Sprawozdanie za rok 2007
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 KRS
0000033301
5. Numer Księgi rejestrowej fundacji
5883
6. REGON
170786715
7. 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
8. 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.
9. 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:
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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”,
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”

10. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych w okresie
sprawozdawczym (tj. rok 2007)
Wyciągi z protokołów posiedzeń Zarządu Fundacji Elbląg w 2007 roku
Protokół nr 1
z posiedzenia Zarządu w dniu 2.01.2007
1. Gabriela Zimirowska poinformowała Zarząd o przebiegu zbiórki publicznej w CH
„Ogrody”. Dochód ze zbiórki wyniósł 27.506,91 zł. Po odjęciu 600 zł (w tym 300 zł na
pokrycie kosztów wydruku naklejek oraz 300 zł za zakup puszek kwestarskich), z kwoty
26.906,91 zł potrącono kwotę 2.690,7 zł stanowiącą 10 % kosztów administracyjnych. Z
pozostałej kwoty - 24.216,21 zł odjęto wynagrodzenie koordynatora zbiórki stanowiące
2.410,20 zł. Środki w wysokości 20.000 zł zostaną rozdysponowane na Program
Stypendialny „Słonik” 2007/2008, natomiast 1.806,01 zostanie przekazana na kapitał
żelazny Funduszu.
2. W ramach Programu Stypendialnego „Słonik” Zarząd, w dniu 15 grudnia 2006 r.,
podpisał umowę z:
•Dorotą Hapka na kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla Rafała Hapka.
Zakup komputera został dofinansowany przez PFRON w kwocie 3.000 zł
•Krystyną Podgórską na kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla Alicji
Podgórskiej. Zakup został dofinansowany przez PFRON w kwocie 3.000 zł.
3. Zarząd podpisał umowę z dnia 20.12.2006 z HDZ Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 10/14 na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup
sprzętu i artykułów szkolnych dla szkół biorących udział w świątecznej akcji
charytatywnej organizowanej na terenie Centrum Handlowego „Ogrody”.
4. Zarząd rozpatrzył pismo z dnia 27 grudnia 2006 w sprawie kontynuacji mecenatu
Konkursu „Najlepsi?!” i ufundowanie nagrody głównej w VI edycji. Zarząd przychylił się
do prośby i postanowił ufundować laureatowi konkursu stypendium w kwocie 500 zł.
Protokół nr 2
z posiedzenia Zarządu w dniu 14.02.2007
1. Zarząd podpisał umowę dotacji nr 7/DL5-LOG/2007 z Akademią Rozwoju Filantropii w
Polsce na kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na realizację konkursu grantowego „Działaj
Lokalnie V” w terminie od 2 stycznia do 30 listopada 2007.
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2. Zarząd postanowił, iż dotacja w wysokości 24.800 zł otrzymana od Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce z przeznaczeniem na kapitał żelazny zasili fundusz nieograniczony.
W razie potrzeby, Zarząd może podjąć decyzję o przesunięciu tej kwoty na inny fundusz.
3. Zarząd podjął decyzję o przekazaniu 200.000 zł na Fundusz Inwestycyjny ING
Stabilnego Wzrostu Plus, 260.000 zł na Fundusz Inwestycyjny UniKorona Aktywna
Alokacja 95% oraz 140.000 zł na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska
S.A. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy funduszy, kolejno w dniach
12.02.2007; 29.01.2007; 19.02.2007 r.
Protokół nr 3
z posiedzenia Zarządu w dniu 10.04.2007
1. Zarząd podpisał umowę o dzieło nr SS/K/01/2007 na kwotę 3.900 zł, zawartą w dniu
28.02.2007 z Michałem Grajewskim, przedstawicielem PPU FLUSSO, siedzibą przy ul.
Wojska Polskiego 1/pok. 315 w Elblągu, na wykonanie serwisu internetowego Fundacji
Elbląg. Prace nad utworzeniem serwisu zostały zakończone z dniem 31.03.2007 r.
