
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności statutowej FUNDACJI „MORTĘSKA” 

za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

 

1. Informacje ogólne 

 

Fundacja „Mortęska” została ustanowiona  aktem fundacyjnym z dnia 17.08.2015 roku. 

 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Mortęgi. 

Adres: Mortęgi 3, 14-260 Lubawa. 

Terenem  działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw. 

Adres do korespondencji jest tożsamy z adresem siedziby. 

 

Czas na jaki Fundacja została utworzona jest nieokreślony. 

 

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydziale VIII KRS pod 

numerem: 0000598208 w dniu 25 stycznia 2016 roku. Fundacja jest wpisana zarówno do 

rejestru przedsiębiorców jak i do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji  oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON 363561332, NIP 7441813090. 

 

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r o fundacjach 

(Dz.U z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) i postanowień Statutu. 

 

Adres mailowy to: artur.szynaka@szynaka.pl lub biuro@fundacjamorteska.pl 

 

Kapitał podstawowy fundacji wynosi 5.000,00 złotych. 

 

2. Organy fundacji 

 

Fundatorzy: 

− Alina Róża Szynaka 

− Jan Szynaka. 
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Nadzór pełni Rada Fundacji w skład której wchodzą: 

− Przewodniczący - Alina Róża Szynaka, 

− Wiceprzewodniczący - Justyna Wojdat, 

− Sekretarz - Anna Szynaka-Zelma. 

 

Organem reprezentacyjnym Fundacji jest Zarząd. 

Zarząd jest dwuosobowy. Skład Zarządu jest następujący: 

− Prezes Fundacji Artur Paweł Szynaka, 

− Członek Zarządu Aleksandra Szynaka. 

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu fundacji wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

 

3. Działalność 

 

Główne cele działania fundacji to upowszechnianie ochrony dziedzictwa kulturowego ziemi 

lubawskiej, ochrona i rewitalizacja zabytków i pomników przyrody, ochrona 

zdrowia, edukacja  zdrowotna, ochrona środowiska. 

 

W 2017 r. Zarząd fundacji odbył dwa posiedzenia w dniach: 

− 3 stycznia 2017 r. 

− 8 maja 2017 r. 

 

W 2017 r. Zarząd nie podejmował żadnych uchwał na posiedzeniach. 

 

W 2017 r. Rada Fundacji podjęła następujące uchwały: 

− Uchwała nr 1/2017 Rady Fundacji o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego 

oraz Sprawozdania z działalności Fundacji za pierwszy rok obrotowy. 

− Uchwała 2/2017 Rady Fundacji o udzieleniu absolutorium Prezesowi Fundacji. 

− Uchwała 3/2017 Rady Fundacji o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu. 

− Uchwała nr 4/2017 Rady Fundacji o pokryciu straty za rok 2016. 

 

W 2017 r. Fundatorzy nie podejmowali żadnych uchwał. 

 

 



4. Przychody i koszty 

 

Fundacja „Mortęska” w 2017 roku otrzymała darowizny na cele statutowe w wysokości 

245.000,00 złotych od: 

o SZYNAKA-MEBLE spółka z o.o. w Lubawie     70.000,00zł 

o MM SZYNAKA-INTERLINE sp. z o.o. w Nowym Mieście Lub.  160.000,00 zł  

o VERSO Brokerzy Ubezpieczeniowi sp. z o.o. w Elblągu  5.000,00 zł 

o Szynaka Jan, zam. Lubawa       10.000,00 zł 

 

Ponadto Fundacja w grudniu 2017 r. otrzymała darowiznę 100% udziałów (o wartości 

10.000,00 zł) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: Galant Meble sp. z o.o. w 

Lubawie, KRS 0000486228. Od dnia otrzymania darowizny praw majątkowych (udziałów) 

Fundacja jest samodzielnym udziałowcem ww. spółki handlowej. 

 

W 2017 r. Fundacja spłaciła pożyczkę jakiej udzieliła jej Spółka MM SZYNAKA-

INTERLINE sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim. Pożyczka w wysokości 150.000,00 zł 

została zaciągnięta w roku 2016 na realizację celów statutowych. 

 

Wszystkie pieniądze pozyskane przez fundację w 2017 r. zostały zagospodarowane 

i skierowane na realizację celów statutowych. 

 

Na działania statutowe w roku 2017 fundacja wydatkowała kwotę 116.450,44 zł (sto 

szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 44/100 groszy). 

 

Fundacja nie realizowała w 2017 r. żadnych odpłatnych świadczeń. 

 

Koszty działalności statutowej: 

o Koszty fundacji      – 116.450,44 zł  

w tym: 

o koszty finansowe /odsetki od pożyczki/   – 5.610,81 zł 

o pozostałe koszty      – 110.839,63 zł 

Na 31 grudnia 2017 r. stan rachunku bankowego Fundacji wskazywał kwotę 12.193,36 zł. 

 

W 2017 roku w Fundacji „Mortęska” nie przeprowadzana była kontrola zewnętrzna. 



 

Fundacja nie nabyła w 2017 r. żadnych nieruchomości ani środków trwałych, nie udzielała 

także żadnych pożyczek, nie miała żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe 

i samorządowe. 

 

5. Zatrudnienie 

 

Fundacja „Mortęska” nie zatrudniała w 2017 roku żadnych pracowników. 

 

6. Podsumowanie 

 

Zarząd fundacji pozytywnie ocenia działalność w 2017 r. W okresie sprawozdawczym 

ogółem przychody wynosiły 245.000,00 zł. Koszty podstawowej działalności statutowej 

wynosiły 116.450,44 zł (sto szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 44/100 groszy). 

W 2017 r. 100% przychodów stanowiły darowizny. 

 

W 2018 r. fundacja planuje kontynuować prace rewitalizacyjne w parku w Mortęgach i 

poczynić nasadzenia i uzupełnienia roślinności parkowej zgodne z projektem rewitalizacji. 

Strona www fundacji została z sukcesem zbudowana, a tym samym stanowi kolejne źródło 

kontaktu z fundacją i fundacji z darczyńcami oraz innymi osobami/podmiotami 

zainteresowanymi współpracą z fundacją. 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane zdarzenia które mogłyby zagrozić dalszemu 

funkcjonowania fundacji i realizacji założonych celów statutowych, natomiast regularne 

wsparcie ze strony dotychczasowych darczyńców umożliwia kontynuację działań i przy 

ostrożnym dysponowaniu środkami pozwoli osiągnąć zamierzone efekty. 

 

Prezes Fundacji 

 

Artur Szynaka  

 

 

Sporządził Artur Szynaka, dnia 24 maja 2018 r. 

 


