Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
adres do korespondencji:
ul. Wigury 12a
90301 Łódź
KRS: 0000327680
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00071 Warszawa

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46,
poz. 203) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529) w
załączeniu w imieniu Zarządu Fundacji Normalne Miasto Fenomen przesyłam sprawozdanie
z działalności za rok 2009.
Z poważaniem
Patrycja Wojtaszczyk
Prezes Zarządu

Sprawozdanie z działalności za rok 2009
1)
Fundacja Normalne Miasto – Fenomen, utworzona została aktem notarialnym z dn 13
marca 2009 przez p. Wiesława Karczmarka. Siedzibą fundacji jest miasto Łódź; ul. Wigury
12a; 90301 Łódź
Wpis do KRS nastąpił 16 kwietnia 2009.
KRS: 0000327680
REGON: 100664085
Powołany został Zarząd Fundacji w składzie:
Patrycja Wojtaszczyk – prezes; zam. Łódź, ul. Gorkiego 59 m.6
Michał Leszczyński – członek zarządu, zam. Łódź, ul. J. Żubrowej 17
Witold Kopeć – członek zarządu, zam. Łódź, ul. Kopernika
Dnia 16.11.2009r. podczas posiedzenia Rady Programowej Fundacji z funkcji członka
Zarządu zrezygnował Witold Kopeć.
Celami Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i
kulturalnego rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego, w szczególności poprzez:
1. tworzenie oraz wspieranie programów społecznych i gospodarczych oraz innych działań i

inicjatyw zakładających rozwój Łodzi oraz regionu łódzkiego a także podnoszenia jakości
życia w nim;
2. wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
3. wspieranie rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu;
4. wspieranie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego transportu;
5. wspieranie promocji Łodzi i regionu łódzkiego;
6. wspieranie rozwoju turystyki.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:
Zgodnie z zapisami statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną
działalność pożytku publicznego, to jest
:
1.

2.

3.
4.
5.

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w
życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego;
samodzielne uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z
realizacją celów statutowych lub świadczenie pomocy prawnej dla innych osób w takich
postępowaniach;
działania na rzecz rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw
obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą, dokumentacyjną oraz szkoleniową;
współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, wszechstronne działanie na rzecz
organizacji pozarządowych i grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez udzielanie
wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego ich inicjatywom w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji;

6. inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych.

1.
2.
3.
4.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego:
działalność wydawnicza, edukacyjna, badawcza, dokumentacyjna, promocyjna oraz
szkoleniowa;
świadczenie usług doradczych, w tym uczestnictwo w postępowaniach
administracyjnych i sądowych w imieniu własnym lub na rzecz innych osób;
organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych
działalność na rzecz rozwoju i promowania zrównoważonego transportu.
Realizacja celów statutowych w 2009r. obejmowała:

●

●

Organizację przejazdów Łódzkiej Masy Krytycznej w każdy ostatni piątek miesiąca
począwszy od 24 kwietnia 2009. Od czerwca Fundacja Fenomen występuje do Zarządu Dróg
i Transportu, co miesiąc o zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w związku
z organizacją przejazdów. Członkowie Rady Programowej oraz wolontariusze zajmowali się
opracowaniem trasy, zabezpieczeniem spokojnego i bezpiecznego przejazdu dla uczestników
a także przygotowaniem dodatkowych atrakcji. Dodatkowo, poza demonstrowaniem
obecności rowerzystów w mieście Masy Krytyczne są związane z promocją wiedzy o mieście.
W sierpniu w związku z obchodami rocznicy likwidacji łódzkiego getta trasa przejazdu
obejmowała miejsca pamięci i wzbogacona została o udział przewodnika. Sam przejazd został
wpisany jako impreza towarzysząca w oficjalny program obchodów rocznicowych Urzędu
Miasta Łodzi. Wszelkie informacje o organizacji Mas Krytycznych umieszczane są na
dedykowanym tej akcji portalu 
www.masakrytyczna.org
Organizację IV Rowerowego Rajdu Miejskiego pod nazwą Łódź Bike Game. Rajd został
przeprowadzony 20 września jako element obchodów Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu, koordynowanego przez Zarząd Dróg i Transportu. Miał formę
gry ulicznej w centrum miasta. W rajdzie udział wzięło 30 osób. Nagrody dla uczestników
wręczone zostały 25 września – podczas Startu Łódzkiej Masy Krytycznej.

