Sprawozdanie za rok 2006
1. Nazwa
Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
2. Adres
ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
3. Data rejestracji
02. lutego 2000
4. Numer Księgi rejestrowej fundacji
5883
5. REGON
170786715
6. Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w
rejestrze sądowym i adres zamieszkania)
Arkadiusz Jachimowicz – prezes, zam. ul. Zielona 1/13, 82-30 Elbląg
Mirosław Borzęcki – wiceprezes, zam. ul. Kłoczewskiego 5/5, 82-300 Elbląg
Stanisław Puchalski – członek zarządu, zam. ul. Władysława IV 7/15, 82-300 Elbląg
7. Cele statutowe fundacji (wyciąg ze statutu Fundacji Elbląg)
Celami Fundacji zgodnie z potrzebami miasta Elbląga oraz Regionu Elbląskiego a także
postanowieniami założycieli są:
1. wspieranie programów społecznych i gospodarczych, zakładających rozwój miasta Elbląga
i Regionu Elbląskiego, zwłaszcza w zakresie:
a)ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b)przeciwdziałanie patologiom - a szczególnie alkoholizmowi i narkomanii,
c)ograniczaniu bezrobocia,
d)pomocy społecznej i działalności charytatywno-opiekuńczej,
e)oświaty i wychowania,
f)rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej regionu,
g)ochrony środowiska,
h)poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczania przestępczości,
i)utrzymania i rejestracji obiektów zabytkowych, w tym również obiektów związanych
z kultem religijnym,
2. wspieranie i dofinansowywanie programów naukowych, naukowo-technicznych oraz prac
naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie możliwości rozwojowych miasta Elbląga i
Regionu Elbląskiego;
3. promocję miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego.
8. Opis działalności statutowej, z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów
społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania fundacji
Działalność statutowa Fundacji opierała się na sześciu podstawowych działaniach:
A/umożliwianie zdobycia wykształcenia niezamożnym, zdolnym uczniom i studentom z
terenu Elbląga i powiatu elbląskiego – Program Stypendialny „Szansa”, Program
Stypendialny „Agrafka Muzyczna”, Program Stypendialny „Agrafka”,
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B/pomoc w usamodzielnieniu się społecznym i zawodowym dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego – Program Stypendialny
„SŁONIK”;
C/propagowanie działalności charytatywnej, dobroczynnej, filantropijnej wśród biznesu
elbląskiego – Konkurs o Tytuł Filantropa Roku;
D/promocja i wspieranie twórczości literackiej elbląskich pisarzy, poetów i publicystów, w
tym osób debiutujących – Program Literacki.
E/wydawanie podręczników dla dzieci i młodzieży Elbląga do prowadzenia edukacji
regionalnej w formie 4 publikacji dla zróżnicowanych poziomów edukacji: przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;
F/produkcja nagrań i filmów wideo oraz ich rozpowszechnianie - Program „Studio Telewizji
Młodzieżowej EMIT”

9. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych w okresie
sprawozdawczym (tj. rok 2006)
Wyciągi z protokołów posiedzeń Zarządu Fundacji Elbląg w 2006 roku
Protokół nr 1/2006
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 03.01.2006
1. Magdalena Skuza od dnia 2 stycznia 2006 r. została zatrudniona na stanowisku
refundowanym przez PFRON w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony
z wynagrodzeniem 1.200 zł brutto/m-c.
2. Zarząd zaakceptował umowy w ramach programu "Aktywność Rodzicielska"
z n/w placówkami:
-Umowa z Przedszkolem nr 1, ul. Wiejska 6 w Elblągu, zawarta 6 grudnia 2005 r. z
przedstawicielami przedszkola: Danutą Ulenberg i Sławomirem Szczodrowskim na kwotę 96,37
zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych, trzydzieści siedem groszy),
-Umowa z Przedszkolem nr 26, ul. Gen. Bema 59 w Elblągu, zawarta 7 grudnia 2005 r. z
przedstawicielką przedszkola-Sylwią Korożan na kwotę 64,35 zł (sześćdziesiąt cztery złote,
trzydzieści pięć groszy).
-Umowa ze Szkołą Podstawową nr 19, ul. Urocza 4 w Elblągu, zawarta 19 grudnia 2005 r. z
przedstawicielami szkoły: Zenoną Marzec i Beatą Burdelską na kwotę 30,72 zł (słownie:
trzydzieści złotych, siedemdziesiąt dwa grosze),
-Umowa ze Szkołą Podstawową nr 4, ul. Mickiewicza 41 w Elblągu, zawarta 19 grudnia 2005 r.
z przedstawicielami szkoły: Jerzym Staneckim i Ewą Misiak na kwotę 25,60 zł (słownie:
dwadzieścia pięć złotych, sześćdziesiąt groszy).
3. Zarząd zaakceptował rozliczenie końcowe zbiórki publicznej organizowanej w Centrum
Handlowym Ogrody w dniach 24.11.05-23.12.05. Dochód ze zbiórki wyniósł 26.439,33 zł.
Po odjęciu 500 zł na wydatki związane ze zorganizowaniem zbiórki pozostało 25.939.33 zł;
po odjęciu 1.000 zł na nagrodę w postaci wycieczki edukacyjnej dla jednej ze szkół, która
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zebrała najwięcej pieniędzy podczas zbiórki została kwota w wysokości 24.939,33 zł. Po
odjęciu 10% na koszty operacyjne tj. 2.493,93 zł, pozostała kwota w wysokości 22.445,40 zł
zasiliła Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych SŁONIK. Na kapitał żelazny przeznaczono
5.000 zł, pozostałą kwotę tj. 17.445,40 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów w roku
szkolnym 2005/2006. Rozliczenie zbiórki zostało przekazane do Urzędu Miejskiego.
4. Zarząd zaakceptował umowę dotyczącą dotacji z budżetu Programu Phare 2003 „Organizacje
Pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju” Nr PL2003/004-379.01.01.01/ri/02/18 na
realizację projektu „Średniowieczny Wieżowiec - elbląska młodzież na rzecz rozwoju
dziedzictwa kulturowego Elbląga” w wysokości 43.595,44 euro. Projekt jest partnerski,
realizowany wspólnie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu. Wkład własny Fundacji wynosi: 9.365
euro, ESWIP: 488 euro, RCW: 4.685 euro. Projekt realizowany jest w okresie: od grudnia
2005 r. do sierpnia 2006 r.
5. Zarząd omówił i zatwierdził preliminarz budżetowy na 2006 rok.
6. Zarząd zaakceptował umowę nr 2/2005 z dnia 9.12.2005 r. z HDZ Elbląg Sp. z o.o., z
siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków na kwotę 5.000 zł,
która zostanie przeznaczona na nagrody dla szkół, które wzięły udział w zbiórce publicznej w
Centrum Handlowym Ogrody w dniach 24.11.05-23.12.05 r.
7. Zarząd postanowił umożliwić osobom prywatnym zbierania wpłat z tytułu 1%. Osoby takie
w uzasadnionych przypadkach mogą uzyskać zgodę zarządu na zbieranie wpłat 1 % z
przeznaczeniem na swoje potrzeby edukacyjne lub zdrowotne. Decyzję o umożliwieniu
zbiórki każdorazowo podejmuje zarząd na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wpłaty
dokonywane na rzecz ww osoby muszą jednoznacznie wskazywać, iż jest to wpłata na tę
