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5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich 
edukacji, w szczególności poprzez: 

a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja, 
b) przyznawanie nagród pieniężnych i rzeczowych, 
c) przyznawanie środków pieniężnych w postaci jednorazowych świadczeń lub 

okresowych stypendiów, 
d) zakup materiałów, urządzeń lub sprzętu, oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych 

dla działalności dla której Fundacja została powołana; 
6. programy badawcze mające na celu dostarczyć wiedzy na temat zjawisk będących 

celem działania fundacji; 
7. powoływanie ośrodków kształcenia i doskonalenia nauczycieli, animatorów kultury 

oraz realizowanie programu dokształcania; 
8. kontakty z przedstawicielami krajów Europy, Azji i Ameryki służące nawiązywaniu 

współpracy w dziedzinach będących celami fundacji; 
9. programy promocyjne, informacyjne i wydawnicze; 
10. fundowanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się nauczycieli, pedagogów i 

innych osób współpracujących z Fundacją. 
 
Fundacja w 2007 roku podjęła następujące działania: 

1. realizacja projektu „Tenis stołowy w Szkole Podstawowej w Bolechowicach” 
dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 

2. realizacja projektu „W kuźni talentów – twórczość uczniów na rzecz społeczności 
lokalnej” dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 

 
 3) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
Dla realizacji celów statutowych Fundacja może gromadzić środki finansowe poprzez 

prowadzenie działalności gospodarczej w formie: 
1) szkoleń i działalności edukacyjnej dla dorosłych, 
2) doradztwa, 
3) działalności wydawniczej, 
4) organizacji imprez masowych. 

W roku 2007 Fundacja nie podjęła działalności gospodarczej. 
 
 4) odpisy uchwał zarządu fundacji, 
1.    Uchwała nr 1/2007 o modyfikacji zasad rachunkowości i planu kont. 
2. Uchwała nr 2/2007 o przystąpieniu do konkursu na realizację projektów 

finansowanych przez Urząd Gminy Zabierzów. 
3.  Uchwała nr 3/2007 Zarządu Fundacji „Edukacja-Rozwój-Środowisko” z dnia 

31.03.2007 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2006 
4.   Oświadczenie Zarządu Fundacji dotyczące starania się o Pożytek Publiczny 
kopie uchwał znajdują się w załączniku. 
 5) informację o wysokości uzyskanych przychodów, 
W 2007 roku Fundacja uzyskała przychody finansowe (odsetki bankowe) w wysokości 
15,69 zł. Ponadto do przychodów zaliczono wartość otrzymanych nieodpłatnych 
świadczeń oraz przychodów w naturze nie będących świadczeniami wolontariuszy w 
wysokości 1200 zł (bezpłatne udostępnienie lokalu). W 2007 roku Fundacja otrzymała 
darowizny pieniężne w wysokości 6650 zł oraz darowizny rzeczowe w wysokości 227,95 
zł. 
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Przychody za rok 
Poprzedni Obrotowy Wyszczególnienie 

kwota % struktury Kwota % struktury 
Przychody razem, z tego: 1200,79 100,00% 13585,64 100,00% 
1) Przychody z działalności statutowej - 
nieodpłatnej pożytku publicznego 

0,00 0,00% 12369,95 91,05% 

a) dotacje 0,00 0,00% 5492,00 40,43% 
b) subwencje 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
c) darowizny 0,00 0,00% 6877,95 50,63% 
2) Przychody z działalności statutowej - 
odpłatnej pożytku publicznego 

   0,00% 

3) Pozostałe przychody z działalności 
statutowej 

1200,00 99,93% 1200,00 8,83% 

3) Pozostałe przychody 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
4) Przychody finansowe 0,79 0,07% 15,69 0,12% 
5) Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 
 6) informację o poniesionych kosztach: 
W 2007 roku poniesiono koszty administracyjne, które stanowiły 1985,00 zł, z tego nie 
będące wydatkiem udostępnienie lokalu w wysokości 1200 zł a więc pozostałe koszty 
administracyjne wyniosły 785,00 zł. Składały się na nie głownie opłaty sądowe w 
wysokości 680,00 zł oraz prowizje bankowe w wysokości 105,00 zł. 
Pozostałe koszty związane były z realizacją zadań statutowych działalności nieodpłatnej 
pożytku publicznego i wynosiły 5789,95 zł, z tego realizacja projektu „Tenis stołowy w 
Szkole Podstawowej w Bolechowicach " 1270,00 zł oraz realizacja projektu „W kuźni 
talentów – twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej” 4519,95 zł. 
 

