
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności FUNDACJI „MORTĘSKA” 

za okres od 25 stycznia 2016  r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. Zarząd fundacji odbył cztery posiedzenia w dniach: 

 10 lutego 2016 

 29 czerwca 2016 r. 

 31 sierpnia 2016 r. 

 6 października 2016 r. 

 

W 2016 r. Zarząd podjął następujące uchwały: 

 Uchwała Zarządu Fundacji „Mortęska” Nr 1/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. 

w przedmiocie określenia celów działalności Fundacji „Mortęska” w 2016 r. 

 Uchwała Zarządu Fundacji „Mortęska” Nr 2/2016 z dnia 6 października 2016 r. 

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku szpitala w Nowym Mieście Lubawskim 

 Uchwała Zarządu Fundacji „Mortęska” Nr 3/2016 z dnia 6 października 2016 r. 

w przedmiocie budowy strony internetowej fundacji 

 



 

W 2016 r. Fundatorzy podjęli następujące uchwały: 

 Uchwała Fundatorów Fundacji Mortęskiej Nr 1/1/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. 

dotycząca wprowadzenia zmiany brzmienia zapisu statutu Fundacji „Mortęskiej” oraz 

Wprowadzenia tekstu jednolitego statutu Fundacji „Mortęskiej” 

 Uchwała Fundatorów Fundacji Mortęskiej Nr 1/11/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. 

w przedmiocie zmiany treści statutu Fundacji „Mortęskiej” 

 

4. Przychody i koszty 

 

Fundacja „Mortęska” w 2016 roku otrzymała darowizny na cele statutowe w wysokości 

640.500,00 złotych od: 

o SZYNAKA-MEBLE spółka z o.o. w Lubawie      482.000,00zł 

o MM SZYNAKA-LIVING spółka z o.o. w Iławie     30.000,00 zł 

o MM SZYNAKA-INTERLINE spółka z o.o. w Nowym Mieście Lub.   30.000,00 zł  

o SZYNAKA-CLASSIC spółka z o.o. w Nowym Mieście Lub.    5.000,00 zł 

o FABRYKA MEBLI SZYNAKA spółka z o.o. w Nowym Mieście Lub.  90.000,00 zł 

o Szynaka Jan, zam. Lubawa        3.500,00 zł 

 

W 2016 r. Spółka MM SZYNAKA-INTERLINE sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim 

udzieliła fundacji pożyczkę na realizację celów statutowych w wysokości 150.000,00 zł. Jest 

to pożyczka zwrotna, oprocentowana i do spłaty. 

 

Wszystkie pieniądze pozyskane przez fundację w 2016 r. zostały zagospodarowane 

i skierowane na realizację celów statutowych. 

 

Na rewitalizację, odnawianie i doprowadzanie do stanu pierwotnego (historycznego) Parku 

przy Pałacu w Mortęgach wydatkowano 496.615,15 zł. Były to prace renowacyjne dotyczące 

zieleni, roboty ziemne polegające na wykonaniu ścieżek, mostków małych. 

 

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć fundacji w 2016 r. było zakupienie sprzętu 

medycznego (zestawu endoskopowego HDTV) o wartości 250.968,35 zł. Urządzenia  typu 

wieża endoskopowa,  kolonoskop, gastroskop , duodenoskop  zostały  w miesiącu grudniu 

2016 przekazane nieodpłatnie do Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim. Szpital 



zobowiązany jest do udzielania mieszkańcom bezpłatnych badań medycznych na w/w 

urządzeniu. 

 

Fundacja nie realizowała w 2016 r. żadnych odpłatnych świadczeń. 

 

Koszty działalności statutowej: 

 koszty administracyjne 

Koszty administracyjne fundacji  wyniosły 11.059,82 zł. 

 koszty finansowe 

Koszty finansowe  fundacji wyniosły 3.212,88 zł. (Były to koszty związane  z umową 

pożyczki jaką fundacja otrzymała w miesiącu listopadzie 2016 r.) 

 

Na 31 grudnia 2016 r. stan rachunku bankowego Fundacji wskazywał kwotę 33.640,03 zł. 

 

W 2016 roku w Fundacji „Mortęska” nie przeprowadzana była kontrola zewnętrzna. 

 

Fundacja nie nabyła w 2016 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 2016 roku żadnych pracowników. 

 

6. Podsumowanie 

 

Zarząd fundacji pozytywnie ocenia działalność w 2016 r. W okresie sprawozdawczym 

ogółem przychody wynosiły 640.500,00 zł. Koszty podstawowej działalności statutowej 

wynosiły 758.643,32 zł. W 2016 r. 100% przychodów stanowiły darowizny. 

 

Zarząd widzi przed fundacją szereg możliwości rozwoju. W 2017 r. fundacja planuje 

kontynuować prace rewitalizacyjne w parku w Mortęgach. Ponadto organizacja eventów 

o charakterze kulturalnym i budowanie w społeczności lokalnej świadomości dotyczącej 

ochrony środowiska z elementami historii ziemi lubawskiej jest naturalnym, kolejnym celem 



statutowym jaki będzie w niedalekiej przyszłości realizowany. Budowana od grudnia 2016 r. 

strona internetowa pozwoli na rozpoczęcie bardziej dynamicznego budowania wizerunku 

fundacji i ukazywania na bieżąco realizowanych działań statutowych. Ponadto strona 

internetowa pozwoli większej grupie odbiorców zapoznać się z działaniami fundacji, 

a poprzez to może zachęcić do wsparcia fundacji i jej pracy. 

 

Dodatkowo Zarząd rozważa utworzenia w 2017 r. etatu w fundacji na stanowisku 

administracyjno-organizacyjnym. Osoba wykonująca pracę byłaby odpowiedzialna m.in. za 

formalne przygotowywanie i nadzorowanie działań fundacji w zakresie realizacji celów 

statutowych. Organizacją zielonej szkoły w odnowionym parku w Mortęgach (nauka o 

przyrodzie), nawiązanie współpracy ze szkołami z Lubawy i okolicznych gmin celem 

przeprowadzania cyklicznych lekcji wychowania fizycznego na basenie w Mortęgach (nauka 

pływania) lub w stajni (nauka jazdy konnej) pozwoliłoby najmłodszym członkom 

społeczności ziemi lubawskiej poznać nowe sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Ponadto, ww. pracownik byłby zobowiązany do organizacji tematycznych eventów, które 

przybliżyłyby historię ziemi lubawskiej, panujących tu zwyczajów i ważnych wydarzeń które 

miały miejsce na tych terenach. 

 

Aktualnie Zarząd musi się jednak skupić nad pełnym wykonaniem zadań rewitalizacyjnych na 

terenie parku w Mortęgach i aktywnie pozyskiwać środki finansowe na to przedsięwzięcie. 

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

funkcjonowania fundacji i realizacji założonych celów statutowych. 

 

Regularne wsparcie ze strony dotychczasowych darczyńców umożliwia kontynuację działań 

i przy ostrożnym dysponowaniu środkami pozwoli osiągnąć zamierzone efekty. 

 

 

Prezes Fundacji        Członek Zarządu 

 

Artur Szynaka         Aleksandra Szynaka 

 

 

Sporządził Artur Szynaka, dnia 10 marca 2017 r. 

 


