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Sprawozdanie   Zarządu   

z   działalności   Fundacji   LOKALNI   

za   rok   obrotowy   2020   
Spis   treści:   

  

1. Stan   organizacyjny.   

2. Cel   działania   Fundacji.   

3. Sytuacja   kadrowa   Fundacji.   

4. Dane   ekonomiczno–finansowe.   

5. Zrealizowane   cele   w   roku   2020.   

6. Zamierzenia   na   2021   rok.   

  

1. Stan   organizacyjny   

Fundacja  LOKALNI  z  siedzibą  w  Bytomiu  zarejestrowana  jest  w  Sądzie  Rejonowym  Katowice  –  Wschód  w  Katowicach                  

Wydział  VIII  Gospodarczy  KRS  nr  KRS  0000814704,  Fundatorzy  w  okresie  roku  obrotowego  2020  nie  dokonywali                 

zmian   w   funduszu   podstawowym.   

  

Na   koniec   2020   roku   fundatorem   Fundacji   byli:     

1) Stowarzyszenie   e-Południe,   które   reprezentowane   jest   przez:   

-   Pana   Adama   Kossowskiego,   

-   Pana   Sebastiana   Kachel.   

Zarząd   Fundacji   w   dniu   31   grudnia   2020   roku   stanowili:   

1. Daniel   Piecuch   –   Prezes   Zarządu,   

2. Krzysztof   Czuszek   –   Wiceprezes   Zarządu,   

3. Ewelina   Grabiec   –   Członek   Zarządu.   

  

W   ciągu   roku   obrotowego   Fundacja   nie   tworzyła   żadnych   oddziałów   czy   przedstawicielstw.   

W   Fundacji   nie   działają   żadne   organizacje   związkowe.   

2.   Cel   działania   Fundacji   

  

Podstawowym   celem   działalności   Fundacji   jest:   

● Upowszechnianie  postępu  w  dziedzinie  łączności  elektronicznej,  w  tym  również  telekomunikacji,  usług  i  sieci               
telekomunikacyjnych   oraz   usług   świadczonych   drogą   elektroniczną.     

● Stymulowanie   inicjatyw   w   środowisku   mikro   i   małych   przedsiębiorców   telekomunikacyjnych   MiŚOT.   
● Poprawa  i  rozwój  społeczeństwa  informacyjnego  oraz  warunków  współpracy  małych  i  średnich  operatorów              

telekomunikacyjnych   (MiŚOT)   z   potencjalnymi   odbiorcami   usług   telekomunikacyjnych   na   rynku   lokalnym.     
● Popularyzacja  w  lokalnych  społecznościach  operatorów  telekomunikacyjnych  skupionych  wokół  małych  i            

średnich   operatorów   telekomunikacyjnych   (MiŚOTt).     
● Organizowanie  pomocy  finansowej  i  rzeczowej  dla  operatorów  telekomunikacyjnych  skupionych  wokół  małych             

i  średnich  operatorów  telekomunikacyjnych  (MiŚOT)  i  dla  członków  ich  rodzin  znajdujących  się  w  trudnej                
sytuacji   życiowej   z   przyczyn   losowych   w   tym   zdrowotnych.   
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3.   Sytuacja   kadrowa   fundacji   

Zarząd   fundacji   jest   trzyosobowy.   Średnie   zatrudnienie   w   roku   2020   wyniosło   0   osób.   

    

   4.   Dane   ekonomiczno-finansowe   

Rok   obrotowy   2020   zamknął   się   następującymi   wielkościami:   

1.   Przychód   netto   ze   sprzedaży   usług,   towarów:       0,00   zł   

2.   Zysk   netto       0,00   zł   

3.   Fundusz   podstawowy           25 000,00   zł   

  

5.   Zrealizowane   cele     

1. Działalność   operacyjna   Fundacji.   
2. Promowanie   marki   LOKALNI.   
3. Działania   wspierające   MŚP.   

  

6.   Zamierzenia   na   2021   rok   

1. Dalsze  promowanie  marki  LOKALNI  i  aktywne  pozyskiwanie  lokalnych  przedsiębiorstw,  które  będą  się              
utożsamiać   z   tą   marką.   

2. Utworzenie   dalszych   modeli   współpracy/wsparcia   lokalnych   przedsiębiorców.   
3. Pozyskanie  fundatorów  niezbędnych  do  promowania  lokalnych  przedsiębiorców  oraz  realizacji  celów            

statutowych.   
4. Wspieranie   lokalnych   przedsiębiorców   będących   w   trudnej   sytuacji   materialnej   i   życiowej.   
5. Zaangażowanie   MiŚOT   w   działania   Fundacji.   
6. Aktywizacji   przedsiębiorców   lokalnych.   

  
  

Zarząd:   

  

Prezes   Zarządu                   Wiceprezes   Zarządu Członek   Zarządu   

                    Daniel   Piecuch          Krzysztof   Czuszek      Ewelina   Grabiec   
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