Sprawozdanie za rok 2005
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 pięciu 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”,

1

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.
9. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych w okresie
sprawozdawczym (tj. rok 2005)
Wyciągi z protokołów posiedzeń Zarządu Fundacji Elbląg w 2005 roku
Protokół nr 01/2005
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 04. stycznia 2005
1. Zarząd podpisał umowę z Bartłomiejem Głuszakiem w celu utworzenia odrębnego
funduszu imiennego w ramach Fundacji Elbląg - „Funduszu im. Stanisława i ks. Mikołaja
Leszczyc-Grabianków”. Fundusz zostanie powołany uchwałą Rady Fundacji po
przekazaniu przez Darczyńcę co najmniej 10.000 zł na kapitał żelazny funduszu.
2 .Zarząd, zgodnie z wolą darczyńcy, przyznał Darii Nieczuji-Ostrowskiej stypendium
specjalne w wysokości 4.500 zł na okres od września 2004 do sierpnia 2005, tj. po 375
zł/m-c. Zarząd podpisał umowę ze stypendystką.
3. Zarząd przygotował i uchwalił Preliminarz budżetowy na 2005 rok.
Protokół nr 2
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg dnia 1. lutego 2005
1. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie przekazania na kapitał żelazny Funduszu Dzieci
Niepełnosprawnych SŁONIK kwoty 4.096,44 zł pochodzących z wpłat bieżących
dokonywanych na rzecz funduszu w 2004 r.
Kapitał żelazny Funduszu wyniósł na koniec 2004 roku – 16.753,15 zł.
Protokół nr 3/2005
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg dnia 1. marca 2005
1. Zarząd podpisał umowę nr RZ 3/2005 z Gminą – Miasto Elbląg z dnia 10. stycznia
2005 dotyczącą realizacji zadania „pomoc w postaci stypendiów dla dzieci
i młodzieży wybitnie uzdolnionej i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej –
Program Stypendialny Szansa w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”, na kwotą 20.000 zł.
2. Zarząd podpisał umowę nr W/UMEL/1089/WD/266/KIS/191/2005 z Gminą – Miasto
Elbląg z dnia 14. stycznia 2005 dotyczącą wykonania działania pn. „promocja kultury
lokalnej w kraju i za granicą, w tym promocja młodych artystów” poprzez organizację
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konkursu literackiego w ramach Programu Literackiego Fundacji Elbląg, na kwotę 2.000
zł.
3. Zarząd podpisał umowę darowizny z poleceniem nr 4/FL/2005 zawartą w dniu
14. lutego 2005 z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce na realizację programu
„Rozwijanie Funduszu Lokalnego w Elblągu”, na kwotę 8.700 zł.
Okres realizacji umowy od 01. stycznia 2005 do 30. kwietnia 2006.
4. Zarząd podpisał umowę darowizny z poleceniem nr 4/FL-P/2005 zawartą w dniu
01. lutego 2005 z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce na realizację projektu pn.
„Gala Fundacji Elbląg”, na kwotę 2.775 zł.
Protokół nr 4/2005
z posiedzenia Zarządu dnia 31. marca 2005
1. Zarząd podpisał umowę z dnia 7. marca 2005 na kwotę 45.850 zł, z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce na realizację wiosennej edycji lokalnego konkursu
grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie IV”.
Koordynatorem Programu jest Gabriela Zimirowska.
2. Zarząd podpisał Umowę nr 01/G/05 z dnia 14. marca 2005 ze Stowarzyszeniem
Elbląski Klub Autorów na kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów
biurowych, składu oraz druku jednego wydania kwartalnika „Tygiel”.
3. Zarząd podpisał Umowę nr 02/G/05 z dnia 14. marca 2005 z Gimnazjum nr 5
w Elblągu na udzielenie grantu rzeczowego w postaci artykułów biurowych o wartości
100 zł, na potrzeby akcji „Dzieci Dzieciom” organizowanej przez Samorząd Uczniowski.
4. Zarząd podpisał umowę z dnia 1. kwietnia 2005 z Fundacją J&S Pro Bono Poloniae na
kwotę 962 zł, na realizację programu stypendialnego „Otwarta Filharmonia Agrafki
Muzycznej”. Koordynatorem Programu jest Dorota Parzyszek.
5. Zarząd podpisał Umowę stypendialną z dnia 21. marca 2005 z Magdaleną Tarczyńską
na finansowanie stypendium na II semestr roku akademickiego 2004/2005 w ramach
Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych SŁONIK.

