SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI NASZA SOBÓTKA ZA ROK 2018


DANE O FUNDACJI:
Nazwa: Fundacja NASZA SOBÓTKA
Adres: ul. Słowackiego 4, 55–050 Sobótka
Siedziba: Polska, woj. dolnośląskie, powiat Wrocław, gmina Sobótka, miejscowość Sobótka
Numer KRS: 0000350347
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 03.03.2010
Numer REGON: 021210675

2. DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI WEDŁUG AKTUALNEGO WPISU
W REJESTRZE SĄDOWYM:
Aleksandra Marta Drej – Prezes Zarządu Fundacji, PESEL 73062003544,
adres zamieszkania: ul. Słowackiego 4, 55‐050 Sobótka
Edyta Adamczyk – Wiceprezes Zarządu Fundacji, PESEL 78053116687,
adres zamieszkania: Św. Jakuba 16/1, 55‐050 Sobótka
3.

CELE STATUTOWE FUNDACJI:
Celem Fundacji jest promowanie, kształtowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju Polski i świata, a w szczególności:

1.

działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami, ochrony środowiska
naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego;

2.

wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów
związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego;

3.

wspieranie i organizowanie pomocy dla działalności naukowej, oświatowej, wychowawczej i
kulturalnej;

4.

wspieranie, kształtowanie i popularyzacja postaw twórczych i prospołecznych oraz osiągnięć i
działań na rzecz rozwoju postępu cywilizacyjnego;

5.
6.
7.

działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

8.
9.
10.
11.

wspieranie, popularyzacja i wdrażanie nowych technologii;

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

działania na rzecz upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz równych praw kobiet i mężczyzn;

pobudzanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym;
propagowanie zachowań prospołecznych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i demokracji oraz
aktywizacji zawodowej i życiowej;
działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kultury, sztuki, i tradycji;
edukacja dzieci i młodzieży oraz promocja i organizacja wolontariatu;
działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych społecznym wykluczeniem
oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
działania wspierające rodziny;
działania na rzecz praw i wychowania dzieci
działania na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia;
działania propagujące zdrowy i aktywny styl życia, wolny od uzależnień
działania na rzecz godnej starości
działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz wolności i swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji i propagowanie postaw
humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych;

19. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;

20. inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji.
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4. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW
STATUTOWYCH:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 wskazywanie metod, tworzenie możliwości, inspirowanie oraz podejmowanie praktycznych
działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego;
 prowadzenie i wspieranie centrów i ośrodków kultury i edukacji ekologicznej;
 prowadzenie edukacji ekologicznej i popularyzacji dokonań w zakresie ochrony środowiska;
 aktywizację społeczeństwa, w szczególności środowisk lokalnych, na rzecz ochrony środowiska,
wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich;
 propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów;
 organizowanie i propagowanie eko‐ i agroturystyki;
 propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć
proekologicznych;
 prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej,
promocyjnej, reklamowej w zakresie celów statutowych;
 organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo–wychowawczych i edukacyjnych, szkół,
kursów oraz akcji szkoleniowych i informacyjnych;
 organizowanie konferencji naukowych, seminariów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych,
warsztatów, wystaw, ekspozycji, targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i
popularyzatorskim sprzyjających celom Fundacji;
 organizowanie festiwali, imprez artystycznych i kulturalnych, imprez sportowych i rekreacyjnych
sprzyjających celom Fundacji;
 organizowanie wystaw, plenerów, wernisaży w kraju i za granicą;
 ustanawianie funduszy oraz przyznawanie nagród i stypendiów osobom indywidualnym i
instytucjom realizującym cele Fundacji;
 współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie
objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi oraz
fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
 prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.
Opis działalności w okresie sprawozdawczym:
W lutym i marcu 2018 roku Fundacja przeprowadziła cykl bezpłatnych zajęć sportowych o tematyce
parkour dla dzieci w wieku szkolnym.
W okresie od 01‐04‐2018 do 21‐06‐2018 Fundacja zrealizowała zadanie publiczne na zlecenie Gminy
Sobótka – był to projekt pod tytułem „PARKOUR :edukacja – bezpłatne zajęcia w Sobótce”. W ramach
zadania przeprowadzane zostały bezpłatne zajęcia sportowe o tematyce parkour dla dzieci w wieku
8‐14 lat z gminy Sobótka. Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce
oraz na boisku i terenie przyszkolnym.
5.

ZDARZENIA PRAWNE O SKUTKACH FINANSOWYCH:
brak

6. ODPISY UCHWAŁ RADY FUNDACJI I ZARZĄDU FUNDACJI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji i Zarząd Fundacji podjęły następujące uchwały (w załączeniu):
a) Nr 1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie sposobu prowadzenia księgowości
b) Nr 2/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
c) Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany statutu fundacji
d) Nr 4/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wydania zgody na zmianę statutu fundacji
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7.

PRZYCHODY (Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ):
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychody w łącznej kwocie 7050,04 zł,
które pochodziły z następujących źródeł:
 z darowizn: 3550,00
 ze środków pochodzących ze źródeł publicznych (z budżetu państwa i budżetu gminy): 3500,00
 ze świadczeń realizowanych odpłatnie w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów: brak
 z innych źródeł (jakich?): 0,04 odsetki bankowe

8.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:
W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie: 7004,25 zł,
na które składają się:
 na realizację celów statutowych: 7004,25
 na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 0
 na działalność gospodarczą: 0
 pozostałe koszty (jakie?): 0

9. INFORMACJA O OSOBACH ZATRUDNIONYCH:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała osób na etatach.
10. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń.
Fundacja nie wypłacała również wynagrodzenia członkom Zarządu Fundacji, ani członkom Rady Fundacji
z racji pełnionych funkcji.
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 4200,00
11. INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH:
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała pożyczek pieniężnych.
12. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU:
a) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: kwota: 0
b) Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych: nie miało miejsca
c) Informacje o nabytych nieruchomościach: nie miało miejsca
d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie miało miejsca
e) Informacje statystyczne
Aktywa: 0
Zobowiązania: 0
13. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE:
W okresie sprawozdawczym Fundacja wzięła udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury fizycznej w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.
Projekt przedstawiony przez Fundację pod tytułem „PARKOUR :edukacja – bezpłatne zajęcia w Sobótce”
otrzymał dofinansowanie ze środków Gminy Sobótka w kwocie 3500 zł. Projekt został zrealizowany
w okresie od 01‐04‐2018 do 21‐06‐2018 roku.

14. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH:
Nie wystąpiły
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15. INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH:
Fundacja zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami złożyła do właściwego Urzędu
Skarbowego deklarację CIT‐8 za rok podatkowy 2018.
16. INFORMACJE O KONTROLACH I WYNIKACH:
Nie miały miejsca
Prezes Zarządu
Aleksandra Drej
Sobótka, 28 lutego 2019
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