Sprawozdanie za rok 2004
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 czterech podstawowych działaniach:
A/rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności poprzez finansowanie działań organizacji
pozarządowych – Program Grantowy „Myślisz-Robisz-Będziesz”;
B/umożliwianie zdobycia wykształcenia niezamożnym, zdolnym uczniom i studentom
z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego – Program Stypendialny „Szansa”, Program
Stypendialny „Agrafka Muzyczna”, Program Stypendialny „Agrafka”, Program Stypendiów
Pomostowe;
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C/pomoc w usamodzielnieniu się społecznym i zawodowym dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego – Program Stypendialny
„SŁONIK”;
D/propagowanie działalności charytatywnej, dobroczynnej, filantropijnej wśród biznesu
elbląskiego – Konkurs o Tytuł Filantropa Roku;
E/promocja i wspieranie twórczości literackiej elbląskich pisarzy, poetów i publicystów,
w tym osób debiutujących – Program Literacki.
9. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych w okresie
sprawozdawczym (tj. rok 2004)
Wyciągi z protokołów posiedzeń Zarządu Fundacji Elbląg w 2004 roku
PROTOKÓŁ Nr 01/2004
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 12.01.2004
1.Zarząd zaakceptował podział środków pozyskanych na Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych
SŁONIK zgodnie z sugestiami Koalicji do utworzenia Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych:
tj. po odjęciu 10 % na koszty operacyjne Fundacji, należy 13.500 zł pozostawić jako kapitał
żelazny funduszu, a 13.500 zł przeznaczyć na Program Stypendialny SŁONIK 2004.
2.Zarząd przyjął założenia Regulaminu Programu Stypendialnego „SŁONIK 2004”
(w załączeniu). Na program zarząd przeznacza 13.500 zł pozyskanych w roku 2003
na Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych „SŁONIK”.
PROTOKÓŁ Nr 05/2004
Z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 04.05.2004
1.Sprawy bieżące.
A/ Informacja na temat przebiegu Akcji „Złotówka na Stypendium” w Hypernowej.
W zbiórce publicznej, która trwała od 15 marca do 9 kwietnia, uzyskano 20.015 zł.
Najbardziej aktywną klasą okazała się klasa z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
w Elblągu, która zebrała ponad 5.000 zł. Klasa ta otrzymała 1000 zł na wycieczkę
edukacyjną. Spotkanie podsumowujące akcję odbyło się 20 kwietnia. Obecni byli
przedstawiciele szkół oraz dyrektor Hypernowej.
2.Zarząd zdecydował, że ze środków pozyskanych ze zbiórki publicznej na kapitał żelazny
Funduszu Młodzieżowego przeznaczonych zostanie 5.000 zł. Na konkurs grantowy
w ramach Funduszu Zarząd przeznaczył 5.000 zł.
3.Zarząd zaakceptował i podpisał umowę z Akademią Rozwoju Filantropii na kwotę
8.100 zł z przeznaczeniem na działania operacyjne Fundacji do końca roku 2004.
PROTOKÓŁ Nr 06/2004
Z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 01.06.2004
A/Po zapoznaniu się z wnioskami na stypendium indywidualne dla studenta/studentki
z Instytutu Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
zarząd wyłonił dwa wnioski: Mai Gajdzis oraz Arka Kossendowskiego. Osoby te zostały
zaproszone na posiedzenie zarządu. Po rozmowie kwalifikacyjnej zarząd podjął decyzję
o przydzieleniu stypendium w wys. 300 zł/miesięcznie przez okres od czerwca 2004
do maja 2005 z pominięciem sierpnia i września 2004 tj. na okres 10 m-cy. W ramach
stypendium stypendysta będzie zarządzał stroną internetową Fundacji.
B/Po zapoznaniu się z wnioskami na stypendium indywidualne dla ucznia lub absolwenta
Państwowej Szkoły Muzycznej w Elblągu, zarząd podjął decyzję o przyznaniu stypendium w
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wys. 150 zł/mc przez 10 m-cy roku szkolnego 2004/2005 dla: Doroty Sulich oraz Aleksandry
Hryciuk
C/W związku z wnioskiem Państwowej Szkoły Muzycznej w Elblągu o dofinansowanie
wyjazdu na turnee do Wielkiej Brytanii dla 11 niezamożnych uczniów, Zarząd podjął decyzję
o warunkowym dofinansowaniu uczniów w wys. 150 zł. Wiceprezes zobowiąże dyrektora
ZPSM do dostarczenia zaświadczenia o nieprzekroczeniu przez ww. uczniów dochodu w
wys. 400 zł na członka rodziny. Dofinansowanie otrzymają uczniowie, którzy nie przekroczą
ww pułapu dochodowego.