2. Zarząd podpisał umowę darowizny nr UD 19/2007/S, zawartą w dniu 7 marca 2007 r. z
Fundacją J&S Pro Bono Poloniae na kwotę 968 zł na sfinansowanie programu
stypendialnego „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej” w terminie 7.03-15.05.2007 r.
Koordynatorem programu OFAM jest Katarzyna Ciszewska.
3. W ramach konkursu „Działaj lokalnie V” Komisja Grantowa postanowiła dofinansować
15 z 25 złożonych wniosków, na łączną kwotę 36.000 zł (zestawienie w załączeniu).
Podpisanie umów odbędzie się w dniu 19 kwietnia br. o 13.00 w siedzibie Fundacji.
Zarząd postanowił, iż w kolejnych edycjach 10% kwoty ma zostać przeznaczone na
realizację projektu organizacji z Elbląga.
Protokół nr 4
z posiedzenia Zarządu w dniu 16.05.2007
1. Zarząd rozpatrzył pismo od
- ks. Stefana Ewertowskiego i ks. Wojciecha Zawadzkiego w sprawie dofinansowania
wydania księgi „Wspomnienia, wdzięczność i radość”. Koszt druku 500 egz. wynosi 10.000
zł. Zarząd postanowił przekazać na w/w cel 1.500 zł pochodzących z Funduszu
Nieograniczonego;
- Jana Rostankowiego dotyczące finansowego wsparcia rehabilitacji i leczenia córki. Zarząd
przyznał kwotę w wysokości 500 zł, pochodzącą z Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych
„Słonik”, z przeznaczeniem na opłatę specjalistycznych badań;
- Małgorzaty Sekulskiej w sprawie dofinansowania wyjazdu do kliniki w Manchester na
specjalistyczne badania Wojciecha Sekulskiego. Zarząd postanowił przekazać kwotę 1.000 zł
pochodzącą z Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik”.
Protokół nr 5
z posiedzenia Zarządu w dniu 5.07.2007
1. W dniu 6 czerwca odbyła się Gala, dochód ze zbiórki wyniósł 220 zł, zostanie on
przekazany na Fundusz Młodzieżowy, dochód z licytacji Kryształowego Serca Ryszarda
Rynkowskiego wyniósł 16.000 zł, kwota ta zostanie przekazana na Fundusz im. R.
Rynkowskiego
2. W związku z niską rentownością Funduszu Allianz, Zarząd podjął decyzję o wycofaniu
kwoty 140.000 zł i zainwestowaniu jej w Fundusz Inwestycyjny Skarbiec-Depozytowy
FIO.
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3. Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego nastąpiło 13 czerwca. Z wyróżnionych utworów
wydana zostanie antologia. Stypendium literackie dla ks. inf. M. Józefczyka wynosi
2.000 zł. Za recenzje zgłoszonych na konkurs prac wynagrodzenia otrzymali: Katarzyna
Jarosińska w kwocie 500 zł brutto, Piotr Derlukiewicz w kwocie 600 zł brutto, Ryszard
Tomczyk w kwocie 200 zł brutto.
2. Decyzją Zarządu na Program Stypendialny „Szansa” przeznaczono 47.000 zł
pochodzących z następujących źródeł:
• 10.000 zł z odsetek z kapitału żelaznego Funduszu Stypendialnego w 2006 r.,
• 17.000 zł z dotacji z Urzędu Miejskiego w Elblągu,
• 9.000 zł z dotacji Fundacji im. S. Batorego;
• 8.000 zł z dochodu z kapitału żelaznego Funduszu Stypendialnego w 2007 r.,
• 3.000 zł z wpływów z 1%;
na Program Stypendialny „Słonik” przeznaczono 36.000 zł pochodzących z
następujących źródeł:
• 20.000 zł ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w 2006 r.,
• 8.000 zł z dotacji Fundacji im. S. Batorego,
• 3.000 zł z wpływów z 1%,
• 2.500 zł ze środków niewykorzystanych w zeszłorocznej edycji konkursu,
• 1.500 zł z dochodu z kapitału żelaznego FDN „Słonik” z 2007 r.,
• 1.000 zł z dochodu z kapitału żelaznego FDN „Słonik” z 2006 r.
