SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2012

DANE JEDNOSTKI
Nazwa: Towarzystwo Przyrodnicze Alauda
Adres siedziby: ul. Hallera 35, lok. 2, 87-100 Toruń
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 11 marca 2011 r.
KRS: 0000380495
Regon: 340884151
Dane dotyczące członków zarządu:
Goliasz Paweł

- Prezes Zarządu

Pacuk Magdalena

- Wiceprezes Zarządu

Skowroński Marek

- Skarbnik

OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH
TP ALAUDA zabiega o ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego, ze szczególnym
uwzględnieniem zachowania bioróżnorodności, aktywizuje postawy proekologiczne społeczeństwa,
działa na rzecz rozwoju lokalnej kultury i turystyki ekologicznej oraz wspiera działania zgodne
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW
STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH
FINANSOWYCH:
ZGODNIE ZE STATUTEM TOWARZYSTWO REALIZUJE SWOJE CELE ZA POMOCĄ:
1. Opracowywania oraz wdrażania projektów związanych z ochroną siedlisk i gatunków,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad zachowania bioróżnorodności.
2. Wspierania oraz prowadzenia badań mających na celu poznanie zasobów przyrodniczych
oraz aktywną ich ochronę.
3. Działań ograniczających negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.
4. Współpracy w typowaniu i opiniowaniu terenów szczególnie wartościowych przyrodniczo oraz
podejmowaniu kroków dla zapewnienia ich należytej ochrony, dążenia do integracji problematyki
ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego wg zasad
zrównoważonego rozwoju.
5. Podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozwój edukacji przyrodniczej.
6. Inicjowania, wspierania
proekologicznych.

i

organizacji

przyjaznych

środowisku

zachowań

i

działań

7. Współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością proekologiczną
oraz tworzenia platformy współpracy z nimi na płaszczyźnie międzynarodowej, krajowej
lub regionalnej.
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8. Integracji społeczeństwa wokół zagadnień z zakresu ochrony przyrody.
9. Organizacji turystyki promującej walory przyrodnicze regionu, województwa i kraju.
10. Organizacji szkoleń, kolokwiów, konferencji, paneli, seminariów o zasięgu lokalnym, krajowym
lub międzynarodowym.
11. Wydawania publikacji służących realizacji celów statutowych Towarzystwa.
W ROKU 2012 TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE ALAUDA PODJĘŁO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
1. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000
w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Umowa podpisana została 4 grudnia 2012 r. z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
W ramach projektu w 2012 r. realizowano następujące działania:
a. wynajęto biuro projektu,
b. zatrudniono koordynatora projektu,
c. przeprowadzono rozeznanie rynku i wybrano osoby do:
prowadzenia odłowu i monitoringu gatunków inwazyjnych,
prowadzenia księgowości projektu,
rzeczoznawcę do wykonania operatów szacunkowych określających wartość
nieruchomości,
d. przeprowadzono rozeznanie rynku na dostarczenie tratw do monitoringu gatunków
inwazyjnych.
2. Zrealizowano projekt „Toruń Miastem Ptaków”, finansowany ze środków Gminy Miasta Toruń
(data umowy 3 kwietnia 2012 r.), który miał na celu zwiększenie świadomości społecznej
na temat ochrony ptaków, będących naszymi najbliższymi sąsiadami. W ramach przedsięwzięcia
przeprowadzono dwa szkolenia (9 i 29 maja) dla przedstawicieli spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych oraz urzędników, a także pogadankę (18 lipca) dla mieszkańców Torunia.
Prowadzono również kolportaż plakatów oraz broszur.
3. Rozpoczęto projekt „Suchary” – przeprowadzono wizje terenowe w obrębie Domu Zakonnego
Ks. Pallotynów w Sucharach i w przyległym parku w 2012 r. oraz rozmowy z ks. pallotynem
Andrzejem Sobaszkiem. Celem miała być adaptacja kompleksu klasztornego dla potrzeb
społeczności lokalnej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekt nie jest kontynuowany.
4. Inwentaryzowano ptaki Torunia w ramach projektu „Atlas Ptaków Lęgowych Torunia”. W 2012 r.
wykonano część badań na fragmencie obszaru miasta.
5. Prowadzono monitoring ptaków zimujących na Wiśle przy współpracy Sekcji Ornitologicznej Koła
Naukowego Biologów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Akcja jest kontynuacją
liczenia wykonywanego do tej pory przez Sekcję Ornitologiczną SKNB UMK wzdłuż rzeki pomiędzy
Bydgoszczą a Włocławkiem,
6. Złożono projekty:
a.

wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o dofinansowanie na „Inwentaryzację stanowisk żółwia
błotnego Emys orbicularis na terenie gminy Rypin, w miejscowości Kowalki, Sikory”,

b.

wniosek do WFOŚiGW w Toruniu na wkład własny do projektu „Ochrona ptaków
w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim”,

2

c.

wniosek o dofinansowanie ze środków Gminy Miasta Toruń na ochronę czynną puszczyka
i uszatki wraz z elementami edukacji.