●

Przeprowadzenie akcji cyklicznego zgłaszania do Zarządu Dróg i Transportu usterek i
niedociągnięć na łódzkich ścieżkach rowerowych.. Akcja nosiła nazwę własną „Seek and
destroy” – absurdy rowerowe. Zgłoszenia od użytkowników zbierano za pośrednictwem
portalu Łódzkiej Masy Krytycznej – forum oraz poczty elektronicznej. Co tydzień wybierano
jedno zgłoszenie i przekazywano w formie oficjalnej skargi do ZDiT. Pierwsze pismo
przekazane zostało 11 sierpnia, następne w odstępach tygodniowych.do połowy grudnia
2009r. Ich treść oraz odpowiedzi ze strony Zarządu opublikowano na portalu Łódzkiej Masy
Krytycznej.

●

Wystosowanie do Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej z okazji
obchodów „Dnia bez samochodu” 22 września oficjalnego apelu o opracowanie strategii
transportowej uwzględniającej potrzeby rowerzystów oraz przyjęcie Karty Brukselskiej.

●

Włączenie się w ogólnopolską akcję lobbowania na rzecz wprowadzenie zmian w przepisach
ruchu drogowego ułatwiających budowę infrastruktury rowerowej i podnoszących
bezpieczeństwo rowerzystów na drodze w ramach projektu „„Rowerowa Sieć Społecznego
Nadzoru polityki transportowej w polskich miastach” koordynowanego przez Wrocławską
Inicjatywę Rowerową. Fundacja odpowiadała w 2009 r. za zbieranie podpisów drogą
elektroniczną pod apelem sieci organizacji pozarządowych „Miasta dla Rowerów” do
Parlamentarnej Grupy na Rzecz Rozwoju . Ponadto Fundacja przygotowała i rozesłała pakiet
materiałów informacyjnych do lokalnych mediów informujących o postulatach rowerzystów.

●

Działalność w ramach Ruchu Społecznego „Szacunek dla Łodzi ” – prowadzenie sekretariatu,
aktywny udział w pracach Ruchu na rzecz konsultacji planów miejskich odnośnie polityki
przestrzennej
.

3) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4) W sprawozdawanym okresie Zarząd nie podejmował uchwał.
5) W sprawozdawanym okresie Fundacja dysponowała:
kapitałem założycielskim – 1000 zł
darowizny – 1785,78 zł
6) informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych: 2571,26 zł
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 0 zł
c) działalność gospodarczą: fundacja nie prowadzi działalności gosp.
d) pozostałe koszty – koszty finansowe: 0,91 zł.
7)
a) Fundacja nie zatrudniała w sprawozdawanym okresie pracowników,
b) n/d
c) łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji nie wypłacano żadnych świadczeń,
d) fundacja w sprawozdawanym okresie nie zawarła umów zlecenia,
e) fundacja nie udzielał w sprawozdawanym okresie pożyczkach pieniężnych,
f) Decyzją Zarządu konto bankowe Fundacji zostało założone w banku DnB Nord.
Stosowana umowa została podpisana 10.07 2009 r.
Dane rachunku:
Bank DnB NORD Polska S.A
PL 88 1370 1095 0000 1701 5164 3000
g) fundacja nie nabyła w sprawozdawanym okresie obligacji ani akcji w spółkach prawa
handlowego
h) fundacja nie nabyła w sprawozdawanym okresie nieruchomości
i) fundacja nie nabyła w sprawozdawanym okresie środków trwałych,
j) działalność fundacji zakończyła się dodatnim wynik finansowy w roku 2009 w kwocie
213.61 zł. Całość nadwyżki decyzją Zarządu został przeznaczona na realizację celów
statutowych w kolejnym roku obrotowym
8) fundacja nie prowadziła w sprawozdawanym okresie działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia
publiczne)
9) fundacja nie składała w sprawozdawanym okresie deklaracji podatkowych; nie ciążą na
niej żadne zaległości podatkowe.

