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Fundacja ”Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”
ZA 2012 ROK

I. DANE FUNDACJI:
Nazwa:

Fundacja „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”

Siedziba i adres:

ul. Lelewela 10/6, 87-100 Toruń

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,
Alina Żyłkowska – wiceprezes zarządu Fundacji

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.
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.
10. Prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych dla dzieci do lat 3.
11. Prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów.
12. Prowadzenie szkół średnich (techników i liceów).
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Działalność w 2012 roku:

W roku 2012 od stycznia kontynuowaliśmy realizacje projektu „Przedszkole na wsi szansą
na dobry rozwój dzieci – II edycja” - tzw. przedłużenie projektu, który został wydłużony we
wrześniu 2011 roku o 1 rok szkolny - który realizowany był na terenie 10 gmin wiejskich tj.:
Lniano, Świekatowo,

Drzycim, Śliwice,

Radomin, Wąpielsk, Chełmno, Dabrowa

Chełmińska, Chełmno, Zławieś Wielka; gdzie działało w ramach projektu 10 punktów
przedszkolnych

do końca czerwca 2012 roku. Równolegle od stycznia realizowany był

projekt „Przedszkole w naszej wsi” na terenie 4 gmin tj. Tuchola, Lubiewo, Rogowo k.
Rypina i Rypin.
Od stycznia 2012 roku wszystkie zadania w projektach były realizowane zgodnie z
harmonogramem. Strona internetowa fundacja była aktualizowana systematycznie, tak , aby
wszystkie najważniejsze wydarzenia były dostępne on-line.
Zajęcia w obydwu projektach 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
zarządzanie projektami prowadziła fundacja jako organ prowadzący. W projektach odbywały
się spotkania z kulturą. Spotkania organizowane były w poszczególnych gminach dla
punktów z tych gmin. Były to audycje muzyczne lub teatrzyki .
Pod koniec czerwca zorganizowano zakończenie realizacji projektu „Przedszkole na wsi
szansą na dobry rozwój dzieci – II edycja” na którym w Górsku gm. Zławieś Wielka obecni
byli przedstawiciele gmin partnerskich jakie brały udział w 3 – letnim projekcie.
W sierpniu 2012 zaczęły się wakacje w projekcie „Przedszkole w naszej wsi” część dzieci 3 i
4 - letnich wróciła we wrześniu do udziału w projekcie oraz doszła nowa grupa dzieci na
miejsce dzieci 5 – letnich jakie poszły do „zerówek” w szkołach.

We wrześniu zaczęły też działać punkty przedszkolne, w Zdrojach gmina Cekcyn, w
Wąpielsku- Ruszkowie gmina Wąpielsk, w Górsku i Łążynie gmina Zławieś Wielka. Punkty
te działały w oparciu o finansowanie w 100 % przez gminy. W punktach tych podobnie jak w
projektach POKL fundacja realizowała podstawę programowa w czasie 4 lub 5 godzin zajęć
dziennie.

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego rejestru Sądowego.
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IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji

Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za
rok 2011 ( załącznik )
Uchwała Fundatora z dnia 29 czerwca 2012 w przedmiocie przyjęcia sprawozdania
merytorycznego i finansowego za rok 2011 ( załącznik )
Uchwała Fundatora z dnia 6 grudnia 2012 w przedmiocie zmiany statutu ( załącznik )
V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
5.1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Lp.
1
2

Źródła przychodów
Instytucje samorządowe (POKL)
Darowizny:

Kwota w zł
999.574,54
5.594,00

a/ od osób prywatnych
b/ od firm

5.594,00
0,00

Przychody finansowe

26,54

4

Pozostałe przychody operacyjne

68,38

5

Razem przychody statutowe

3

a/ odsetki bankowe

26,54

1.005.263,46

5.2. Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych
Lp
1

Źródła przychodów
Punkty przedszkolne na terenie gmin wiejskich

Kwota w zł
168.513,60

5.3. Koszty własne realizacji odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych
Lp
1

Źródła kosztów

Kwota w zł

Punkty przedszkolne na terenie gmin wiejskich

162.893,18

VI. Informacja o poniesionych kosztach
Lp.
1
2

Źródła kosztów

Kwota w zł

Realizacja celów statutowych
Koszty administracyjne:

991.963,62
3.229,26

a/materiały
b/opłaty bankowe
c/podatki i opłaty
d/wynagrodzenia
e/delegacje

119,93
233,00
180,00
2.696,33
0,00
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3
4
5
4