osobę. Zarząd – na podstawie umowy darowizny – zobowiązuje się po zakończeniu zbiórki
do wypłacenia 80 % zebranej kwoty na pokrycie kosztów nauki na podstawie dostarczonej
przez ww osobę faktury/faktur związanej z pokryciem kosztów nauki (czesne, zakup książek,
itp.) lub kosztów leczenia. Decyzja taka została podjęta pilotażowo na rok 2006, z
możliwością przedłużenia.
Protokół nr 3/2006
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 7.02.2006
1. Zarząd rozpatrzył pismo od Stowarzyszenia Elbląski Klub Autorów w sprawie wsparcia
finansowego ich działalności - 2.000 zł na pokrycie kosztów związanych z wydaniem
czterech numerów TYGLA tj. koszt składu, druku, niezbędnych honorariów i materiałów
pomocniczych. Zarząd postanowił wesprzeć Klub kwotą 1.000 zł. Zarząd sugeruje, aby
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numer poświęcony był dziedzictwu kulturowemu miasta, w tym Bramie Targowej.
2. Zarząd po uprzednim spotkaniu z członkami Rady oraz Komisji Finansowej Fundacji Elbląg
przekazał 100.000 zł z kapitału żelaznego na Specjalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
OPERA. 3. lutego br. dwóch członków zarządu: Mirosław Borzęcki i Stanisław Puchalski w
biurze Funduszu w Warszawie złożyli stosowne dokumenty. FE otrzymała potwierdzenie
wpłaty na jednostki uczestnictwa.
3. Zarząd zapoznał się z wynikami konkursu "Elbląski Piekarczyk". Zwycięzcami konkursu w
kategorii: dzieci, młodzież, studenci zostały 3 grupy prac: Przedszkole Nr 26, Szkoła
Podstawowa Nr 21oraz Szkoła Podstawowa Nr 9. Nagrody finansowe w wysokości 500 zł
dla każej placówki ufundowała Fundacja Elbląg. W kategorii: profesjonaliści, zwyciężyła
praca Zbigniewa Babińskiego. Autor otrzyma od Prezydenta Miasta nagrodę pieniężną w
wysokości 2.000 zł.
4. Zarząd rozpatrzył pismo Elżbiety Bammes dotyczące możliwości dokonywania wpłat 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz pokrycia kosztów leczenia jej
niepełnosprawnej córki - Malwiny Bammes. Zarząd przychylił się do prośby.
5. Zarząd rozpatrzył pismo od Wydawców "Tygodnia w Elblągu", państwa Krystyny i Bogdana
Przybylskich, w sprawie kontynuacji mecenatu Konkursu "Najlepsi?!". Zarząd postanowił
kontynuować mecenat i ufundować jednorazowe stypendium w wysokości 500 zł.
6. Zarząd podpisał Umowę Nr W/UMEL/1957/WD/467/KIS/303/2006 zawartą w dniu 26
stycznia 2006 r. przez Fundację Elbląg z Gminą-Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu przy ul.
Łączności 1, reprezentowaną przez Henryka Słoninę-Prezydenta Miasta Elbląga na kwotę
2.000 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. "Program Literacki Fundacji Elbląg promocja twórczości elbląskich autorów poprzez organizację konkursu literackiego".
Protokół nr 4/2006
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 9.03.2006
1. Zarząd rozpatrzył pismo Stowarzyszenia “Tacy Sami” dotyczące odpisu 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych na rzecz Stowarzyszenia. Zarząd pozytywnie
ustosunkował się do prośby.
2. Zarząd rozpatrzył pismo Elżbiety i Henryka Szałkiewiczów w sprawie dofinansowania
wyjazdu ich syna, Wojtka Szałkiewicza, na międzynarodowy konkurs wiolonczelowy w
Liezen (Austria). Zarząd postanowił dofinansować w/w przedsięwzięcie kwotą w wysokości
500 zł.
3. Zarząd podpisał umowę NR SP/A/2006 zawartą w dniu 30 stycznia 2006 r. pomiędzy
Fundacją Elbląg a Gminą Miasta Elbląg na dofinansowanie Programów Stypendialnych pn.
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“Pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej i znajdującej się w
trudnej sytuacji materialnej w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok” w kwocie 20.000 zł.