Na tegoroczną edycję Konkursu Stypendialnego „Słonik” rozdysponowanych zostanie
30.000 zł, 6.000 zł zostanie w rezerwie do rozdysponowania w przypadku w
szczególnych sytuacjach.
3. Decyzją Zarządu wpływy z 1% w wysokości 40.697,84 zł zostały rozdzielone
następująco:
a. 23.974,81 zł na szkoły i organizacje
b. 5.723,03 na koszty operacyjne
c. 5.000 zł na działalność statutową
d. 3.000 zł na Program Stypendialny „Szansa”
e. 3.000 zł na Program Stypendialny „Słonik”
Protokół nr 6
z posiedzenia Zarządu w dniu 20.09.2007
1. W dniu 24 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Mniejszości
Niemieckiej w Elblągu. W imieniu Erwina Vollerthuna pani Krystyna Sucharska
przekazała darowiznę w wysokości 330 euro na rzecz Funduszu współpracy polskoniemieckiej.
2. Zarząd podpisał poniższe umowy:
• zawartą w dniu 1 lipca 2007 r. z Fundacją im. Stefana Batorego na kwotę 20.000 zł z
przeznaczeniem na realizację Programów Stypendialnych „Szansa” i „Słonik”.
• zawartą w dniu 1 sierpnia z Fundacją J&S Pro Bono Poloniae na kwotę 4.200 zł z
przeznaczeniem na realizację Programu Stypendialnego „Otwarta Filharmonia Agrafki
Muzycznej”.
W ramach programu „Aktywność Rodzicielska” zarząd podpisał umowy z następującymi
placówkami:
• umowa zawarta w dniu 13.07.2007 z Radą Szkoły Podstawowej Nr 12, z siedzibą
ul. Zajchowskiego 12, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Małgorzatę Rozalię
Czajkowską i Beatę Olkowską-Woźniak, na kwotę 876,24 zł;
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•

•
•
•
•

umowa zwarta w dniu 13.09.2007 z Komitetem Rodzicielskim Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych, z siedzibą ul. Traugutta 91, 82-300 Elbląg,
reprezentowanym przez Piotra Miedziejewskiego i Michała Grudzińskiego, na
kwotę 804, 64 zł;
umowa zawarta w dniu 17.09.2007 z Radą Rodziców Przedszkola Nr 8, z siedzibą
ul. Bema 9, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Agnieszkę Wronkowską i
Agnieszkę Kuklińską, na kwotę 590 zł.
umowa zawarta w dniu 1.03.2007 z Barbarą Paź, zam. ul. Robotnicza 83/2, 82300 Elbląg, na kwotę 942,07 zł;
umowa zawarta w dniu 14.03.2007 z Olimpią Pietrzak, zam. Różany 16, 82-335
Gronowo Elbląskie, na kwotę 2000,70 zł;
umowa zawarta w dniu 24.08.2007 z Elżbietę Bammes, zam. ul. Nowodworska
2/16, 82-300 Elbląg, na kwotę 550,25 zł;

Zarząd podpisał umowy z n/w organizacjami na przekaz wpłat z 1%:
•
•
•

umowa zawarta w dniu 23.05.2007 z Regionalnym Centrum Wolontariatu, z
siedzibą ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, reprezentowanym przez Annę
Garbarską-Werner i Gabrielę Zimirowską, na kwotę 610,67 zł;
umowa zwarta w dniu 20.06.2007 ze Stowarzyszeniem TACY SAMI, z siedzibą
ul. Beniowskiego 68, 82-300 Elbląg, reprezentowanym przez Teresę Szymańską i
Iwonę Pietraszkiewicz, na kwotę 507,52 zł;
umowa zawarta w dniu 5.06.2007 z Towarzystwem Przyjaciół Wsi Jagodnik, z
siedzibą Jagodnik 19, 82-316 Milejewo, reprezentowanym przez Danut Thomeyer
i Hannę Skrobotun, na kwotę 517,04 zł;

3. Wydana została publikacja pt.: „Elbląg i okolice. Moja książka historyczna” wraz z
przewodnikiem dla nauczycieli pt.: „Elbląg i okolice. Wyprawa w dawne czasy”. Ksiązki
te posłużą do nauki historii regionalnej dla przedszkoli i klas nauczania zintegrowanego.