Przychody za rok 
Poprzedni Obrotowy 

Wyszczególnienie 
kwota 

% 
struktury 

Kwota 
% 

struktury 
Koszty razem 
z tego: 

1564,00        100,00% 7774,95 100,00% 

1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych  
z tego: 

0,00 0,00% 5789,95 74,47% 

a) realizacja projektu „Tenis stołowy w Szkole Podstawowej w 
Bolechowicach ". 

0,00 0,00% 1270,00 16,33% 

b) realizacja projektu „W kuźni talentów – twórczość uczniów na 
rzecz społeczności lokalnej” 

0,00 0,00% 4519,95 58,13% 

c) realizacja pozostałych działań statutowych  0,00 0,00% 0,00 0,00% 
2) Koszty ogólno-administracyjne 
z tego: 

1564,00 100,00% 1985,00 25,53% 

a) materiały biurowe 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
b) usługi obce 
 

    

c) pozostałe koszty, w tym     
- opłaty sadowe 290,00 18,54% 680,00 8,75% 
- czynsz 1200,00 76,73% 1200,00 15,43% 
- prowizje bankowe 74,00 4,73% 105,00 1,35% 
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 7) dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

 brak umów o pracę, brak działalności gospodarczej 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

0,00 zł 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 
i inne świadczenia, 

0,00 zł. 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 
1466,00 zł dotyczy jednej umowy-zlecenia związanej z realizacja projektu „Tenis 

stołowy w Szkole Podstawowej w Bolechowicach " w wysokości 1200 zł brutto 
oraz jednej umowy o dzieło związanej z realizacją projektu „W kuźni talentów – 
twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej” w wysokości 266 zł brutto. 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, 

brak pożyczek 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 
Fundacja posiada wyłącznie rachunek bieżący w IJVEST- BAJK SA O. Kraków 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 
brak 
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie, 
nie posiada 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 
obecnie fundacja posiada wyposażenie w postaci stołu do tenisa stołowego o wartości 

zakupu 486,78 zł (umorzone) 
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j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, 

 
 AKTYWA Stan na   PASYWA Stan na  

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku 

A Aktywa trwałe 0,00  0,00  A Fundusze własne 259,10  6 069,79  

I 
Wartości niematerialne i 

prawne 
0,00  0,00  I Fundusz statutowy 622,31  259,10  

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00  0,00  II Fundusz z aktualizacji wyceny     

III Należności długoterminowe 0,00  0,00  III 
Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy 
-363,21  5 810,69  

IV Inwestycje długoterminowe 0,00  0,00  1 
Nadwyżka przychodów nad kosztami 

(wielkość dodatnia) 
    

V 
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
0,00  0,00  2 

Nadwyżka kosztów nad przychodami 
(wielkość ujemna) 

-363,21  5 810,69  

B Aktywa obrotowe 259,10  6 069,79  B 
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
0,00  0,00  

I 
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych 
0,00  0,00  I 

Zobowiązania długoterminowe z 
tytułu kredytów i pożyczek 

0,00  0,00  

II Należności krótkoterminowe 0,00  0,00  II 
Zobowiązania krótkoterminowe i 

fundusze specjalne 
0,00  0,00  

        1 Kredyty i pożyczki 0,00  0,00  

III Inwestycje krótkoterminowe 259,10  6 069,79  2 Inne zobowiązania 0,00  0,00  

3 Fundusze specjalne 0,00  0,00  
1 Środki pieniężne 259,10  6 069,79  

III Rezerwy na zobowiązania 0,00  0,00  

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

2 Pozostałe aktywa finansowe 

0 0 
1 

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

0,00 0,00 

C 
Krótkoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe 
0,00  0,00  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

  Aktywa razem 259,10  6 069,79    Pasywa razem 259,10  6 069,79  

Brak zobowiązań. 
 

 8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności, 

 
W 2007 Fundacja zrealizowała dwa projekty zlecone przez Gminę Zabierzów: 

1. realizacja projektu „Tenis stołowy w Szkole Podstawowej w Bolechowicach” 
dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie 

Dotacja wyniosła 1200 zł, koszty realizacji projektu 1270 zł, 70 zł zostało 
sfinansowane ze środków własnych 
 
2. realizacja projektu „W kuźni talentów – twórczość uczniów na rzecz społeczności 

lokalnej” dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 