Protokół nr 6/2005
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 06. czerwca 2005
1. Zarząd podpisał umowę stypendialną z Michałem Panasiukiem na wypłatę stypendium
specjalnego w wysokości 2.020 zł.
Stypendium ufundowane zostało ze środków przekazanych przez P.P.H.U. „STAL” pana Andrzeja Nowickiego z Gdyni (po odjęciu 10% na koszty operacyjne) oraz 80%
wartości wpłat z tytułu przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na
rzecz opp z dopiskiem „Michał Panasiuk”.
2. Zarząd podpisał umowę stypendialną z Cloudem Mawą, laureatem konkursu Najlepsi?!
Na kwotę 500 zł. Gala konkursu, organizowanego przez gazetę „Tydzień w Elblągu”
odbędzie się 16. czerwca 2005 r. w Teatrze Dramatycznym w Elblągu.
3. Zarząd podpisał umowę darowizny z firmą LOTOS na kwotę 5000 zł na zakup
komputera w kwocie 4.500 zł oraz ufundowanie stypendium w kwocie 500 zł z
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przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu Najlepsi?! organizowanego przez
gazetę Tydzień w Elblągu. Fundacja jest współrealizatorem konkursu.
4. Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umowy darowizny z ABB Zamech GAZPETRO w
ramach której Fundacja otrzyma komputer – laptop IMB TP R51 1829 – R6G, nr seryjny
L3AKVAK z oprogramowaniem, z przeznaczeniem dla zwycięzcy konkursu „Najlepsi?!
2005”.
Protokół nr 7/2005
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 06. lipca 2005
1. W związku z rozstrzygnięciem II edycji Konkursu Literackiego zarząd FE podpisał
umowy na jednorazowe stypendia literackie w wys. 1000 zł z laureatami konkursu w
kategorii Elbląska Książka Roku: Ryszardem Tomczykiem i Wiolettą Piasecką.
2. Zarząd podpisał Aneks nr 1 do umowy z dnia 15 września 2004 zawarty w dniu 5
czerwca 2005 r. z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. Aneks związany jest
z rezygnacją jednej z 4 stypendystek. W związku z tym FEP zwróci FE kwotę 1.140 zł.
FE przeznaczy ogółem na program kwotę 3.420 zł (pomniejszoną o 1 stypendium).
3. Zarząd podpisał umowę z właścicielami Regionalnego Centrum Marketingu na
opłacenie zakupu komputera w kwocie 4.500 zł ze środków pozyskanych od firmy
LOTOS. Komputer został wręczony podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursu w
dniu 16. czerwca br. w Teatrze Dramatycznym.
4. Zarząd zaakceptował niżej wymienione umowy ze szkołami i przedszkolami:
-Umowa z Przedszkolem nr 19, ul. Ślusarska 4, 82-300 Elbląg, zawarta 20 czerwca
2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Dorotą Klimowską – Pychyńską i
Gabrielą Zimirowską, na kwotę: 1.392,62 zł. (słownie: jeden tysiąc, trzysta
dziewięćdziesiąt dwa złote, sześćdziesiąt dwa grosze).
-Umowa ze Szkołą Podstawową nr 6, ul. Piłsudskiego 4, 82-300Elbląg, zawarta 20
czerwca 2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Bożeną Dobrzyńską i Joanną
Nowaczyk, na kwotę: 178 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt osiem złotych).
-Umowa z Zespołem Szkół Ogólnokształcących, ul. Pocztowa 2, 82-300 Elbląg,
zawarta 28 czerwca 2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Alicją Ratkowską i
Włodzimierzem Zbigniewem Lizakiem, na kwotę: 817, 28 zł. (słownie: osiemset
siedemnaście złotych, dwadzieścia osiem groszy).
-Umowa ze Szkołą Podstawową nr 25, ul. Wyżynna 3, 82-300 Elbląg, zawarta 28
czerwca 2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Iwoną Brojek i Mariolą Wolan,
na kwotę: 723,76 (słownie: siedemset dwadzieścia trzy złote, siedemdziesiąt sześć
groszy).
-Umowa z Zespołem Szkół nr 1, ul. Korczaka 34, 82-300 Elbląg, zawarta 30 czerwca
2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Ewą Malesą i Beatą Bohdan, na kwotę:
1.140,33 zł. (słownie: jeden tysiąc, sto czterdzieści zlotych, trzydzieści trzy grosze).
-Umowa z Gimnazjum nr 2, ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg, zawarta 4 lipca 2005 r.
z przedstawicielami Rady Rodziców: Mariuszem Jaworskim i Małgorzatą
Rzepczyńską, na kwotę: 347,90 zł. (słownie: trzysta czterdzieści siedem złotych,
dziewięćdziesiąt groszy).
-Umowa ze Szkołą Podstawową nr 1, ul. Daszyńskiego 1, 82-300 Elbląg, zawarta 4
lipca 2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Joanną Teresą Piotrowską i Marią
Jolantą Dobrenko, na kwotę 1.602,52 (słownie: jeden tysiąc, sześćset dwa złote,
pięćdziesiąt dwa grosze).