Protokół nr 5/2006
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 27.03.2006
1. Zarząd zatwierdził regulamin oraz wzór wniosku V edycji Działaj Lokalnie, realizowanego
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Zarząd przeznaczył na konkurs
grantowy 35.000 zł ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 5.300 zł, które
pozyskane zostały ze Starostwa Powiatowego w Elblągu.
Protokół nr 7
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 6.06.2006 r.
1. Zarząd podpisał umowę Nr 2852,w/NCK/2006 zawartą w dniu 15. maja 2006 r. z
Narodowym Centrum Kultury na kwotę 64.000,00 zł na realizację zadania pn. „Elbląskie
Oblicza Patriotyzmu”.
2. Zarząd podpisał umowę zawartą w dniu 06.06.06 r. z Grupą Lotos S.A. z siedzibą w
Gdańsku, ul. Elbląska 135, na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup kamery, aparatu
cyfrowego oraz ufundowanie stypendium dla zwycięzcy konkursu „Najlepsi?!”
organizowanego przez Regionalne Centrum Marketingu w Elblągu we współpracy z
Fundacją Elbląg.
3. Magdalena Skuza przedstawiła rozliczenie wpływów z odpisu 1% dochodu od osób
fizycznych. Dochód z wpływów 1% wyniósł 32.139,25 zł, 16.481,10 zostanie przekazana
placówkom szkolnym i przedszkolnym oraz w ramach programu „Aktywność Rodzicielska”,
13.000 zł zostało przeznaczone na kapitał żelazny, 2.658,15 zł na Program Stypendialny
SZANSA.
4. Zarząd podpisał umowę darowizny zawartą w dniu 22.05.2006 r. z HDZ Elbląg Sp. z o.o. z
siedziba w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 38 na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na
Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych „SŁONIK”.
Protokół nr 8
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 4.07.2006 r.
1. Zarząd podpisał umowę z ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o. zawartą w dniu 9. czerwca 2006
r. na kwotę 2.500 zł na sfinansowanie nagrody w konkursie „Najlepsi?!”.
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2. Zarząd podpisał umowę z ramach programu „Aktywność Rodzicielska” z n/w placówkami:
-umowa zawarta w dniu 14. czerwca 2006 r. z Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji
Elbląskiej z siedzibą w Elblągu, przy ul. Bożego Ciała, reprezentowanym przez Andrzeja
Kłódkę, na kwotę 1843,88 zł (tysiąc osiemset czterdzieści trzy złote i osiemdziesiąt osiem
groszy),
-umowa zawarta w dniu 14, czerwca 2006 r. ze Stowarzyszeniem „TACY SAMI” z siedzibą
w Elblągu, przy ul. Beniowskiego 68, reprezentowanym przez Teresę Szymańską, na kwotę
364,64 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze),
-umowa zawarta w dniu 19 czerwca 2006 r. z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr
21 z siedzibą ul. Godlewskiego 1 w Elblągu, reprezentowaną przez Barbarę Jakubowską i
Barbarę Lewandowską, na kwotę 291,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i
dwadzieścia groszy),
-umowa zawarta w dniu 20 czerwca 2006 r. z Regionalnym Centrum Wolontariatu z siedzibą
ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu, reprezentowanym przez Gabrielę Zimirowską, na
kwotę 177,20 zł (sto siedemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy),
-umowa zawarta w dniu 21 czerwca 2006 r. z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr
15 z siedzibą ul. Modlińska 39 w Elblągu, reprezentowaną przez Elżbietę Stefaniak i Izabelę
Daciuk, na kwotę 1205,52 (jeden tysiąc dwieście pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),
-umowa zawarta w dniu 26 czerwca 2006 r. z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 6
z siedzibą Al. Piłsudskiego 4 w Elblągu, reprezentowaną przez Mariusza Majewskiego i
Sylwię Rynkiewicz, na kwotę 292,32 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści
dwa grosze),
-umowa zawarta w dniu 26 czerwca 2006 r. z Radą Rodziców przy Przedszkolu Nr 15 z
siedzibą ul. Diaczenki 24 w Elblągu, reprezentowaną przez Elżbietę Litwiniuk – Mowsisjan i
Beatę Iwanowską, na kwotę 123,44 zł (sto dwadzieścia trzy złote i czterdzieści cztery
grosze),
-umowa zawarta w dniu 21 czerwca 2006 r. z Radą Rodziców przy Zespole Szkoł
Ogólnokształcących z siedziba ul. Pocztowa 2 w Elblągu, reprezentowaną przez Alicję
Ratkowską i Włodzimierza Lizak, na kwotę 98,56 zł (dziewięćdziesiąt osiem złotych i
pięćdziesiąt sześć groszy),
-umowa zawarta w dniu 26. czerwca 2006 r. z Radą Rodziców przy Zespole Szkół
Gospodarczych w Elblągu z siedzibą ul. Królewiecka 128 w Elblągu, reprezentowaną przez
Stefana Strzeleckiego i Elżbietę Nalborską, na kwotę 321,42 zł (trzysta dwadzieścia jeden
złotych i czterdzieści dwa grosze),
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-umowa zawarta w dniu 26. czerwca 2006 r. z Radą Rodziców przy Zespole Szkół
Handlowych z siedzibą ul. Saperów 14 c w Elblągu, reprezentowaną przez Joannę
Komuniewską i Arkadiusza Koseckiego, na kwotę 53,76 zł (pięćdziesiąt trzy złote i
siedemdziesiąt sześć groszy),
-umowa zawarta w dniu 27. czerwca 2006 r. z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr
19 z siedzibą ul. Urocza 4 w Elblągu, reprezentowaną przez Beatę Burdelską i Zenonę
Marzec, na kwotę 109,36 zł (jeden tysiąc dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy),
-umowa zawarta w dniu 27. czerwca 2006 r. z Radą Rodziców przy Przedszkolu nr 19 z
siedzibą ul. Ślusarska 4 w Elblągu, reprezentowanym przez Dorotę Dworakowską i Jolantę
Jaros, na kwotę 1369,44 zł (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści
cztery grosze),
-umowa zawarta 28. czerwca 2006 r. z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 z
siedzibą ul. Daszyńskiego 1 w Elblągu, reprezentowaną przez Joannę Piotrowską i Izabelę
Gottfried, na kwotę 330,40 zł (trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy),
-umowa zawart aw dniu 30 czerwca 2006 r. z Integracyjnym Klubem Sportowym ATAK z
siedzibą ul. Królewiecka 122a/7 w Elblągu, reprezentowanym przez Tomasza Woźnego i
Jana Skapowicz, na kwotę 669,51 zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć złoty i pięćdziesiąt
jeden groszy),
-umowa zawarta w dniu 30 czerwca 2006 r. z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr
12 z siedzibą ul. Zajchowskaiego 12 w Elblagu, reprezentowaną przez Małgorzatę Rozalię
Czajkowską i Ewę Barbarę Szymaniec, na kwotę 221,28 zł (dwieście dwadzieścia jeden
złotych i dwadzieści aosiem groszy).
3. Zarząd podpisał umowę zawartą w dniu 26. maja 2006 r. z Zarządem Powiatu w Elblągu na
program „Aktywizowanie społeczności lokalnych powiatu elbląskiego poprzez wspieranie
organizacji pozarządowych z tego powiatu” na kwotę 5.300 zł. Zarząd zatwierdził zasady
konkursów „Szansa” i „Słonik” na rok szkolny/akademicki 2006/2007 (w załączeniu).
4. Zarząd przeznaczył na Program Stypendialny „Szansa” 37.000 zł, w tym: 8.000 zł z dotacji
Urzędu Miejskiego na rok 2006, 9.000 zł z dotacji Urzędu Miejskiego przewidywanej na rok
2007, 10.000 zł z Fundacji im. Stefana Batorego oraz 10.000 zł z odsetek z kapitału
żelaznego. Na Program Stypendialny „Słonik” Zarząd przeznaczył 25.000 zł, w tym: 17.400
zł ze zbiórki publicznej w Hipermarkecie Carrefour, 7.000 zł z Fundacji im. Stefana
Batorego, 600 zł z odsetek z kapitału żelaznego Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych
„Słonik”.
5. Zarząd rozpatrzył pismo Wspólnoty osób niepełnosprawnych „Wiara i Światło” dotyczące
dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, który odbędzie się w

