ORYGINAŁ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”
ZA 2010 ROK

I. DANE FUNDACJI:
Nazwa:

Fundacja „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”

Siedziba i adres:

ul. Lipowa 16, 87-152 Brąchnowo

Data rejestracji:

01 czerwca 2007r., Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000282059

Nr statystyczny REGON:

340318026
Skład Zarządu:
Wiesław Żyłkowski – Prezes zarządu fundacji,
zam. w Brąchnowie, ul. Lipowa 16
Janusz Brzoska – wiceprezes zarządu fundacji
zam. w Brąchnowie, ul Wesoła 1

II. CELE STATUTOWE:
1. Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz wspierania istniejącego systemu edukacji
dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans
edukacyjnych między miastem a wsią.
2. Prowadzenia alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku
od 3 do 5 lat z obszarów wiejskich.
3. Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz ułatwienia Polkom i Polakom przez ich
całe życie podnoszenia wykształcenia formalnego i zapewnienia wszechstronnego
rozwoju kompetencji społeczno-zawodowych
4. Propagowanie rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego
5. Propagowanie ochrony środowiska przyrodniczego i promowanie odnawialnych
źródeł energii
6. Propagowanie ochrony zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia Polek i Polaków

1

ORYGINAŁ
7. Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz wyrównywania statusu
społeczno-zawodowego kobiet i mężczyzn
8. Propagowanie ochrony dziedzictwa kulturowego i architektonicznego
9. Propagowanie tolerancji kulturowej i religijnej wobec mniejszości narodowych

Działalność w 2010 roku:

Od stycznia 2010 roku Fundacja kontynuowała Projekt pt: „Przedszkole na wsi szansą na
dobry rozwój dzieci- II edycja” realizowany był przez Fundację Edukacyjne Drogi Polek i
Polaków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, poddziałanie 9.1.1, nr umowy POKL.09.01.01-04-001/09-01.
Okres realizacji projektu to okres od 1 sierpnia 2009 do 30 września 2011 roku, obejmuje 12
gminy tj. Cekcyn, Chełmno, Dąbrowa Chełmińska, Drzycim, Inowrocław, Lniano, Radomin,
Śliwice, Świekatowo, Unisław, Wąpielsk, Zławieś Wielka. Razem w 12 gminach
prowadziliśmy 46 punktów przedszkolnych.
Od stycznia 2010 roku wszystkie zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem.
Strona internetowa fundacja była aktualizowana systematycznie, tak , aby wszystkie
najważniejsze wydarzenia były dostępne on-line.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku przez 3.5 godziny dziennie jednocześnie
systematycznie odbywały się zajęcia z języka angielskiego oraz logopedii. Nad całością
kształcenia dzieci jak i funkcjonowania punktów przedszkolnych czuwało biuro zarządzania
projektem jak i koordynator do spraw nadzoru pedagogicznego poprzez wizyty monitorujące
(delegacje). W okresie styczeń- marzec odbyło się 18 kolejnych spotkań z kulturą. Spotkania
organizowane były w poszczególnych gminach dla punktów z tych gmin. Były to audycje
muzyczne.
W okresie kwiecień – maj miały miejsce kolejne 12 spotkań z kulturą. Spotkania te miały tym
razem formę spektakli teatralnych.
Pod koniec czerwca i na początku lipca 2010 roku dla dzieci ze wszystkich punktów
zorganizowano wycieczkę do miejscowości Rudnik koło Grudziądza (Rancho Western City).
Zapewniono transport autobusowy dla dzieci, opiekę jak też zapewniono posiłek w trakcie
pobytu.
Na przełomie lipca- września doposażono punkty przedszkolne w zabawki. Zakupy
pochodziły z zaoszczędzonych środków.
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Przez okres wakacyjny wszystkie punkty przedszkolne miały miesięczną przerwę. W
zależności od punktu był to lipiec lub sierpień. Po miesięcznej przerwie wszystkie punkty
wróciły do dalszej pracy.
W ramach jesiennych wycieczek Fundacji pod koniec października 2010 roku dzieci ze
wszystkich punktów przedszkolnych uczestniczyły w wycieczce do Family Parku w
Bydgoszczy. Dla dzieci przygotowany został program edukacyjny w trakcie pobytu.
Zapewniono transport autokarowy dla dzieci i opiekunów, jak też poczęstunek w trakcie
pobytu.
W okresie od 19.10.2010 do 10.11.2010 roku odbyły się spotkania artystyczno-edukacyjne pt.
„Jesienna przygoda w kuchni”. Organizacja spotkań przewidywała realizację w wybranych
punktach na terenie gminy, do których dzieci były dowożone przez rodziców.
Na koniec roku tj. w grudniu dzieci ze wszystkich punktów miały okazję uczestniczyć w
zorganizowanym
dla
nich
spotkaniu
artystyczno-edukacyjnym
o
tematyce
bożonarodzeniowej. Dzieci wraz z opiekunami i rodzicami śpiewały wesoło i ochoczo kolędy
wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Filharmonią Pomorską.
Jednocześnie przez cały rok 2010 wszystkie gminy partnerskie dokumentowały i zbierały
wkład własny ponoszony przez cały rok 2010. Gminy systematycznie przekazywały
ponoszony wkład własny do Bira fundacji w celu prawidłowego rozliczenia i uwzględniania
w poszczególnych wnioskach o płatność.
Zgodnie z uchwałą fundatora ( załącznik nr 3/2010 ) zmianie uległ adres siedziby fundacji i
tak 15 grudnia 2010 roku złożyliśmy do KRS oddział w Toruniu wniosek o zmiana adresu
siedziby i KRS dokonał zmiany Nowy adres to: Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków
w Toruniu, ul. Lelewela 10/6, 87-100 Toruń. Pozostałe dane nie zmieniły się.

