Sprawozdanie
z działalności Fundacji Ulicy Piotrkowskiej za 2014 rok
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.02.2002 roku pod
numerem 0000086466 i zarejestrowana pod numerem REGONU 004274527.
Wpis do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego KRS dokonany 20 maja 2004 roku.
W skład Zarządu Fundacji do 28.08.2014 roku wchodzili:
1. Włodzimierz Adamiak – jako prezes Zarządu (zam. w Łodzi ul. Piotrkowska 149);
2. Ewa Boryczka – jako wiceprezes Zarządu (zam. w Łodzi ul. Piotrkowska 121)
W skład Zarządu Fundacji od 28.08.2014 roku wchodzą:
1. Włodzimierz Adamiak – jako prezes Zarządu (zam. w Łodzi ul. Piotrkowska 149);
2. Katarzyna Maria Janicka – jako członek Zarządu
3. Agata Magdalena Wereszczyńska - jako członek Zarządu

Celami Fundacji są:
 Rewaloryzacja i rewitalizacja ulicy Piotrkowskiej oraz centrum Łodzi;
 Zachowanie historycznego charakteru tej ulicy i centrum Łodzi oraz ich znaczenia dla łódzkiej kultury;
 Kompleksowe rozwiązywanie występujących tam problemów mieszkaniowych, handlowych,
usługowych, oświatowych, kulturalnych etc.;
 Popularyzacja wiedzy o ulicy Piotrkowskiej w dziejach Łodzi i jej dzisiejszym znaczeniu;
 Rozwój wszelkich form działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej, w szczególności wiążących
się z ulicą Piotrkowską i centrum miasta Łodzi;
 Utrzymywanie więzi z emigracją pochodząca z Łodzi.
Działania statutowe:
W pierwszej połowie roku Zarząd Fundacji pracował nieregularnie. Powodem tego stanu było z jednej strony:
- zaniechanie regularnej aktywności wiceprezes Fundacji Ewy Boryczki oraz
- skumulowanie całej energii Zarządu i biura w zakończenie budowy „Pomnika Łodzian”.
Systematyczne spotkania Zarząd realizował od września 2015r. Odbyło się ich 11 do końca 2014 roku.
W ramach działalności statutowej nakreślono i zrealizowano następujące zadania:
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Treść zadania
Opracowanie koncepcji
międzynarodowego projektu
badawczego dotyczącego
rewitalizacji krajobrazów
kulturowych miast
poprzemysłowych na potrzeby
aplikacji do programu Heritage
Plus
Organizacja 8 edycji Konkursu
fotograficznego „Potęga Łodzi –
Power of Łódź 2014”
Współpraca z mediami.

Okres

luty - wrzesień

Uwagi
Skuteczna
aplikacja
wniosku
badawczego
(jeden z pięciu
wniosków z
Polski)

wrzesień listopad

Cały okres

Wykonanie

Projekt zakończony na
pierwszym etapie

Zadanie zrealizowane
Konferencje
prasowe,
debaty,
wywiady,

Zadanie realizowane

1

artykuły
tematyczne itp.
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Zajmowanie opiniotwórczego
stanowiska w dyskusjach
publicznych i medialnych
dotyczących problematyki
rozwoju Łodzi i zachowania
dziedzictwa materialnego

Cały okres

Zadanie realizowane
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Współpraca z instytucjami
miejskimi

Cały okres

Zadanie zrealizowane
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Udział w pracach Łódzkiej Rady
Działalności Pożytku
Publicznego

Styczeń sierpień
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Kontynuacja i zakończenie
Projektu „Pomnik Łodzian
Nowego Millenium” oraz
„Pomnik Łódzkiej Tożsamości”
Zorganizowanie ceremonii
uroczystego odsłonięcia
Pomnika Łodzian
Złożenie wniosku do budżetu
obywatelskiego o „Uzupełnienie
na ulicy Piotrkowskiej donic z
drzewami na odcinku Placu
Wolności – ulica
Narutowicza/Zielona”
Przygotowano program
obchodów Jubileuszu 25-lecia
Fundacji
Ustalono skład Komitetu
Honorowego obchodów
Jubileuszu 25-lecia Fundacji i
wystosowano stosowne
zaproszenia
Uporządkowanie zaległości
wynikających z niewłaściwego
funkcjonowania księgowości
Fundacji
Przygotowanie sprawozdania
finansowego i merytorycznego
za zebranie Rady Fundacji

Fundację
reprezentowała
wiceprezes Ewa
Boryczka

Zadanie zrealizowane

Styczeń - lipiec

Zadanie zrealizowane

lipiec

Zadanie zrealizowane

Kwiecień -maj

Zadanie nie uzyskało
obywatelskiego wsparcia

wrzesień grudzień

Zadanie realizowane

grudzień

Zadanie zrealizowane

Cały okres

Zadanie zrealizowane

Maj - czerwiec

Zadanie zrealizowane
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