7

dniach 16 – 29 sierpnia w Ochotnicy Górnej. Zarząd postanowił przyznać dotację w
wysokości 460 zł.
Protokół nr 9
z posiedzenia Zarządu w dniu 5.09.2006
1. Zarząd podpisał umowy w ramach Programu „Aktywność Rodzicielska” z nw
placówkami:
-

umowa zawarta w dniu 5 lipca 2006 r. z przedstawicielami Rady Rodziców przy
Zespole Szkół Mechanicznych, z siedzibą ul. Komeńskiego 39 w Elblągu,
reprezentowanym przez Magdalenę Brzezińską i Łucję Adamkowską, na kwotę
120 zł (sto dwadzieścia złotych),

-

umowa zawarta w dniu 11 lipca 2006 r. z przedstawicielami Rady Rodziców przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, z siedzibą ul. Królewiecka 42 w Elblągu,
reprezentowaną przez Małgorzatę Kniżewską i Mirosławę Szałkowską, na kwotę
319,7 zł (trzysta dziewiętnaście złotych i siedemdziesiąt groszy),

-

umowa zawarta w dniu 24 lipca 2006 r. z przedstawicielami Rady Rodziców przy
Gimnazjum Nr 1 w Elblągu, z siedzibą ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu,
reprezentowaną przez Beatę Mazurczak i Natalię Paczkowską, na kwotę 446,24 zł
(czterysta czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze),

-

umowa zawarta w dniu 31 sierpnia 2006 r. z przedstawicielami Rady Rodziców
przy Przedszkolu Nr 26 w Elblągu, z siedzibą ul. Bema 59 w Elblągu,
reprezentowaną przez Sylwię Korożan i Kingę Miłosz, na kwotę 223,44 zł
(dwieście dwadzieścia trzy złote, czterdzieści cztery grosze),

-

umowa zawarta w dniu 1 września 2006 r. z przedstawicielami Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym, z siedzibą ul. Szmaragdowa 5,
reprezentowaną przez Zenona Chmiel i Annę Zakolską, na kwotę 74,16 zł
(siedemdziesiąt cztery złote, szesnaście groszy),

-

umowa zawarta w dniu 4 września 2006 r. z przedstawicielami Rady Rodziców
przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Elblągu, z siedzibą ul. Kopernika
27 w Elblągu, reprezentowaną przez Barbarę Pąk i Waldemara Gubańskiego, na
kwotę 113,20 zł (sto trzynaście złotych, dwadzieścia groszy),