4

Środki finansowe będące przedmiotem umowy pozyskane zostały w ww placówkach z
wpłat 1 % podatku dochodowego od nauczycieli i rodziców i pomniejszone o 20 % z
przeznaczeniem na działalność administracyjną fundacji.
Protokół nr 8 / 2005
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 23. sierpnia 2005
1. Zarząd zapoznał się z umową z Miastem Elbląg nr WE 29/2005 z dnia 16.08.2005 na
kwotę 10.000 zł dotyczącą publikacji podręcznika do prowadzenia edukacji regionalnej
dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Umowa została podpisana przez Członka Zarządu - Stanisława Puchalskiego oraz
Wiceprezesa Zarządu - Mirosława Borzęckiego. Koordynatorem projektu jest Arkadiusz
Jachimowicz.
2. W związku z nie pozyskaniem pracownika na stanowisko refundowane, Prezes
podpisał aneks do umowy o pracę Stanisława Puchalskiego, dot. zatrudnienia ww w
miesiącu sierpniu 2005 na pełny etat z wynagrodzeniem w wys. 1000 zł brutto.
3. Zarząd zaakceptował umowę z Zespołem Szkół Muzycznych, ul. Traugutta 91, 82–300
Elbląg, zawartą 1 sierpnia 2005 r., z przedstawicielami Rady Rodziców: Mirosławą
Wysocką i Michałem Grędzińskim, na kwotę 1473,92 zł (słownie: jeden tysiąc, czterysta
siedemdziesiąt trzy złote, dziewięćdziesiąt dwa grosze).

Protokół nr 9/2005
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 12. września 2005
1. Zarząd podpisał umowę z Fundacją im. Stefana Batorego z dnia 10 sierpnia 2005 roku
na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na "Program stypendialny dla dzieci i młodzieży w
roku szkolnym 2005/2006".
2. Zarząd zaakceptował niżej wymienione umowy:
- Umowa ze Szkołą Podstawową nr 18, ul. Węgrowska 1, 82-300 Elbląg, zawarta 29
sierpnia 2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Andrzejem Fursem i Marzeną
Pałasz, na kwotę: 729,44 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć złotych,
czterdzieści cztery grosze).
- Umowa ze Szkołą Podstawową nr 21, ul. Godlewskiego 1, 82-300 Elbląg, zawarta 29
sierpnia 2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Barbarą Lewandowską i Barbarą
Jakubowską, na kwotę: 427,87 zł (słownie: czterysta dwadzieścia siedem złotych,
osiemdziesiąt siedem groszy).
- Umowa ze Szkołą Podstawową nr 23, ul. Słoneczna 14, 82-300 Elbląg, zawarta 29
sierpnia 2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Renatą Bojczuk i Ewą Lipińską, na
kwotę: 136 zł (słownie: sto trzydzieści sześć złotych).
3. W związku z przejściem na emeryturę Stanisława Puchalskiego z dniem 31 sierpnia
2005 r. i niemożnością zatrudnienia go na stanowisko refundowane przez PFRON,

