
UCHWAŁA nr 2012/I/01 

Zarządu Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych  

PRO OMNIBUS w Ciechocinku 

z dnia 12 stycznia 2012 r.  

w sprawie 

złożenia wniosków do Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

 

W związku z  ogłoszonym przez Marszałka województwa Kujawsko - 

Pomorskiego otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań gminy w roku 2012 w zakresie:  Zarząd 

Fundacji podjął decyzję złożenia oferty w ramach konkursu na projekt XV I 

Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2012 

 

Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie, a jej wykonanie powierza 

się Zarządowi Fundacji.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

podpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA nr 2012/I/02  

Zarządu Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych  

PRO OMNIBUS w Ciechocinku  

z dnia 12 stycznia 2012 r.  

w sprawie 

złożenia wniosków do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim  

 

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Starostwa Powiatowego w 

Aleksandrowie Kujawskim otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań Starostwa Aleksandrowskiego  

Zarząd Fundacji podjął decyzję złożenia oferty w ramach konkursu na 

projekt: XVI Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje 

Artystyczne 2012.  

 

Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie, a jej wykonanie powierza 

się Zarządowi Fundacji.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

podpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA nr 2012/IV/03  

Zarządu Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych  

PRO OMNIBUS w Ciechocinku  

z dnia 2 kwietnia 2012 r.  

w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  

 

Zarząd Fundacji przyjmuje sprawozdanie finansowe z działalności  Fundacji za 

rok 2011. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:  

Bilans, który zamyka się:  

- aktywa –  35403,37 zł  

- pasywa –  35403,37 zł  

- wynik netto zysk 8.284,61 zł  

 

Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie, a jej wykonanie powierza 

się Zarządowi Fundacji.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

podpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA nr 2012/IV/04  

Zarządu Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych  

PRO OMNIBUS w Ciechocinku  

z dnia 2 kwietnia 2012 r.  

w sprawie 

wyniku finansowego 

 

Zarząd Fundacji przeznacza wynik finansowy netto w kwocie  8.284,61 zł na 

cele statutowe Fundacji związane m. in. z rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych w roku 2012.  

 

Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie, a jej wykonanie powierza 

się Zarządowi Fundacji.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

podpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA nr 2011/V/4  

Zarządu Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych 

PRO OMNIBUS w Ciechocinku  

z dnia 5 maja 2011 r.  

w sprawie 

zawarcia umowy z Zarządem Powiatu Aleksandrowskiego  

 

W związku z organizacją XV Festiwalu Piosenki Młodzieży 

Niepełnosprawnej –  Impresje Artystyczne 2011 –  i  pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku o do finansowanie tego przedsięwzięcia –  Zarząd 

Fundacji podjął uchwałę dot.  zawarcia umowy z Zarządem Powiatu 

Aleksandrowskiego na dofinansowanie przez Starostwo Festiwalu.  

Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie, a jej wykonanie powierza 

się Zarządowi Fundacji.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

podpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA nr 2011/VI/5  

Zarządu Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych  

PRO OMNIBUS w Ciechocinku  

z dnia 13 czerwca 2011 r.  

w sprawie 

zawarcia porozumienia z Narodowym Centrum Kult ury 

 

W związku z organizacją XV Festiwalu Piosenki Młodzieży 

Niepełnosprawnej –  Impresje Artystyczne 2011 –  i  pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia –  Zarząd 

Fundacji podjął uchwałę dot. zawarcia porozumienia z Narodowym Cen trum 

Kultury na dofinansowanie Festiwalu.  

Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie, a jej wykonanie powierza 

się Zarządowi Fundacji.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

podpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA nr 2011/VI/6  

Zarządu Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych  

PRO OMNIBUS w Ciechocinku  

z dnia 16 czerwca 2011 r.  

w sprawie 

zawarcia umowy z Gminą Miasta Toruń  

 

W związku z organizacją XV Festiwalu Piosenki Młodzieży 

Niepełnosprawnej –  Impresje Artystyczne 2011 –  i  pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia –  Zarząd 

Fundacji podjął uchwałę dot. zawarcia umowy z Gminą Miasta Toruń na 

dofinansowanie Festiwalu.  

Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie, a jej wykonanie powierza 

się Zarządowi Fundacji.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

podpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA nr 2011/VII/7  

Zarządu Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych  

PRO OMNIBUS w Ciechocinku  

z dnia 30 czerwca 2011 r.  

w sprawie 

zawarcia porozumienia z Urzędem Marszałkowskim  

Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

 

W związku z organizacją XV Festiwalu Piosenki Młodzieży 

Niepełnosprawnej –  Impresje Artystyczne 2011 –  i  pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia –  Zarząd 

Fundacji podjął uchwałę dot. zawarcia po rozumienia z Marszałkiem 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie Festiwalu.  

Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie, a jej wykonanie powierza 

się Zarządowi Fundacji.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

podpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA nr 2011/VIII/8  

Zarządu Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych  

PRO OMNIBUS w Ciechocinku  

z dnia 18 sierpnia 2011 r.  

w sprawie 

zawarcia umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych w Toruniu  

 

W związku z organizacją następujących projektów w ramach VII konkursu o 

zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych :  

-  „XV Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej –  Impresje 

Artystyczne 2011”  

- „Tacy Sami –  pasje różne mamy –  piszemy, śpiewamy, gramy”  

Zarząd Fundacji podjął uchwałę dot.  zawarcia umowy na dofinansowanie w/w 

projektów przez Zarząd PFRON.  

Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie, a jej wykonanie powierza 

się Zarządowi Fundacji.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

podpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA nr 2011/X/9  

Zarządu Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych  

PRO OMNIBUS w Ciechocinku  

z dnia 3 października 2011 r.  

w sprawie 

złożenia wniosków do PFRON w ramach IX Konkursu   

 

W związku z ogłoszeniem z dnia 3 października 2011 r. dziewiątego konkursu 

o zlecenie realizacji  zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  przez PFRON Zarząd Fundacji podjął  uchwałę dot.  

złożenia wniosków o dofinansowanie następujących projektów:  

- „XVI Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje           

Artystyczne 2012”  

- „Bel Canto –  edukacja muzyczna”  

- „Tacy sami –  pasje różne mamy –  piszemy, śpiewamy, gramy”  

- „Być –  śpiewać –  żyć”  

- „Coraz bliżej święta”  

Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie, a jej wykonanie powierza 

się Zarządowi Fundacji.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

podpisy 



 

 

UCHWAŁA nr 2011/X/10  

Zarządu Fundacji Inicjat yw na Rzecz Niepełnosprawnych  

PRO OMNIBUS w Ciechocinku  

z dnia 12 października 2011 r.  

w sprawie 

zawarcia aneksu do umowy 

z Zarządem Starostwa Aleksandrowa Kujawskiego  

 

W związku z przesunięciem terminu wykonania niektórych zadań w 

ramach projektu XV Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnych 

Impresje Artystyczne 2011 Zarząd Fundacji podjął uchwałę dot. zawarcia 

aneksu do umowy z Zarządem Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie 

Kujawskim na przedłużenie terminu wykonania zadania o jeden miesiąc.  

Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie, a jej wykonanie powierza 

się Zarządowi Fundacji.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

podpisy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UCHWAŁA nr 2011/XI/11  

Zarządu Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych  

PRO OMNIBUS w Ciechocinku  

z dnia 15 listopada 2011 r.  

w sprawie 

złożenia wniosków do Urzędu Miasta Torunia  

 

W związku z ogłoszonym przez Prezydenta Torunia otwartym 

konkursem ofert  na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań gminy w roku 2012 w zakresie:  WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I 

OCHRONY JEJ DÓBR oraz PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ  

Zarząd Fundacji podjął decyzję złożenia oferty w ramach konkursu na projekt 

XVI Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 

2012 

 

Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie, a jej wykonanie powierza 

się Zarządowi Fundacji.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

podpisy 

 

 