PROTOKÓŁ NR 7/2004
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 17. czerwca 2004
1.Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu na Program Stypendialny „SZANSA” 50.000 zł
ze środków: Urzędu Miasta – 20.000, Fundacji im. S. Batorego – 20.000 zł, środków
własnych – 10.000 zł.
PROTOKÓŁ Nr 08/2004
Z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 06.07.2004
1.Zarząd omówił bieżące sprawy Fundacji.
2.Zarząd zaakceptował Umowę z Prezydentem Miasta Elbląga na projekt „Promowanie
zespołów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży” na kwotę 1.000 zł
z przeznaczeniem na wyjazd grupy muzycznej dzieci i młodzieży z parafii św. Brunona
(zespół Cor Deo) pod kierownictwem ks. Robaka. Zarząd podpisze umowę
z ks. Robakiem na współorganizację wyjazdu.
PROTOKÓŁ Nr 09/2004
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 04.08.2004
1.W związku z pozyskaniem 5.000 zł od Agory S.A., Zarząd podjął decyzję o przesunięciu z
przeznaczonych na Program Stypendialny 10.000 zł ze środków własnych, kwoty
5.000 zł z przeznaczeniem na kapitał żelazny Funduszu Młodzieżowego.
2.Zarząd podpisał Umowę z dnia 27. lipca 2004 z grupą nieformalną „Cor Deo”,
reprezentowaną przez ks. Radosława Robaka, na kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem
na współorganizację wyjazdu grupy muzycznej dzieci i młodzieży z parafii św. Brunona.
3.Zarząd przyjął Regulaminu Funduszu Młodzieżowego oraz założenia Regulaminu
Konkursu Grantowego Fundacji Elbląg 2004 „Myślisz-Robisz-Będziesz”. Na program
grantowy zarząd przeznacza do 10.000 zł ze środków pozyskanych ze zbiórek publicznych
dokonanych w br.
PROTOKÓŁ Nr 10/2004
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 07.09.2004
1.Zarząd zaakceptował umowę z „AGORĄ S.A.” o dofinansowanie Programu Stypendialnego
„SZANSA”.
2.Zarząd przyjął założenia Regulaminu Programu Stypendialnego „SŁONIK 2004/5” (w
załączeniu) i postanowił przeznaczyć na konkurs do 20.000 zł .
3.Zarząd przyjął uchwałę o podziale środków ze zbiórek publicznych przeprowadzonych w
bieżącym roku.
Z pozyskanych podczas Gali Fundacji Elbląg 9.955 zł, po odjęciu 10% na koszty
operacyjne Fundacji, należy 4.500 zł przeznaczyć na Program Stypendialny
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„SŁONIK 2004/5”, a 4.959,50 przeznaczyć na kapitał żelazny nowego fundusz
dziedzinowego - Funduszu Młodzieżowego.
Pozyskane podczas akcji „Złotówka na stypendium” w Hypernowej 20.015,24,
po odjęciu 10% na koszty operacyjne Fundacji, należy przeznaczyć na:
- Program Stypendialny „SŁONIK 2004/5” – 473,22 zł,
- Program Stypendialny „SZANSA” na rok szkolnym 2004/2005 - 2.500 zł,
- kapitał żelazny Funduszu Młodzieżowego - 5.040,50 zł,
- na konkurs grantowy ogłoszony w ramach Funduszu Młodzieżowego – 10.000 zł .
PROTOKÓŁ Nr 11/2004
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 13.09.2004
1.Zarząd podpisał Umowę z Urzędem Miejskim w Elblągu na kwotę 20.000 zł
z przeznaczeniem na program stypendialny SZANSA i koszty obsługi konkursu. Realizacja
umowy do końca grudnia 2004.
2.Zarząd zaakceptował decyzje Komisji Stypendialnej odnośnie podziału środków na
program stypendialny Szansa na rok szkolny 2004/2005. (w załączeniu)
PROTOKÓŁ Nr 12/2004
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 05.10.2004
1.Zarząd podpisał Umowę z dnia 15 września 2004 r. z Urzędem Miejskim w Elblągu na
kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na Program Stypendialny SZANSA i koszty obsługi
konkursu. Realizacja umowy do końca grudnia 2004.
2.Stanisław Puchalski przedstawił sprawozdanie z inauguracyjnego spotkania dla
darczyńców Fundacji Elbląg pn.„Wieczór z Filantropem”, które się odbyło 16.09.2004 w
Hotelu Gromada (Elzam). Koszty spotkania wyniosły 1.282 zł (wynajem sali, kolacja,
napoje). Na spotkanie pozyskano: darczyńcy anonimowi – 965 zł, wpłaty
Jan Pomiećko – 500 zł, Jan Puchalski – 500 zł. Ze sprzedaży „słoników szczęścia”
pozyskano 700 zł. Dochód ze spotkania wyniósł 1.383 zł, które zarząd przeznacza
w sposób następujący: 700 zł – Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych SŁONIK, 683 zł –
działania operacyjne Fundacji Elbląg.