5

Zarząd podpisał umowę o pracę ze Stanisławem Puchalskim na czas nieokreślony, z
wynagrodzeniem w wysokości 500 zł brutto/mc.
4. Zarząd zatrudnił na stanowisko refundowane przez PEFRON księgową – doradcę ds.
konsultingu, Bożenę Raciniewską, na miesiąc wrzesień na pół etatu, z możliwością
przedłużenia umowy, na kwotę 500 zł brutto/mc.
5. Zarząd omówił kandydaturę Magdaleny Skuzy do pracy na pół etatu na stanowisko
refundowane i podjął decyzję o jej zatrudnieniu na miesiąc z wynagrodzeniem 500 zł
brutto/mc z możliwością przedłużenia umowy.
6. Zarząd zaakceptował umowę z Zespołem Szkół Muzycznych, ul. Traugutta 91, 82–300
Elbląg, zawartą 1 sierpnia 2005 r., z przedstawicielami Rady Rodziców: Mirosławą
Wysocką i Michałem Grędzińskim, na kwotę 1473,92 zł (słownie: jeden tysiąc, czterysta
siedemdziesiąt trzy złote, dziewięćdziesiąt dwa grosze).
Protokół nr 10/ 2005
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 30. września 2005
1. Zarząd podpisał umowę darowizny NR 4/FL–S/2005 z Akademią Rozwoju Filantropii
z dnia 8 września 2005 r. na kwotę 16.000 zł na dofinansowanie realizacji Lokalnego
Programu Stypendialnego.
2. Zarząd zaakceptował umowy w ramach programu "Aktywność Rodzicielska" z n/w
placówkami:
- Umowa z Zespołem Szkół Gospodarczych, ul. Królewiecka 128 w Elblągu, zawarta 19.
września 2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Stefanem Strzeleckim i Elżbietą
Nalborską na kwotę 287,73 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt
trzy grosze)
- Umowa z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Królewiecka 42 w Elblągu,
zawarta 19. września 2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Małgorzatą
Kniżewską i Mirosławą Szałkowską na kwotę 1509,91 zł (tysiąc pięćset dziewięć złotych,
dziewięćdziesiąt jeden groszy),
- Umowa z Przedszkolem Nr 8, ul. Gen. Bema 9 w Elblągu, zawarta 11. lipca 2005 r. z
przedstawicielami Rady Rodziców: Haliną Gudel i Anną Kowalską na kwotę 215,75 zł
(dwieście piętnaście złotych, siedemdziesiąt pięć groszy),
- Umowa z Przedszkolem Nr 17, ul. Karowa 30 w Elblągu, zawarta 5 lipca 2005 r. z
przedstawicielami Rady Rodziców: Jarosławem Orłowskim i Iwoną Statek na kwotę
94,32 zł (dziewięćdziesiąt cztery złote, trzydzieści dwa grosze),
- Umowa ze Szkoła Podstawową Nr 15, ul. Modlińska 39 w Elblągu, zawarta 12 sierpnia
2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Teresą Kogutowicz i Elżbietą Stefaniak na
kwotę 448,80 zł (czterysta czterdzieści osiem złotych, osiemdziesiąt groszy),
- Umowa z Przedszkolem Nr 10, ul. Mączna 8 w Elblągu, zawarta 24. sierpnia 2005 r. z
przedstawicielami Rady Rodziców: Anetą Syput i Magdaleną Bączkiewicz na kwotę 56
zł (pięćdziesiąt sześć złotych),
- Umowa z V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Saperów 14e w Elblągu, zawarta 26
września 2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Marią Ristau i Wioletą
Grześkowiak na kwotę 150, 56 zł (sto pięćdziesiąt złotych, pięćdziesiąt sześć groszy).
3. Zarząd rozpatrzył wnioski kandydatów na Stypendium Dziennikarskie i wybrał
Krzysztofa Grablewskiego, który będzie otrzymywał stypendium w wys. 180 zł/m-c
przez okres 12 miesięcy, tj. od października 2005 r. do września 2006 r.
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3. Zarząd postanowił przedłużyć umowę o pracę Bożenie Raciniewskiej na miesiąc
październik, warunki umowy pozostają bez zmian.
Protokół nr 11/2005
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 31.10.2005
1. Zarząd zaakceptował umowy w ramach programu "Aktywność Rodzicielska" z n/w
placówkami:
- Umowa z Przedszkolem nr 33, ul. Królewiecka 35 w Elblągu, zawarta 15. września
2005 r. z przedstawicielami Rady Rodziców: Sławomirem Tylkie i Agnieszką Woźniak
na kwotę 946,65 zł (dziewięćset czterdzieści sześć złotych, sześćdziesiąt pięć groszy).
2. Zarząd podpisał Umowę na stypendium dziennikarskie z Krzysztofem Grablewskim na
okres 11 miesięcy, na kwotę 2.000 zł, w 10 ratach w kwocie 180 zł, oraz jedenastej w
wysokości 200 zł.
3. Zarząd zaakceptował Umowę Nr 5/A/2005 z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce,
zawartą dnia 14 października 2005 r. w ramach Programu Stypendialnego "Agrafka" na
kwotę 6.000 zł. Stypendia otrzymały: Patrycja Wargacka, Magdalena Dutkowska, Natalia
Paradowska. Stypendium będzie wypłacane przez 10 miesięcy w kwocie 200 zł dla
każdej stypendystki.
4. Zarząd przedłużył umowę o pracę Magdalenie Skuza na czas nieokreślony. Warunki
pracy i płacy pozostały bez zmian.

