były więc równoważne z przychodami z tejże działalności.
4. Koszty.
Koszty łącznie: 973 548,93 zł.

W tym wydatki na zadania statutowe sfinansowane z dotacji: 971 878,43 zł.
Koszty pozostałe: 1670,50 zł.
5. Zatrudnienie, koszty osobowe, umowy o dzieło.
Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników. Członkowie Zarządu nie
otrzymywali wynagrodzeń, premii ani żadnych innych świadczeń w związku ze
swoją działalnością na rzecz Fundacji.
Fundacja w roku 2012 zawarła 3 umowy-zlecenia (z 2 osobami).
6. Rachunek bankowy.
Fundacja posiada główny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Olecku
o/Dubeninki. Numer rachunku: 18933900060050050846480001.
Kapitał założycielski Fundacji ulokowany na powyższym rachunku wynosił
pierwotnie 2.000 zł.
Całość przychodów Fundacji (patrz punkt 3) przechodziła przez rachunki bankowe.
Zobowiązania regulowane były poprzez przekazy z rachunków bankowych oraz
gotówką.
7. Zakup środków trwałych:
Fundacja nie zakupywała w 2012 r. środków trwałych.
8. Aktywa i zobowiązania Fundacji.
Na aktywa Fundacji składały się nieumorzone środki trwałe (projektor
multimedialny) oraz zasoby pieniężne.
Zobowiązań Fundacja nie posiada.
Aktywa:
 Rzeczowe aktywa trwałe 0 zł.
 Środki pieniężne – 831,67 zł
9. Zlecenia
Fundacja Puszczy Rominckiej nie otrzymała w roku 2012 żadnych zleceń od
podmiotów państwowych i samorządowych.
10. Rozliczenia Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych.
Fundacja Puszczy Rominckiej nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie
posiada żadnych nieruchomości – w 2012 roku nie pojawiały się więc
zobowiązania podatkowe.