Wydane zostały w nakładzie 1.000 szt. podręcznik dla dziecka oraz 50 szt. przewodnika
dla nauczycieli. Koszt wydania podręczników wyniósł 13.133.30 zł.
4. Zarząd zapoznał się z wynikami konkursu i zatwierdził decyzję Komisji Stypendialnej
„Szansa” oraz Komisji Stypendialnej „Słonik” w sprawie przyznanych stypendiów.
W Programie Stypendialnym „Szansa” na rok 2007/2008 stypendia otrzymało 25 osób na
łączną kwotę 38.700 zł (zestawienie w załączeniu). Do dyspozycji Komisji na rok
2007/2008 pozostało 7.000 zł. W Programie Stypendialnym „Słonik” stypendia
otrzymały 33 osoby na łączną kwotę 25.800 zł. Do dyspozycji Komisji na rok 2007/2008
pozostało 9.200 zł.
5. Zarząd rozpatrzył, skierowane przez Komisję Stypendialną „Szansa”, wnioski
stypendialne Pauliny Zaniewskiej, Piotra Olejnika i Kamila Spodarka. Stypendium
Zarządu w wysokości 1.300 zł na rok szkolny 2007/2008 otrzymała Paulina Zaniewska.
Protokół nr 7
z posiedzenia Zarządu w dniu 19.10.2007
1. W ramach programu „Aktywność Rodzicielska” zarząd podpisał umowy z
następującymi placówkami:
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umowa zawarta w dniu 25.09.2007 z Radą Rodziców Zespołu Szkół
Ogólnokształcących, z siedzibą ul. Pocztowa 2, 82-300 Elbląg, reprezentowaną
przez Alicję Ratkowską i Włodzimierza Lizak, na kwotę 118,40 zł;
umowa zawarta w dniu 25.09.2007 Radą Rodziców SP Nr 15, z siedzibą ul.
Modlińska 39, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Elżbietę Stefaniak i Joanę
Wachowicz, na kwotę 915,51 zł;
umowa zawarta w dniu 21.09.2007 z Radą Rodziców Gimnazjum Nr 9, z siedzibą
ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Zygmunta Wieser i Jolantę
Laskowską, na kwotę 73,60 zł;
umowa zawarta w dniu 21.09.2007 z Radą Rodziców Zespołu Szkół
Gospodarczych, z siedzibą ul. Królewiecka 128, 82-300 Elbląg, reprezentowaną
przez Stefana Strzeleckiego i Elżbietę Nalborską, na kwotę 377,28 zł;
umowa zawarta w dniu 21.09.2007 z Radą Rodziców Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2, z siedzibą ul. Polna 8A, 82-300 Elbląg,
reprezentowaną przez Janinę Żółtowską i Bernadetę Szewczyk, na kwotę 314,14
zł;
umowa zawarta w dniu 25.09.2007 z Radą Rodziców Przedszkola Nr 24, z
siedzibą ul. Brzechwy 5, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Monikę Kowalską,
na kwotę 157,84 zł;
umowa zawarta w dniu 25.09.2007 z Radą Rodziców SP Nr 25 z siedzibą ul.
Wyżynna 3, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Bożenę Rudnicką i Krystynę
Gruszczyńską, na kwotę 810,40 zł;
umowa zawarta w dniu 17.09.2007 z Radą Rodziców Przedszkola Nr 8, z siedzibą
ul. Bema 9, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Agnieszkę Wronkowską i
Agnieszkę Kuklińską, na kwotę 490 zł;
umowa zawarta w dniu 19.09.2007 z Radą Rodziców SP Nr 6, z siedzibą ul.