7. Użytki ekologiczne:
a.

prowadzono monitoring lokalizacji potencjalnych użytków ekologicznych w miejscowości
Gostkowo, gmina Łysomice i w miejscowości Kopanino, gmina Lubicz,

b.

dokonano rozpoznania terenowego i zaplanowano prace związane z powołaniem nowych
użytków ekologicznych na pojezierzu krajeńskim.

8. Prowadzono monitoring ptaków zasiedlających budynki w Toruniu i interwencje w przypadku
stwierdzenia łamania zakazów ochrony gatunkowej podczas ich remontów.
9. Realizowano zabiegi ochrony czynnej w rezerwacie Bagno Głusza:
a.

w dn. 18 lutego 2012 r. – wykaszanie trzciny,

b.

w maju 2012 r. - wodowanie platform lęgowych dla rybitw.

10. Realizowano działania edukacyjne:
a.

prowadzenie strony internetowej Towarzystwa Przyrodniczego Alauda i promocja rodzimej
przyrody poprzez artykuły edukacyjne,

b.

wycieczka ornitologiczna - Zimowe Ptakoliczenie z Polską Akcją Humanitarną 28.01.2012
w ramach pomocy uchodźcom i działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,

c.

wycieczka ornitologiczno-entomologiczna dla wszystkich chętnych z okazji Święta
Bydgoskiego Przedmieścia 26.05.2012,

d.

wycieczka ornitologiczna - 16.80.2012 dla podopiecznych RC Fundacja Konsultingu
i Rehabilitacji w Toruniu, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

e.

wycieczka ornitologiczna dla wszystkich chętnych - z okazji Europejskich Dni Ptaków,
06.10.2012,

f.

pogadanka ornitologiczna podczas koncertu „Siedem ptaków, muzyka z barokowego lasu”
organizowanego przez Towarzystwo Bachowskie w Toruniu w ramach Festiwalu Cichej
Muzyki, 06.05.2012 r.,

g.

konkurs na wyjaśnienie zabawnej nazwy zwierzęcia z okazji 1 kwietnia.

11. Gromadzono i analizowano archiwalne dane przyrodnicze.
INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Obecnie Towarzystwo Przyrodnicze Alauda nie prowadzi działalności gospodarczej.

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
W załącznikach.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTACH
Przychody: 557 430,64 zł, w tym uznanie na kwotę 550 974,83 zł – zaliczka otrzymana w na realizację
projektu „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim”.
Koszty uzyskania przychodu: 903,72 zł.
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DANE O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W STOWARZYSZENIU, KWOTACH ICH
WYNAGRODZEŃ, UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH
W RAMACH PROJEKTU „OCHRONA PTAKÓW W REZERWATACH I NA OBSZARZE NATURA 2000
W WOJ. KUJAWSKO – POMORSKIM”:
koordynator – wynagrodzenie za listopad 2012: 1 538,22 zł (umowa o pracę).
W RAMACH PROJEKTU „TORUŃ MIASTEM PTAKÓW”:
prowadzący szkolenia i pogadankę w ramach projektu – 1 osoba, łączna kwota wynagrodzenia
w 2012 r.: 1 200,00 zł,
księgowa – 1 osoba, umowa zlecenie, łączna kwota wynagrodzenia w 2012 r.: 300,00 zł,
koordynator – 1 osoba, łączna kwota wynagrodzenia w 2012 r.: 350,00 zł,
kolporter ulotek – 1 osoba, łączna kwota wynagrodzenia w 2012 r: 300,00 zł,
grafik – 1 osoba, łączna kwota wynagrodzenia w 2012 r. 201,00 zł,

UDZIELONE PRZEZ STOWARZYSZENIE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
Towarzystwo Przyrodnicze Alauda nie udzielało w 2012 r. pożyczek.

KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU
Alior Bank 18 2490 0005 0000 4530 1294 7512 – stan na 31 grudnia 2012 r. 557 430,64 zł w tym
uznanie na kwotę 550 974,83 zł – zaliczka otrzymana w ramach na realizację projektu „Ochrona
ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim”.

WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI LUB AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO, NABYTE
NIERUCHOMOŚCI I ŚRODKI TRWAŁE
Brak.

NABYTE NIERUCHOMOŚCI I POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, ICH PRZEZNACZENIE ORAZ
WYSOKOŚCI KWOT WYDATKOWANYCH NA TO NABYCIE,
Brak.

WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ STOWARZYSZENIA UJĘTE WE WŁAŚCIWYCH
SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH
Saldo środków pieniężnych w banku na dzień 31 grudnia 2012 r. – 557 430,64 zł

DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA
I SAMORZĄDOWE
1.

STOWARZYSZENIU

PRZEZ

PODMIOTY

PAŃSTWOWE

Projekt „Toruń Miastem Ptaków”, finansowany ze środków Gminy Miasta Toruń:
kwota przyznana 4770,00 zł,
kwota wykorzystana 4 769,13 zł.

2. Projekt „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko –
pomorskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
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Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
kwota przyznana 550 974,83 zł,
kwota wykorzystana 3879,74.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH,
A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH
Deklaracje podatkowe CIT oraz bilans i rachunek wyników przekazano do Pierwszego Urzędu
Skarbowego w wyznaczonym terminie.

Toruń, dnia 10 kwietnia 2013

Podpisy Zarządu

Prezes .............................................

Wiceprezes ......................................

Skarbnik ...........................................
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