Protokół nr 12/2005
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 05.12.2005
1. Zarząd zaakceptował umowy w ramach programu "Aktywność Rodzicielska" z n/w
placówkami:
- Umowa ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 1, ul. Kopernika 27 w
Elblągu, zawarta 18 listopada 2005 r. z przedstawicielami szkoły: Bogumiłą Rudoman i
Waldemarem Gubańskim na kwotę 185,60 zł (sto osiemdziesiąt pięć złotych,
sześćdziesiąt groszy),
- Umowa z Zespołem Szkół Ekonomicznych, ul. Gen. Bema 50 w Elblągu, zawarta 1
grudnia 2005 r. z przedstawicielami szkoły: danutą Janczuk i Grażyną Cieluch na kwotę
201,29 zł (dwieście jeden złotych, dwadzieścia dziewięć groszy),
- Umowa z Gimnazjum nr 1, ul. Rodziny Nalazków 20, zawarta 1 grudnia 2005 r. z
przedstawicielami szkoły: Natalią Paczkowską i Beatą Mazurczak na kwotę 102,20 zł
(sto dwa złote, dwadzieścia groszy).
2. Zarząd podjął decyzję, że w ramach programu „Elbląg – nasza mała ojczyzna”, za
opracowanie podręcznika na poziomie gimnazjalnym Katarzyna Panimasz otrzyma
wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł, Elżbieta Paprocka - 5.000 zł (poziom
ponadgimnazjalny), zespół, w skład którego wchodzą: Alicja Guła, Katarzyna
Lotkowska, Marlena Szwemińska – 5.000 zł (poziom przedszkolny/wczesnoszkolny).
Środki finansowe pochodzą z Urzędu Miejskiego (5.000 zł) oraz darowizn i środków
własnych Fundacji.
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Protokół nr 1/2006
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 03.01.2006
1. Zarząd zaakceptował umowę dotyczącą dotacji z budżetu Programu Phare 2003
„Organizacje Pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju” Nr PL2003/004379.01.01.01/ri/02/18 na realizację projektu „Średniowieczny Wieżowiec - elbląska młodzież
na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego Elbląga” w wysokości 43.595,44 euro . Projekt
realizowany jest w okresie: od grudnia 2005 r. do sierpnia 2006 r.
Uchwała Zarządu Fundacji Elbląg z dnia 5.12.2005
dotycząca polityki bezpieczeństwa w zakresie
ochrony danych osobowych darczyńców i stypendystów
Dokument sporządzony został na podstawie:
Ustawy o ochronie danych osobowych
Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych
1. Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzona
zostaje polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych darczyńców i stypendystów
Fundacji Elbląg.
2. Administratorem danych jest Fundacja Elbląg, 82–300 Elbląg, ul. Związku
Jaszczurczego 17, której przedstawicielem jest Arkadiusz Jachimowicz, prezes – zam.
82–300 Elbląg, ul. Zielona 1/3.
3. Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych
oraz zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. Wyznacza się administratora bezpieczeństwa informacji, którym jest Stanisław
