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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI HISTORIA KOŁOBRZEGU PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ MIASTA
W 2016 ROKU

Sprawozdanie z działalności Fundacji Historia Kołobrzegu za 2016 rok, sporządzone do organów nadzoru oraz
jako informacja dla osób zainteresowanych. Przyjęte przez Zarząd Fundacji w dniu 19.03.2017, a przez Radę
Fundacji dnia 25.03.2017. Opublikowane na stronie: www.historiakolobrzegu.pl.

1. Opis działalności Fundacja Historia Kołobrzegu
Powołanie fundacji aktem notarialnym nastąpiło 29 stycznia 2015 roku. Założycielem jest
Robert Dziemba. Fundacja powstała jako organizacja skupiająca ludzi zainteresowanych historią
Kołobrzegu, jej promowaniem i kultywowaniem, a także działaniem na rzecz zabytków i kultury.
Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 17 lutego 2015 roku
pod numerem KRS: 0000544128. 17.02.205 nadano Fundacji numer identyfikacyjny REGON:
360803450. Fundacja otrzymała także nr identyfikacji podatkowej NIP: 6711817046. Fundacja nie
prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja posiada numer konta bankowego w Banku Gospodarki
Żywnościowej: BGŻ 02 2030 0045 1110 0000 0403 1680.
Do głównych celów Fundacji należy:
1. Działalność społeczna, naukowa, badawcza, oświatowa i kulturalna, wspierająca i promująca
rozwój regionalny, szczególnie w zakresie historii Kołobrzegu, Pomorza Zachodniego, a także historii
Polski.
2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, regionalnej oraz rozwój świadomości
obywatelskiej i kulturowej.
3. Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mniejszości narodowych,
etnicznych i wyznaniowych oraz języka regionalnego.
4. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w obszarze województwa zachodniopomorskiego.
5. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa w obszarze regionu.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie prezentacji, szkoleń, sympozjów, warsztatów;
2. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych;
3. działalność wydawniczą;
4. przygotowanie produkcji filmowych, nagrań;
5. prowadzenie i wspieranie działalności historyczno-kulturalnej,
6. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, badawczej i naukowej,
7. pozyskiwanie i dystrybucja środków finansowych przeznaczonych na cele Fundacji,
8. podejmowanie wszelkich innych działań, niezbędnych do osiągnięcia celów Fundacji.
9. podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych.
Skład Zarządu Fundacji w 2016 roku:
- Robert Dziemba – prezes Zarządu Fundacji
Skład Rady Fundacji w 2016 roku:
- Tomasz Łowkiewicz – przewodniczący Rady Fundacji
- Aleksandra Muciek – członek Rady Fundacji

2. Działalność statutowa Fundacji Historia Kołobrzegu w 2016 roku
a) W styczniu, prezes Fundacji objął obowiązki jako członek Rady Muzeum Oręża Polskiego w
Kołobrzegu.
b) 18 lutego Fundacja wniosła o uznanie jej za stronę w postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru
19 Baterii Artylerii Stałej w Kołobrzegu. Decyzja była pozytywna.

c) W lutym, Fundacja przekazała do Biblioteki Zbiorów Specjalnych Muzeum Oręża Polskiego w
Kołobrzegu książkę pt. „Na gościńskim szlaku” wydaną przez Gminę Gościno.
d) 24 lutego odbył się w siedzibie Fundacji wykład mecenasa Edwarda Stępnia pt. „Proces Komandora
Mieszkowskiego”.
e) Od marca 2016 r. Fundacja razem z Radiem Kołobrzeg realizuje cotygodniową audycję „Kwadrans z
Historią”. Emisja co środę o godz. 11.45. W audycji prezentowane są ciekawostki historyczne,
felietony, rozmowy oraz relacje związane z historią miasta, okolic, a także z wydarzeniami
historycznymi.
d) 1 marca, Fundacja rozpoczęła realizację projektu pt. „Powojenny Kołobrzeg”, na który otrzymała
dofinansowanie z Gminy Miasto Kołobrzeg.
e) 4 marca, prezes Fundacji uczestniczył w wizji lokalnej wraz ze służbami konserwatorskimi na 19
Baterii Artylerii Stałej.
f) 6 marca, Fundacja zgłosiła do przewodniczącej Rady Miasta Kołobrzeg propozycję zmiany nazwy
ulicy Władysława Kniewskiego na Stefana Lipickiego – pierwszego prezydenta Kołobrzegu.
g) 9 marca, z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zabrany został czołg T34/85, tym samym
rozpoczął się projekt Fundacji związany z remontem tego zabytku, pt. „Czołg T34/85 atrakcją
Kołobrzegu”, dofinansowany ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg. Materiał z akcji przewożenia
eksponatu ukazał się w największych mediach w Polsce.
h) W kwietniu, prezes Zarządu Fundacji został powołany w skład zespołu zadaniowego realizującego
zadania „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kołobrzeg na lata 2016-2019”.
i) W maju, Fundacja wraz z wolontariuszami, uruchomiła kolejny eksponat ze zbiorów Muzeum Oręża
Polskiego w Kołobrzegu – Nysę 522, tzw. kinowóz.
j) 21 maja, Fundacja wraz z Bractwem Kurkowym wzięła udział w uroczystych obchodach Dni
Kołobrzegu:
http://miastokolobrzeg.pl/wiadomosci/12445-wybuchy-i-militaria-na-dni-kolobrzegu-foto.html
k) W dniach 16-17 lipca Fundacja zorganizowała na Małpim Gaju w Kołobrzegu II Zlot Zimnowojenny.
To jedyna taka impreza w Polsce, poświęcona tematyce militarnej za żelazną kurtyną. Można było
zobaczyć ponad 20 sprawnych i oryginalnych pojazdów z tamtego okresu, na czele z czołgiem T34/85
i nadal nieśmiertelnym czołgiem T55. Byli także rekonstruktorzy w strojach z okresu zimnej wojny.
Nad kołobrzeskim molo w sobotę i niedzielę latały samoloty Su22 z 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w
Świdwinie.
http://miastokolobrzeg.pl/wiadomosci/12806-militaria-historia-zabawa-zlot-zakonczony-video.html

