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Fundacja ”Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”
ZA 2014 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,
zam. w Toruniu, ul. Lelewela 10/6
Alina Żyłkowska – Wiceprezes zarządu Fundacji
zam. w Toruniu, ul. Lelewela 10/6

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.
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7. Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz wyrównywania statusu społecznozawodowego 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).

Działalność w 2014 roku:

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Fundacja EDPP prowadziła punkty przedszkolne dla dzieci w
wieku 3-5 lat w: Górsku i Łążynie ( gmina Zławieś Wielka ) i punkty w: Rogowie, Nadrożu,
Sosnowie i Nowym Kobrzyńcu ( gmina Rogowo powiat rypiński )
Prowadzenie ww. punktów przedszkolnych odbywało się w ramach projektu pt; „Gminne punkty
przedszkolne”, który finansowany był z dotacji na prowadzenie przedszkoli, udzielonych przez gminy
Rogowo i Zławieś Wielka.
W punktach tych Fundacja EDPP realizowała - zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej - podstawę programową w czasie od 4 do 5 godzin zegarowych zajęć
przedszkolnych dziennie oraz prowadziła logopedię raz w tygodniu przez jedną godzinę
III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji

1. Zarząd fundacji – brak uchwał w roku 2014
2. Fundator fundacji
-odpisUCHWAŁA FUNDATORA NR 1/2014
Fundacji Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego fundacji za 2013 rok

Ja, Wiesław Jan Żyłkowski jako fundator Fundacji Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w Toruniu
zatwierdzam sprawozdanie finansowe fundacji za 2013 rok, z sumą aktywów i pasywów
w wysokości 7.757,50 zł , a rachunek wyników wynosi 1.278,65 zł nadwyżki przychodów nad
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kosztami.
Jednocześnie postanawiam, że nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 1.278,65 zł,
zwiększy przychody roku 2014 i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów w bieżącym roku
podatkowym.
Fundator
Wiesław Żyłkowski
(podpis nieczytelny)

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
5.1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Lp.

Źródła przychodów

Kwota w zł

1
2
3

Instytucje samorządowe
Instytucje państwowe (POKL-zwrot środków)
Darowizny:

4

Rozliczenie WF za 2013 rok
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,
zmniejszenie-wartość ujemna)
Przychody finansowe

1.278,65
-281,34

Pozostałe przychody operacyjne

3.276,89

5
6
7

a/ od osób prywatnych
b/ od firm

a/ odsetki bankowe

Razem przychody statutowe

259.824,26
-1.382,48
4.900,00

3.900,00
1.000,00

0,00

267.615,98

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

Źródła przychodów

Kwota w zł

Nie miało miejsca

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

Źródła kosztów

Kwota w zł

Nie miało miejsca

VI. Informacja o poniesionych kosztach
Lp.

Źródła kosztów

Kwota w zł
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2

Realizacja celów statutowych
Koszty administracyjne:

3
4
5

Działalność gospodarcza
Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne
Razem koszty

270.130,28
1.518,69

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

153,75
1.364,94
0,00
0,00
0,00

nie miało miejsca
4,68
33,00
271.686,65

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

Stanowisko

Ilość osób

Kierownik projektów
W działalności gospodarczej

1
nie miało
miejsca
1

Razem

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
74.864,66
0,00
1.698,89
0,00
nie miało
miejsca
76.563,55

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.

Rodzaj wynagrodzeń

1
2

Umowy zlecenia
Umowy o dzieło

3

W działalności gospodarczej

Kwota w zł
157.230,56
0,00
nie miało
miejsca
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Razem

157.230,56

7.5. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych
Fundacja w 2014 roku nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych;

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

Nazwa banku

Kwota w zł

Bank Zachodni WBK S.A. 5 Oddział w Toruniu

11,49

a/rachunek podstawowy
b/rachunek pomocniczy programu PW

11,49
0,00

Na dzień 31.12.2014. Fundacja nie posiadała lokat na rachunkach bankowych, w ciągu
roku 2014 Fundacja nie zakładała lokat pieniężnych w żadnych bankach.
7.7. Informacja o nabytych obligacjach, udziałach i akcjach
W 2014 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 2014 roku.
7.9. Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych
Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych w 2014 roku.
7.10. Informacja o wartości aktywów i zobowiązaniach fundacji
Lp.
1
2

Rodzaj

Kwota w zł

Wartość aktywów
Zobowiązania

12,52
4.410,85

Fundacja składała za 2014 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 2014 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

Otrzymane dofinansowanie
Instytucja

Kwota w zł

5

Koszt programu

Wynik finansowy

w zł

w zł
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Punkty przedszkolne w
Rogowie, Nadrożu,
Sosnowie i Nowym
Kobrzyńcu

Urząd Gminy Rogowo

151.125,96

154.133,62

-3.007,66

Punkty przedszkolne w
Górsku i Łążynie

Urząd Gminy Zławieś
Wielka

108.698,30

111.666,06

-2.967,76

Ujemny wynik finansowy na „Punktach przedszkolnych” stanowi wkład własny Fundacji.

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 nie przeprowadzono w Fundacji żadnej kontroli.

Zarząd Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”
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