-

umowa zawarta w dniu 4 września 2006 r. z przedstawicielami Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Elblągu, z siedzibą ul. Słoneczna 14 w
Elblągu, reprezentowaną przez Ewę Lipieńską i Bogumiłę Ożubko, na kwotę
197,60 zł (sto dziewięćdziesiąt złotych, sześćdziesiąt groszy).
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2. Zarząd podpisał umowę zawartą w dniu 21 czerwca 2006 r. ze Stowarzyszeniem
„Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce” na dotację w wysokości 24.800 zł z
przeznaczeniem na kapitał żelazny Fundacji.
3. Zarząd podpisał umowę zawartą w dniu 1lipca 2006 r. z Fundacją im. Stefana Batorego
na dotację w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na Programy Stypendialne.
4. Zarząd podpisał umowę zawartą w dniu 1 września 2006 z Fundacją J&S Pro Bono
Poloniae na kwotę 8320 zł na realizację Programu Stypendialnego „Otwarta Filharmonia
Agrafki Muzycznej 2006”.
5. Zarząd podpisał umowę zawartą w dniu 31 lipca 2006 z Urzędem Miejskim w Elblągu na
kwotę 49.839 zł na realizację Zadania wspomagającego technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
Protokół nr 10
z posiedzenia Zarządu w dniu 18.09.2006
1. Zarząd zapoznał się z pracą Komisji Stypendialnej „Szansa” w dniu 14. września br.
Postanowił odrzucić wniosek Komisji dotyczący przyznania stypendium uczniom Szkoły
Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej-Damianowi Grygorcewicz i Teresie Kapłon ze
względu na średnią ocen nie mieszczącą się w kryterium regulaminu Programu. W to
miejsce Zarząd postanowił przyznać stypendia Magdalenie Łabuńskiej, Katarzynie
Becker oraz Marlenie Pawlukowskiej. Łącznie przyznano 27 stypendiów na łączną kwotę
36.900 zł (lista w załączeniu). Na liście rezerwowej konkursu znaleźli się: Edyta
Pobłocka i Emilia Zdrojewska.
2. Zarząd zapoznał się z pracą Komisji Stypendialnej „Słonik” w dniu 15 września br.
Komisja przyznała 31 stypendiów na łączną kwotę 20.000 zł. Kwotę 5.000 zł
pozostawiono do dyspozycji w ciągu roku.
3. Zarząd przyznał stypendium specjalne dla Piotra Olejnika w kwocie 200 zł. Stypendium
sfinansowane zostanie z wpłat 1% podatku dochodowego osób fizycznych.
Protokół nr 11
z posiedzenia Zarządu w dniu 17.10.2006
1. Stanisław Puchalski przedstawił sytuację finansową Fundacji w Funduszu Inwestycyjnym
OPERA. W związku z korzystnym oprocentowaniem Zarząd podjął decyzję o
przekazaniu kolejnych 100 000 zł na ww. fundusz.
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2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył prośbę Redakcji gazety internackiej „My z Chopina 30” o
dofinansowanie działalności ww. gazety, z przeznaczeniem na artykuły biurowe,
kolportaż, nagrody i upominki za ogłaszane w gazecie konkursy, w kwocie 200 zł.
Protokół nr 12
z posiedzenia Zarządu w dniu 5.12.2006
1. Zarząd

podpisał

umowę

nr

163/ŁP/2006

na

realizację

projektu

„Aktywizacja

międzygeneracyjna” w ramach Programu „Łączymy pokolenia” dofinansowanego przez
Fundację PZU i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, na kwotę 30.000 zł.
Koordynatorem projektu jest Stanisław Puchalski, w związku z czym, od 1 grudnia do 30
września 2007 r. pracować będzie na pełnym etacie z wynagrodzeniem w kwocie 1.100 zł
brutto. Wkład własny w projekt, w wysokości 3.342,30 zł, będzie pochodzić ze środków
pozyskanych od darczyńców i dochodu z kapitału żelaznego. Należy dołożyć starań, aby
wkład ten pochodził również z innych projektów.
2. Zarząd rozpatrzył pismo Gabrieli Zimirowskiej dot. przyznania Julii Zimirowskiej
dofinansowania wysokości 1.000 zł na komputer, który w kwocie 3.000 zł został
dofinansowany przez PFRON. Zarząd podjął decyzję o przyznaniu 850 zł.
3. Zarząd postanowił przekazać Malwinie Bemmes całość kwoty pozyskanej z wpłat 1%
podatku dochodowego na jej rzecz w wysokości 1.339,45 zł, bez potrącania kosztów
operacyjnych.
Uchwała Zarządu Fundacji Elbląg z dnia 31.10.2005
dotycząca przejęcia kasy Fundacji Elbląg
Dnia 31. października Zarząd uchwalił 2005 r. zarząd podjął uchwałę dotyczącą przejęcia przez
Magdalenę Skuza z dniem 31. października 2005 r. kasy Fundacji Elbląg od Stanisława
Puchalskiego. Stan kasy wynosił:
-23,46 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote i czterdzieści sześć groszy),
-czeki z konta 46 1240 1226 1111 0010 0478 1746 w ilości 9 sztuk,
-czeki z konta 32 1240 1226 1111 0010 0484 3011 w ilości 3 sztuk
zgodnie z Raportem Kasowym nr 10 z dnia 31. października 2005 r.