3. Działalność organów Fundacji Historia Kołobrzegu
a) Zarząd Fundacji
Od 31 maja 2015 r. Zarząd jest jednoosobowy. Posiedzenia zarządu ograniczają się do
podejmowanych decyzji wynikających ze zwykłego zarządu:
- UCHWAŁA NR 1/2015 z 2.01.2016 w sprawie projektów ze środków zewnętrznych,

- UCHWAŁA NR 2/2015 z 31.03.2016 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro,
- UCHWAŁA NR 3/2016 z 14.04.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2015 r.,
- UCHWAŁA NR 4/2016 z 14.04.2016 w sprawie Rocznika Kołobrzeskiego,
- UCHWAŁA NR 5/2015 z 14.04.2016 w sprawie organizacji II Zlotu Zimnowojennego.
b) Rada Fundacji
Rada w 2015 r. zbierała się na następujących posiedzeniach: 31 stycznia i 8 maja, 31 maja, 8 września.
W tym czasie, Rada nie podejmowała uchwał. 8 maja 2016 r. Rada Fundacji podpisała umowę o
przejęciu majątku likwidowanego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Kołobrzegu
Z żadną z osób reprezentujących Fundację Historią Kołobrzegu nie wiąże z organizacją umowa o
pracę. W trakcie 2016 roku z osobami reprezentującymi Fundację nie podpisano żadnej umowy
cywilnoprawnej.

4. Wyciąg z bilansu Fundacji za 2015 rok

W 2016 roku w Fundacji nie były prowadzone żadne kontrole.

5. Informacje finansowe
Fundacja Historia Kołobrzegu jako organizacja zaufania społecznego realizuje swoje cele
statutowe zgodnie z zasadą przejrzystości finansowej oraz przeznaczenia wszystkich środków na
działalność statutową.
Fundacja zrealizowała zadania, na które otrzymała środki z jednostek samorządu
terytorialnego lub instytucji z nim związanych:

- Czołg T34/85 atrakcją Kołobrzegu (10.000,00 zł) – Gmina Miasto Kołobrzeg,
- Powojenny Kołobrzeg (8.000,00 zł) Gmina Miasto Kołobrzeg,
- Organizacja pokazów historycznych (1.000,00 zł) – Gmina Miasto Kołobrzeg,
- Promocja Powiatu Kołobrzeskiego podczas II Zlotu Zimnowojennego (10.000,00 zł) – Powiat
Kołobrzeski,
- Promocja Miejskiej Energetyki Cieplnej podczas II Zlotu Zimnowojennego (2.000,00 zł) – Miejska
Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Kołobrzegu,
- Promocja Województwa Zachodniopomorskiego Podczas II Zlotu Zimnowojennego (3.000,00 zł) –
Województwo Zachodniopomorskie,
a także ze Spółki Skarbu Państwa – PKN Orlen SA – 6 kart paliwowych na kwotę 6.000,00 zł.
Fundacja na swoją działalność wykorzystuje przekazane bezpłatnie od 1 lipca 2015 roku
pomieszczenia w piwnicach ratusza, będące własnością Gminy Miasto Kołobrzeg.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja rozliczyła wszystkie zobowiązania
podatkowe związane z jej działalnością, złożyła również deklaracje podatkowe CIT-8 za 2016 rok.

6. Sponsorzy i wsparcie udzielone Fundacji
W zakresie działań Fundacji, w jej działaniach udział wzięły następujące przedsiębiorstwa:
- PKN Orlen Spółka z o.o.
- Bastion Marta Michalska
- Invest Tower Spółka z o.o.
- Jantar Wody Mineralne Spółka z o.o.
- Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu Spółka z o.o.
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu Spółka z o.o.
- Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o.
- Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Spółka z o.o.

7. Podsumowanie
W zakresie działalności statutowej, Fundacja przeprowadziła wszelkie zaplanowane działania.
Jako młoda organizacja, zapewniła sobie środki na kontynuowanie działalności, szczególnie w kapitale
ludzkim. Grupa wolontariuszy jest największym wsparciem organizacji, która w przyszłości zapewni
realizację kolejnych projektów w ramach działań społecznie użytecznych, związanych z promocją
Kołobrzegu, a także badaniami historycznymi i popularyzacją historii.

