
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności statutowej FUNDACJI „MORTĘSKA” 

za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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@fundacjamorteska.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 od dnia 28 grudnia 2018 r. wchodzą: 

− Przewodniczący – ks. Andrzej Kusiński, 

− Wiceprzewodniczący – Artur Szynaka, 

− Sekretarz – Tomasz Ankiewicz. 

 

Do 28 grudnia 2018 r. w skład Rady Fundacji wchodziły następujące osoby: 

− Przewodniczący - Alina Róża Szynaka, 

− Wiceprzewodniczący - Justyna Wojdat, 

− Sekretarz - Anna Szynaka-Zelma.  

 

Organem reprezentacyjnym Fundacji jest Zarząd. 

 

Zarząd jest dwuosobowy. Skład Zarządu od 1 stycznia 2019 r. jest następujący: 

− Prezes Fundacji Artur Paweł Szynaka, 

− Członek Zarządu Tomasz Ankiewicz - powołany do Zarządu dnia 31 grudnia 2018 r. ze 

skutkiem od 1 stycznia 2019 r. 

 

W 2018 r. od 1 stycznia do 31 grudnia Członkiem Zarządu była Pani Aleksandra Szynaka – 

odwołana Uchwałą Rady Fundacji z dniem 31 grudnia 2018 r.  

 

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 2018 r. Zarząd podjął na posiedzeniu następującą uchwałę: 

− Uchwała Zarządu nr 1/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w przedmiocie dostosowania 

wewnętrznych zasad funkcjonowania Fundacji „Mortęska” do obowiązujących przepisów 

prawnych – tj. do brzmienia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu. 



 

W 2018 r. Rada Fundacji podjęła następujące uchwały: 

− Uchwała nr 1/2018 Rady Fundacji o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego 

oraz Sprawozdania z działalności Fundacji za pierwszy rok obrotowy. 

− Uchwała 2/2018 Rady Fundacji o udzieleniu absolutorium Prezesowi Fundacji. 

− Uchwała 3/2018 Rady Fundacji o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu. 

− Uchwała nr 4/2018 Rady Fundacji o pokryciu straty za rok 2017. 

− Uchwała nr 5/2018 Rady Fundacji w przedmiocie odwołania Członka Zarządu Fundacji 

„Mortęska” 

− Uchwała nr 6/2018 Rady Fundacji w przedmiocie powołania Członka Zarządu Fundacji 

„Mortęska” 

 

W 2018 r. Fundatorzy podjęli następujące uchwały: 

− Uchwała 1/2018 z dnia 28.12.2018 r. – w przedmiocie odwołania Członków Rady 

Fundacji „Mortęska” 

− Uchwała 2/2018 z dnia 28.12.2018 r. – w przedmiocie powołania Członków Rady 

Fundacji „Mortęska” 

 

 

4. Przychody i koszty 

 

Fundacja „Mortęska” w 2018 roku otrzymała darowizny na cele statutowe w wysokości 

18.500,00 złotych od: 

o Firma Dystrybucyjno-Serwisowa Korycki                    500,00 zł 

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

o Szynaka Alina                                                                                            9.000,00  zł 

o Szynaka Jan, zam. Lubawa          4.000,00 zł 

 

Wszystkie pieniądze pozyskane przez fundację w 2018 r. zostały zagospodarowane 

i skierowane na realizację celów statutowych. 

 

Na działania statutowe w roku 2018 fundacja wydatkowała kwotę 19 224,23 zł. 

 

Fundacja nie realizowała w 2018 r. żadnych odpłatnych świadczeń. 



 

Koszty działalności statutowej 19.224.,23 zł 

 

Ww. środki finansowe zostały wykorzystane w pełni na zamknięcie rewitalizacji mortęskiego 

parku. Uzupełniono parkowe nasadzenia poprzez dosadzenia roślinności zgodnej z projektem 

rewaloryzacji parku. Park w Mortęgach wzbogacił się w sumie o 120 drzew i krzewów oraz 

600 roślin zielnych. W listopadzie 2018 r. wykonanie projektu rewitalizacji parku zostało bez 

zastrzeżeń zaakceptowane i protokolarnie odebrane przez przedstawiciela Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Elblągu. 

 

Na 31 grudnia 2018 r. stan rachunku bankowego Fundacji wskazywał kwotę 10225,84 zł. 

 

W 2018 roku w Fundacji „Mortęska” nie przeprowadzana była kontrola zewnętrzna. 

 

Fundacja nie nabyła w 2018 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 2018 roku żadnych pracowników na podstawie 

umowy o prace. 

 

 

6. Podsumowanie 

 

Zarząd fundacji pozytywnie ocenia działalność w 2018 r. W okresie sprawozdawczym 

ogółem przychody wynosiły 18.500,00 zł. Koszty podstawowej działalności statutowej 

wynosiły 19.224,23 zł., koszty administracyjne 652,28 zł. W 2018 r. 100% przychodów 

stanowiły darowizny. 

 



W 2019 r. fundacja planuje poszerzyć działalność poprzez objęcie pieczą stajnię w 

Mortęgach, dzięki której będzie mogła rozpocząć działania statutowe na rzecz promocji 

sportu o zdrowego stylu życia. 

 

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. 

 

Członek Zarządu   Prezes Fundacji 

 

Tomasz Ankiewicz   Artur Szynaka  

 

 

Sporządził Artur Szynaka, dnia 12 marca 2019 r. 

 