Puchalski, członek zarządu Fundacji Elbląg, zam. 82-300 Elbląg, ul. Władysława IV
7/15.
5. Do przetwarzania danych upoważniono Magdalenę Skuza, księgową Fundacji Elbląg,
zam. 82–300 Elbląg, ul. Jana Matejki 5/5.
6. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych nie jest
konieczna, ponieważ do przetwarzania danych upoważniono tylko jedną osobę.
7. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych osobowych ustalono:
a. pomieszczeniem, w którym przetwarzane są dane osobowe jest pomieszczenie biurowe
Fundacji Elbląg przy ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg;
b. dokumenty dot. danych osobowych przechowywane są w zamkniętej na klucz szafce w
pomieszczeniu biurowym Fundacji Elbląg,
c. elektorniczne zbiory danych osobowych: stypendystów i darczyńców, znajdują się w
dokumencie formatu MS Excel zamieszczonych na twardym dysku komputera
znajdującego się w pomieszczeniu biurowym Fundacji Elbląg,
d. plik zawierający ww zbiory danych chroniony jest hasłem znanym osobie
upoważnionej do przetwarzania danych,
e. w zbiorze danych stypendystów gromadzone są nast. informacje:
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1. Imię i nazwisko
2. adres zamieszkania
3. wykształcenie
4. wysokość dochodów przypadających na jednego członka rodziny stypendysty
5. średnia ocen uzyskanych w ostatnim semestrze nauki
f. w zbiorze danych darczyńców gromadzone są nast. informacje:
1. Imię i nazwisko
2. adres zamieszkania
3. kwota darowizny przeznaczonej na Fundację Elbląg
Arkadiusz Jachimowicz
prezes
10. Opis działalności gospodarczej, jeżeli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy
Nie dotyczy
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)
W roku 2005 Fundacja uzyskała następujące przychody:
1.Działania operacyjne:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 8.775 zł
Darczyńca anonimowy – 700 zł
Darczyńca anonimowy – 597,50 zł
LOTOS darowizna – 500 zł
Denise Couglin – 457,50
Zygmunt Stojek – 300zł
Elbląska Spółdzielnia Mleczarska – 1.000 zł
Elbląskie Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej – 1.000 zł
Elbląskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej – 2.000 zł
2.Fundusz Nieograniczony:
Grupa LOTOS – 4.500 zł
3.Fundusz Stypendialny „Szansa”:
Urząd Miejski w Elblągu - 20.000 zł
Fundacja im. Stefana Batorego – 20.000 zł
Witold Strzelec - 900 zł
Anonimowy darczyńca - 5.400 zł
Fundacja im. Stefana Batorego - 20.000 zł
EZE ENERGA S.A. – 1.200 zł
A.Nowicki – 1.000 zł
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 16.000 zł
Wpłaty z 1% na stypendia – 296,44
4.Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych „SŁONIK”
PPHU
"EDBA",
Barbara
Bogdan
Raszczyk
Piekarnia
"Raszczyk"
PPHU
"Dębica"
Elbląg
Zakład Usług Budowlanych MYTYCH Sp. zoo - 1.000 zł