PROTOKÓŁ Nr 13/2004
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elbląg w dniu 02.11.2004
1.Zarząd podjął uchwałę o podziale środków ze zbiórki publicznej „Złotówka
na stypendium” przeprowadzonej w elbląskich szkołach w dniach 20-22. października br.: po
odliczeniu 10% na koszty operacyjne, pozostałą kwotę należy podzielić po równo na: FDN
„SŁONIK”,
Fundusz
Stypendialny
„Szansa”
oraz
Fundusz
Młodzieżowy
z przeznaczeniem do bieżącego rozdysponowania. Oznacza to, że z pozyskanych 4.841,01 zł,
484,11 zł zostanie przekazane na koszty operacyjne Fundacji, a każdy
z ww. Funduszy zasili kwota 1.452,30 zł.
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PROTOKÓŁ nr 14/2004
z posiedzenia Zarządu Fundacji Elblągu w dniu 07. grudnia 2004
1.Zarząd podpisał umowę darowizny nr 2/A/2004 z dnia 30. listopada 2004
ze Stowarzyszeniem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce na kwotę 8.000 zł, dot.
finansowania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego „Agrafka”. (4 stypendia
x 200 zł x 10 m-cy).
2.Zarząd podpisał umowę z Janem Puchalskim w sprawie utworzenia „Funduszu
Dobroczynnego im. Zofii Puchalskiej” i wpłacie na kapitał żelazny funduszu kwoty 10.000
zł. Dochód z funduszu będzie przeznaczany na cele statutowe Fundacji uzgodnione z
darczyńcą.
3.Zarząd podpisał umowę z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dnia 29. października
2004 nr 4/DL4-LOG-S/2004 na kwotę 45.850 zł na projekt „Realizacja lokalnego konkursu
grantowego w ramach programu Działaj Lokalnie IV”.
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 2004 Fundacja uzyskała następujące przychody:
1.Działania operacyjne:
darczyńca anonimowy – 400 zł
darczyńca anonimowy – 565 zł
Urząd Miejski – 4.392,36 zł
APTEKA BIOS – 500 zł
K.D.J. TECH-BUD PHU s.c. - 500 zł
PKO BP – 2.000 zł
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 8.100 zł
EXTOM Handel Produkcja – 500 zł
Elbląska Spółdzielnia Mleczarska – 2.000 zł
Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych – 500 zł
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 1.000 zł
zbiórka publiczna „Złotówka na stypendium” w elbląskich szkołach – 484,11
2.Fundusz Nieograniczony:
Brak wpłat
3.Fundusz Stypendialny „Szansa”:
Elbląskie Zakłady Energetyczne – 1.200 zł
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce/Komisja Charytatywna AGORY – 5.000 zł
Urząd Miejski – 20.000 zł
darczyńca anonimowy – 4.800 zł
PUJAN – 4.500 zł
KGR Zbyszko – Nowa Holandia – 500 zł
Związek Pracodawców Ziemi Elbląskiej – 200 zł
AGROMAX – 100 zł
Fundacja im. Stefana Batorego – 20.000 zł
Witold Strzelec – 600 zł
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zbiórka publiczna „Złotówka na stypendium” w elbląskich szkołach – 1.452,30 zł
zbiórka publiczna „Złotówka na stypendium” w Hypernovej – 2.500 zł
4.Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych „SŁONIK”
Energomontaż – 200 zł
Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych – 2.000 zł
TECHTRANS – 500 zł
CLEANER – 1.000 zł
Paweł Jankowski – 50 zł
Andrzej Tomczyński – 100 zł
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 1.000 zł
Apteka GALENA – 100 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – 500 zł
PUJAN – 3.000 zł
Laboratorium Analityczne – 548 zł
PPHU KONSTAL – 100 zł
AGROMAX – 100 zł
PPHU „DĘBICA” - 1.000 zł
Zakład Usług Budowlanych MYTYCH Sp. z o.o. - 1.000 zł
Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej – 1.000 zł
PPUH „EDBA” – 800 zł
PUP ARBUD Sp. z o.o. - 300 zł
Bank Zachodni WBK – 4.000 zł
zbiórka publiczna podczas Gali Fundacji Elbląg - 4.500 zł
zbiórka publiczna „Złotówka na stypendium” w elbląskich szkołach – 1.452,30 zł
zbiórka publiczna „Złotówka na stypendium” w Hypernovej – 473,22 zł
5.Fundusz Młodzieżowy:
zbiórka publiczna podczas Gali Fundacji Elbląg - 4.959,50 zł
zbiórka publiczna „Złotówka na stypendium” w Hypernovej - 15.040,50 zł
zbiórka publiczna „Złotówka na stypendium” w elbląskich szkołach –
1.452,30 zł
6.Fundusz Dobroczynny im. Zofii Puchalskiej