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego.

IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji
1 Uchwała zarządu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2009
( załącznik nr 1 /2010)
2 Uchwała zarządu z dnia 2 września 2010 w sprawie przyjęcia procedury zapobiegania
wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł lub finansowaniu terroryzmu”( załącznik nr 2 /2010 )
3. Uchwała fundatora w przedmiocie zmiany statutu fundacji ( zmiana siedziby ) z dnia 15
grudnia 2010 ( załącznik nr 3 /2010 )
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V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
5.1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Lp.

Źródła przychodów

Kwota w zł

1 Instytucje samorządowe (POKL)
2 Darowizny:
a/ od osób prywatnych
b/ od firm
Przychody finansowe
3
a/ odsetki bankowe
4 Pozostałe przychody operacyjne

1.575.045,60
8.500,00
8.500,00

5 Razem przychody statutowe

1.583.562,26

13,79
13,79
2,87

5.2. Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych
nie miało miejsca –Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej
5.3. Koszty własne realizacji odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych
nie miało miejsca –Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej

VI. Informacja o poniesionych kosztach
Lp.
1
2

3
4
5
4

Źródła kosztów

Kwota w zł

Realizacja celów statutowych
Koszty administracyjne:
a/materiały
b/opłaty bankowe
c/podatki i opłaty
d/wynagrodzenia
e/delegacje
Działalność gospodarcza
Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne
Razem koszty

1.571.325,75
6.083,60
118,07
792,50
201,00
4.000,00
972,03
nie miało miejsca
342,20
272,89
1.578.024,44
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VII. Dane o:
7.1. Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk
Lp.
Stanowisko
1 Kierownik projektów POKL
2 Koordynator ds. nadzoru pedagogicznego projektów
POKL
3 Pracownik biurowy projektów POKL
4 Nauczyciel prowadzący punkty przedszkolne projektów
POKL
5 W działalności gospodarczej
Razem

Ilość osób
1
2
1
21
nie miało
miejsca
25

7.2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację
Lp.
1
2
3
4
5

Rodzaj wynagrodzeń
Wynagrodzenie zasadnicze + ZUS pracodawcy
Nagrody
Premie
Inne świadczenia
W działalności gospodarczej
Razem

Kwota w zł
1.185.778,81
0,00
0,00
0,00
nie miało
miejsca
1.185.778,81

7.3. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą
a/Zarząd fundacji pracuje społecznie i nie pobiera z tego tytułu żadnych
wynagrodzeń
b/Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia osób do
kierowania
działalnością gospodarczą.

7.4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło
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Lp.
Rodzaj wynagrodzeń
1 Umowy zlecenia
2 Umowy o dzieło
Razem

Kwota w zł
318.432,55
4.000,00
322.432,55

7.5. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych
Fundacja w 2010 roku nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych;

7.6. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Lp.
1

Kwota w zł

Nazwa banku
Kredyt Bank S.A. Filia nr 2 w Toruniu
a/rachunek podstawowy
b/rachunek pomocniczy programu

126.612,22
71.516,32
55.095,90

Na dzień 31.12.2010. Fundacja nie posiadała lokat na rachunkach bankowych,
w ciągu roku 2010 Fundacja nie zakładała lokat pieniężnych w żadnych
bankach.
7.7. Informacja o nabytych obligacjach, udziałach i akcjach
W 2010 roku fundacja nie posiadała obligacji, nie objęła udziałów oraz nie
nabyła akcji w spółkach prawa handlowego.
7.8 Informacja o nabytych nieruchomościach:
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości w 2010 roku.
7.9. Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych
Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych w 2010roku.
7.10. Informacja o wartości aktywów i zobowiązaniach fundacji
Lp.
1 Wartość aktywów
2 Zobowiązania

Kwota w zł
136.721,75
71.649,21

Rodzaj

Fundacja nie składała sprawozdań statystycznych za rok 2010.
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VIII. Dane o działalności zleconej fundacji:
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
Fundacja otrzymała w 2010 roku dotacje na realizację celów statutowych.
Otrzymane środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z treścią umowy
zawartej z instytucją finansującą oraz z ustawą o zamówieniach publicznych.
Otrzymane dofinansowanie
Nazwa programu
Przedszkole na wsi
szansą na dobry
rozwój dzieci – II
edycja

Instytucja

Kwota w zł

Urząd Marszałkowski 169.655,37
woj. kujawskopomorskiego w
Toruniu
Ministerstwo
Finansów Warszawa

Koszt
programu
w zł
1.466.369,52

Wynik
finansowy
w zł
108.676,08

1.405.390,23

Dodatni wynik finansowy na programie stanowił zwrot kosztów poniesionych na
realizację programu w 2009 roku

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i
składanych deklaracji podatkowych.
Lp.
Zobowiązanie podatkowe
Składane deklaracje
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4
2 Podatek dochodowy od osób prawnych
CIT-8

X. Informacja o kontrolach w fundacji
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Fundacji żądnych kontroli.

Zarząd Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”
W imieniu zarządu fundacji podpisał Wiesław Żyłkowski – prezes zarządu
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