Szypulińska – 2.500
Pasłęk
1.500
1.000

zł
zł
zł
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Zbiórka podczas Gali FE – 2.107,50 zł
Piotr
Żabiński
PHU
Pal
Drew
Elbląg
1.700
Techtrans – 300 zł
Ryszard Rynkowski – 450 zł
Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych – 200 zł
Zbiórka „Podaruj uśmiech na gwiazdkę” w CH Ogrody – 26.439,33
Zbiórka publiczna w hipermarkecie E.Leclerc "Złotówka na stypendium" - 4.070,14 zł
HDZ Elbląg Sp. zo.o. - 5.000 zł
Wpłaty z 1% - 533,54

zł

5.Fundusz Młodzieżowy: - 247,50
6.Fundusz Dobroczynny im. Zofii Puchalskiej
Jan Puchalski – 3.000 zł
Wpłata z 1% - 166,40
7.Fundusz im. Stanisława i ks. Mikołaja Leszczyc-Grabianków (w tworzeniu)
Michał Głuszak – 650 zł
Maria Głuszak – 650 zł
Bartłomiej Głuszak – 2.400 zł
Arkadiusz Jachimowicz – 100 zł
M.J. Hochleitner – 116 zł
Dochód z Gali FE – 630 zł
Teresa Bocheńska – 100 zł
Wpłaty z 1% - 102,40 zł
Dochód uzyskany ze sprzedaży książki „Leszczyc- Grabianka” – 80 zł
8.Fundusz polsko-niemiecki (w tworzeniu)
darczyńcy z Niemiec – 1.978,45 zł
9.Fundusz im. Ryszarda Rynkowskiego ( w tworzeniu)
Ryszard Rynkowski – 4050 zł
10.Fundusz im. R.Tomczyka (w tworzeniu) – 990 zł
11.Program literacki FE:
Urząd Miejski – 2000 zł
12.Program Edukacja Regionalna (wydanie podręczników do historii)
Urząd Miejski – 10.000 zł
Alstom Power sp. z o.o. – 2.000 zł
ABB Zamach Gazpetro – 2.000 zł
Bank PeKaO S.A. – 2.000 zł
13. Program Stypendialny „Agrafka Muzyczna”:
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae – 3.360 zł
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae na Filharmonię Agrafkii Muzycznej – 962 zł
14. Program Stypendialny „Agrafka”:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 8.400 zł
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15. Program Grantowy „Działaj Lokalnie IV”:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 45.850 zł
Starostwo Powiatowe w Elblągu – 6.900 zł
16. Program 1% na OPP oraz Aktywność Rodzicielska:
1% na szkoły i przedszkola – 18.295,85 zł
1 % na OPP – 12.549,43 zł
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 2005 roku na:
realizację celów statutowych fundacji – 273.383,49zł
wydatki administracyjne
- 40.072,70 zł
działalność gospodarczą – nie dotyczy
inne wydatki – nie dotyczy
14. Liczba osób zatrudnionych z Fundacji:
a) księgowa – umowa zlecenie, od września umowa o pracę na ½ etatu
b) specjalista ds. konsultingu/prowadzenie biura, fundarising – 1 etat, przez 6 m-cy
tj. od stycznia do czerwca 2005(stanowisko częściowo refundowane ze środków
PFRON), 1 etat od lipca do sierpnia, 1,5 etatu od września do października, 1 etat od
listopada do grudnia (stanowisko częściowo refundowane ze środków PFRON)
15. Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej
Nie dotyczy
16. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację:
Wynagrodzenie za pracę pracowników biura:
− księgowa – 4.450,03 zł
− specjalista ds. konsultingu – (stanowisko częściowo refundowane ze środków PFRON) –
17.368,36 zł
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.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wypłacane członkowi zarządu zatrudnionemu na
½ etatu, na stanowisku specjalista ds. konsultingu wynosiło 500 zł.
nagrody: nie dotyczy
premie: nie dotyczy
18. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia - 27.049,46 zł ( z tytułu projektów FE) i tak:
Projekt „Wizyta studyjna Kazachów” – 7.042,80
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Projekt „Edukacja Regionalna” wydanie podręczników historii – 9.390 zł
Pozostałe (Projekt Średniowieczny Wieżowiec, Działaj Lokalnie, Gala FE) : 10.616,66
19. 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
20. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
W 2005 r. Fundacja posiadała konta bankowe w:
A/ Bank PEKAO BP I oddział w Elblągu
na koniec 2005 roku wysokość środków zgromadzonych na rachunku bankowym
podstawowym wynosiła 27.979,16 zł