Jan Puchalski – 10.000 zł
7.Fundusz im. Stanisława i ks. Mikołaja Leszczyc-Grabianków (w tworzeniu)
Michał Głuszak – 350 zł
Maria Głuszak – 350 zł
Bartłomiej Głuszak – 350 zł
8.Fundusz polsko-niemiecki (w tworzeniu)
darczyńcy z Niemiec – 2.103,75 zł
9.Programy własne Fundacji:
Elbląskie Zakłady Energetyczne – 2.000 zł
Urząd Miejski – 1.500 zł
Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych – 500 zł
PUJAN – 500 zł
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 2.000 zł

6

10.Program Stypendialny „Agrafka Muzyczna”:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 3.000 zł
11.Program Stypendialny „Agrafka”:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 3.200 zł
12.Program Grantowy „Działaj Lokalnie IV”:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 45.850 zł
13.Programy grantowe:
Urząd Miejski – 3.000 zł
Grupa LOTOS S.A. - 6.000 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 2004 roku na:
realizację celów statutowych fundacji – 122.466,67zł
wydatki administracyjne
- 49.388,02 zł
działalność gospodarczą – nie dotyczy
inne wydatki – nie dotyczy
14. Liczba osób zatrudnionych z Fundacji:
a) księgowa – umowa zlecenie
b) specjalista ds. konsultingu/prowadzenie biura, fundarising – 1 etat, przez 6 m-cy
tj. od czerwca do listopada 2004, 2 etaty (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 – 7.648,45 zł
− specjalista ds. konsultingu – 1 etat + 1 etat w okresie od czerwca do listopada
2004(stanowisko częściowo refundowane ze środków PFRON) – 14.857,69 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.
18. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia - 1.490,00 zł
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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 2004 r. Fundacja posiadała konta bankowe w:
A/Citibanku Handlowym filia w Elblągu
na koniec roku 2004 środki zgromadzone w banku wynosiły 601,34 zł
B/Banku Zachodnim - fundusz nieograniczony:
na koniec roku 2004 kapitał żelazny ulokowany w banku wyniósł 0,- zł
C/Bank PEKAO BP I oddział w Elblągu
na koniec 2004 roku wysokość środków zgromadzonych na rachunku bankowym
wynosiła 799.808,77 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 przeznaczeniu 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 58/K/2810/2004 zawartą w dniu 20. lutego 2004 z Gminą – Miasto
Elbląg na realizację zadania pn. Program Literacki Fundacji Elbląg – wspieranie twórczości
autorów elbląskich poprzez organizację konkursu literackiego, Fundacja przeznaczyła 1.500
zł na pokrycie kosztów druku nagrodzonej publikacji.
Zgodnie z Umową Nr 59/K/2810/2004 zawartą w dniu 20. lutego 2004 z Gminą – Miasto
Elbląg na realizację zadania pn. nagranie płyty długogrającej oraz promocja płyty elbląskiego
zespołu SOBOTA, Fundacja przekazała 2.000 zł na pokrycie kosztów nagrań studyjnych.
Zgodnie z Umową Nr 47/2004/OP zawartą w dniu 31. maja 2004 z Prezydentem Miasta
Elbląga na realizację zadania pn. Promocja zespołów amatorskiego ruchu artystycznego
dzieci i młodzieży, Fundacja przekazała 1.000 zł na pokrycie kosztów zakupu paliwa na
potrzeby tournee zespołu wokalnego „Cor Deo”.
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Zgodnie z Umową Nr RZ 18/2004 zawartą w dniu 15. września 2004 z Gminą – Miasto
Elbląg na realizację zadania pn. Konkurs Stypendialny „SZANSA” dla dzieci i młodzieży
wybitnie uzdolnionej i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z rodzin
niewydolnych wychowawczo z terenu Elbląga, Fundacja przekazała 20.000 zł na wypłatę
stypendiów i pokrycie kosztów obsługi konkursu.
27. Informacja o rozliczeniach Fundacji z budżetem:
z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
Nie dotyczy
a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Fundacja składa deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty
wypłat dokonanych – PIT-4.
Sporządziła: Dorota Parzyszek

Arkadiusz Jachimowicz

Stanisław Puchalski

Prezes Fundacji

Członek Zarządu
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