10. Opis działalności gospodarczej, jeżeli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy
Nie dotyczy
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11. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy)
12. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą – wynik finansowy tej działalności oraz
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł.
Nie dotyczy
13. Wysokość kwot przeznaczonych w 2006 roku na:
realizację celów statutowych fundacji –
wydatki administracyjne
działalność gospodarczą – nie dotyczy
inne wydatki – nie dotyczy
14. Liczba osób zatrudnionych z Fundacji:
15. Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej
Nie dotyczy
16. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację:
nagrody: nie dotyczy
premie: nie dotyczy
inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej – świadczenia urlopowe – nie dotyczy
17. Wysokość 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.
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia
18. Udzielone przez fundusze pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek
Nie dotyczy
19. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
20. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego, ze wskazaniem tych spółek
Nie dotyczy
21. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie
Nie dotyczy
22. Nabyte pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 5.000 zł
Nie dotyczy
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23. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
W załączeniu
24. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń
realizowanych w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
Nie dotyczy
25. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności
Zgodnie z umową nr 21/2006/OP zawartą w dniu 31.07.2006 z Gminą –Miasto Elbląg na
realizację działania pn. „Zadanie obejmujące działalność wspomagającą technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe będące wsparciem
przedsięwzięć i projektów, na które organizacja pozyskała środki finansowe z funduszy
europejskich”, Fundacja przekazała 49.839 zł na n realizację zadania „Średniowieczny
Wieżowiec-elbląska młodzież na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego Elbląga”.
Zgodnie z umową nr SP 7/A/2006 zawartą w dniu 30.01.2006 z Gminą – Miasto Elbląg na
realizację zadania pn. „Program Stypendialny SZANSA
– pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej i znajdującej się
w trudnej sytuacji materialnej oraz Program Stypendialny SŁONIK – pomoc dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej”, Fundacja przekazała 20.000 zł na stypendia dla zdolnej i
znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej młodzieży oraz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
Zgodnie z umową nr W/UMEL/1957/WD/467/KIS/303/2006 zawartą w dniu 26.01.2006 z
Gminą – Miasto Elbląg na realizację zadania pn. „Program Literacki Fundacji Elbląg –
promocja twórczości elbląskich autorów poprzez organizację konkursu literackiego”,
Fundacja przekazała 2.000 zł na pokrycie kosztów druku nagrodzonej publikacji.
Zgodnie z umową nr 01/NGO/06 zawartą w dniu 26.05.2006 z Zarządem Powiatu w Elblągu
na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczności lokalnych powiatu elbląskiego poprzez
wspieranie organizacji pozarządowych z tego terenu”, Fundacja przekazała 5.300 zł na
realizację Programu „Działaj Lokalnie V”.
26. Informacja o rozliczeniach Fundacji z budżetem:
z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
Nie dotyczy
a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
28. W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola w Fundacji.
Sporządziła: Katarzyna Ciszewska i Magdalena Skuza
Arkadiusz Jachimowicz

Stanisław Puchalski

Prezes Fundacji

Członek Zarządu
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