B/ Bank PEKAO BP I oddział w Elblągu – konto do obsługi Programu Działaj Lokalnie
na koniec 2005 roku wysokość środków zgromadzonych na rachunku wynosiła 0 zł
C/ Bank PEKAO BP I oddział w Elblągu – konto do obsługi Programu Edukacji Regionalnej,
na koniec 2005 roku wysokość środków zgromadzonych na rachunku bankowym
wynosiła 2.000,00 zł
D/ Bank PEKAO BP I oddział w Elblągu – konto do obsługi Projektu Średniowieczny
Wieżowiec, na koniec 2005 roku wysokość środków zgromadzonych na rachunku
wynosiła 0 zł
E/ Bank PEKAO BP I oddział w Elblągu – konto do obsługi Projektu Średniowieczny
Wieżowiec, na koniec 2005 roku wysokość środków zgromadzonych na rachunku
wynosiła 0 zł
21. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego, ze wskazaniem tych spółek
Nie dotyczy
22. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie
Nie dotyczy
23. Nabyte pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 5.000 zł
Nie dotyczy
24. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
W załączeniu
25. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń
realizowanych w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
Nie dotyczy
26. 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 W/UMEL/1089/WD/266/KIS/191.2005 zawartą w dniu 14 stycznia
2005 r. z Gminą – Miasto Elbląg na realizację zadania pn. Program Literacki Fundacji Elbląg
– wspieranie twórczości autorów elbląskich poprzez organizację konkursu literackiego,
Fundacja przeznaczyła 2.000 zł na pokrycie kosztów druku nagrodzonej publikacji.
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Zgodnie z Umową Nr 01/NGO/05 zawartą w dniu 3 czerwca 2005 r. ze Starostą Powiatu
Elbląskiego – Sławomirem Jezierskim oraz Wicestarostą – Maciejem Romanowskim na
realizację zadania pn. Aktywizowanie społeczności lokalnych powiatu elbląskiego poprzez
wspieranie organizacji pozarządowych z tego powiatu, Fundacja przekazała 6.900 zł na
Program „Działaj Lokalnie IV”.
Zgodnie z Umową Nr WE29/2005 zawartą w dniu 16. sierpnia 2005 r. z Gminą Miasto Elbląg
na realizację zadania pn. Edukacja Regionalna, Fundacja przekazała 10.000 zł na wydanie
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.
Zgodnie z Umową Nr RZ 3/2005 zawartą w dniu 10. stycznia 2005 r. z Gminą – Miasto
Elbląg na realizację zadania pn. Program stypendialny SZANSA w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r., Fundacja
przekazała 20.000 zł na stypendia dla dzieci i młodzieży wybitnie zdolnej i znajdującej się
w trudnej sytuacji materialnej.
Zgodnie z umową Nr – PL2003/004-379.01.01.01 zawartą w dniu 21 grudnia 2005 r.
z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej, Jednostkę Finansująco-Kontraktującą Fundacja rozpoczęła realizację projektu
pn. „Średniowieczny Wieżowiec-elbląska młodzież na rzecz rozwoju dziedzictwa
kulturowego Elbląga”, na którą otrzymała dofinansowanie 43.595,44 euro.
27. Informacja o rozliczeniach Fundacji z budżetem:
z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
Nie dotyczy
a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Fundacja składa deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty
wypłat dokonanych – PIT-4.
28. W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola w Fundacji.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 lipca
2005 r. „pozytywnie oceniła działalność Fundacji Elbląg w okresie od 2000 do 2004 r.,
pomimo stwierdzonych uchybień nie mających jednak zasadniczego wpływu na kontrolowaną
działalność. Dotyczyły one:
- nie wywiązania się z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdań
finansowych za lata 2000 – 2003,
- zorganizowania w 2004 r. zbiórki publicznej bez wymaganego pozwolenia,
- nieterminowego sporządzenia sprawozdania z działalności za 2001 r.”
Sporządziła: Katarzyna Ciszewska i Magdalena Skuza

Arkadiusz Jachimowicz

Stanisław Puchalski

Prezes Fundacji

Członek Zarządu
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