Działalność gospodarcza
Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne
Razem koszty

nie miało miejsca
0,00
167,58
995.360,45

VII. Dane o:
7.1. Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk
Lp.
1
2
3
4
5

Stanowisko

Ilość osób

Kierownik projektów POKL
Koordynator ds. nadzoru pedagogicznego projektów POKL
Pracownik biurowy projektów POKL
Nauczyciel prowadzący punkty przedszkolne projektów POKL
W działalności gospodarczej

1
1
2
3
nie miało
miejsca
8

Razem

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

Rodzaj wynagrodzeń

Kwota w zł

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

201.940,10
0,00
3.696,72
0,00
nie miało
miejsca
205.636,82

Razem

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
Lp.
1
2

Rodzaj wynagrodzeń

Kwota w zł

Umowy zlecenia
Umowy o dzieło

531.298,38
Razem

531.298,38

7.5. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych
Fundacja w 2012 roku nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych;
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7.6. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Lp.
1

Nazwa banku

Kwota w zł

Kredyt Bank S.A. Filia nr 2 w Toruniu

239.664,52

a/rachunek podstawowy
b/rachunek pomocniczy programu II edycja
c/rachunek pomocniczy programu PW

6.296,42
1.913,77
231.454,33

Na dzień 31.12.2012. Fundacja nie posiadała lokat na rachunkach bankowych, w ciągu
roku 2012 Fundacja nie zakładała lokat pieniężnych w żadnych bankach.
7.7. Informacja o nabytych obligacjach, udziałach i akcjach
W 2012 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 2012 roku.
7.9. Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych
Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych w 2012 roku.
7.10. Informacja o wartości aktywów i zobowiązaniach fundacji
Lp.
1
2

Rodzaj

Kwota w zł

Wartość aktywów
Zobowiązania

269.534,29
54.020,85

Fundacja składała za 2012 rok sprawozdanie statystyczne: SOF-1

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji:
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
Fundacja otrzymała w 2012 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.
Nazwa programu
POKL „Przedszkole na
wsi szansą na dobry
rozwój dzieci – II
edycja”

Otrzymane dofinansowanie
Instytucja

Kwota w zł

Urząd Marszałkowski
woj. kujawskopomorskiego w Toruniu

48.151,45

Ministerstwo Finansów
Warszawa

149.772,86
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Koszt programu

Wynik finansowy

w zł

w zł

176.759,11

21.165,20
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POKL „Przedszkole w
naszej wsi”

Ministerstwo Finansów
Warszawa

633.136,63

534.837,49

98.299,14

Punkty przedszkolne w
Kolnie i Podwiesku

Urząd Gminy Chełmno

36.000,00

32.750,65

3.249,35

Punkt przedszkolny w
Zdrojach

Urząd Gminy Cekcyn

30.000,00

29.314,78

685,22

Punkt przedszkolny w
Wąpielsku

Urząd Gminy Wąpielsk

15.000,00

13.654,36

1.345,64

Punkty przedszkolne w
Górsku i Łążynie

Urząd Gminy Zławieś
Wielka

87.513,60

87.173,39

340,21

Dodatni wynik finansowy na programach POKL i „Punktach przedszkolnych” stanowi zwrot
kosztów poniesionych na realizację programów w 2011 roku (memoriałowo), które zostały
rozliczone w 2012 roku oraz koszty ubezpieczenia dzieci opłacone w 2012 roku, które będą
rozliczone w roku 2013 (memoriałowo).

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i składanych
deklaracji podatkowych.
Lp.

Zobowiązanie podatkowe

1
2

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych

Składane deklaracje
PIT-4
CIT-8

X. Informacja o kontrolach w fundacji
W okresie sprawozdawczym
przeprowadzono w Fundacji kontrole dwóch projektów
finansowanych w ramach POKL ze środków UE. Kontrole przeprowadził Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
W wyniku kontroli projektu „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci – II edycja” zostały
zakwestionowane procedury zamówień publicznych stosowane przez Fundację na zakup mebli i
materiałów dydaktycznych zamiast zastosowania zasady konkurencyjności. Urząd Marszałkowski w
Toruniu nałożył na Fundację korektę finansową w wysokości 18.585,05 zł. Fundacja zapłaciła
nałożoną korektę finansową w grudniu 2012 roku oraz odwołała się od decyzji Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu do Ministra Rozwoju Regionalnego w Warszawie. W marcu 2013 roku
Minister Rozwoju Regionalnego w Warszawie uchylił w całości decyzję Urzędu Marszałkowskiego w
Toruniu. Fundacja w czerwcu 2013 roku otrzymała zwrot środków finansowych za nałożoną korektę.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że wyniki kontroli projektu „Przedszkole na wsi szansą na dobry
rozwój dzieci – II edycja” są pozytywne.
Kontrola drugiego projektu „Przedszkole w naszej wsi” również była pozytywna.

Zarząd Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”

6