Piłsudskiego 4, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Mariusza Majewskiego i
Sylwię Rynkiewicz, na kwotę 781,20 zł;
umowa zawarta w dniu 01.010.2007 z Radą Rodziców Przedszkola Nr 10, z
siedzibą ul. Mączna 8, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Wiolettę Płocką i
Annę Taraszkiewicz, na kwotę 29,60 zł;
umowa zawarta w dniu 02.10.2007 z Radą Rodziców Zespołu Szkół
Mechanicznych, z siedzibą ul. Komeńskiego 39, 82-300 Elbląg, reprezentowaną
przez Magdalenę Brzezińską i Łucję Adamkowską, na kwotę 187,68 zł;
umowa zawarta w dniu 03.10.2007 z Radą Rodziców Przedszkola Nr 15, z
siedzibą ul. Diaczenki 24, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Elżbietę
Litwiniuk-Mowsisjan i Beatę Otrzonsek, na kwotę 718,00 zł;
umowa zawarta w dniu 03.10.2007 z Radą Rodziców Gimnazjum Nr 1, z siedzibą
ul. Rodziny Nalazków 20, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Beatę Mazurczak
i Izabelę Daciuk, na kwotę 396,62 zł;
umowa zawarta w dniu 05.10.2007 z Radą Rodziców Zespołu Szkół Nr 2, z
siedzibą ul. Królewiecka 42, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Małgorzatę
Kniżewską i Mirosławę Szałkowską, na kwotę 482,06 zł;
umowa zawarta w dniu 05.10.2007 z Radą Rodziców SP Nr 1, z siedzibą ul.
Szmaragdowa 5, 82-310 Elbląg 2, reprezentowaną przez Roksanę Starańczak i
Małgorzatę Tarnacką, na kwotę 519,85 zł;
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•
•
•
•
•
•
•
•

umowa zawarta w dniu 08.10.2007 z Radą Rodziców Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 1, z siedzibą ul. Kopernika 27, 82-300 Elbląg,
reprezentowaną przez Barbarę Pąk i Waldemara Gubańskiego, na kwotę 237,52
zł;
umowa zawarta w dniu 08.10.2007 z Radą Rodziców Przedszkola Nr 23, z
siedzibą ul. Płk. Dąbka 49, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Anitę Gańko i
Alicję Gronek, na kwotę 125,60 zł;
umowa zawarta w dniu 09.10.2007 z Radą Rodziców Przedszkola Nr 17, z
siedzibą ul. Karowa 30, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Tomasza Liber i
Agnieszkę Gurską, na kwotę 835,12 zł;
umowa zawarta w dniu 09.10.2007 z Radą Rodziców SP Nr 8, z siedzibą ul.
Szańcowa 2, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Beatę Seroczyńską i Anettę
Misiewicz, na kwotę 15,52 zł;
umowa zawarta w dniu 09.10.2007 z Radą Rodziców Przedszkola Nr 26, z
siedzibą ul. Bema 59, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Sylwię Korożan i
Annę Staszewską, na kwotę 253,36 zł;
umowa zawarta w dniu 09.10.2007 z Radą Rodziców Przedszkola Nr 33, z
siedzibą ul. Królewiecka 35, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Annę
Garbarską-Werner i Sławomira Tylkie, na kwotę 774,40 zł;
umowa zawarta w dniu 09.10.2007 z Radą Rodziców Przedszkola Nr 3, z siedzibą
ul. Bema 26, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Małgorzatę Jeramczykowską i
Agatę Szmydt, na kwotę 131,82 zł;
umowa zawarta w dniu 16.10.2007 z Radą Rodziców Niepublicznego Przedszkola
Katolickiego, z siedzibą ul. Bema 79, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez
Jolantę Parasiak i Izabelę Zwierzyńską, na kwotę 317,60 zł;
umowa zawarta w dniu 1.10.2007 z Radą Rodziców Przedszkola Nr 19, z siedzibą
ul. Ślusarska 4, 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez Maję Urbańską-Skucha i
Monikę Dwojakowską, na kwotę 1803,97 zł;

2. Zarząd rozpatrzył prośbę Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 15 w Elblągu dotyczącą
pomocy finansowej w organizacji Konkursu „Tydzień z życia szóstoklasisty”. Zarząd
postanowił przeznaczyć 500 zł na ten cel.
3. Zarząd rozpatrzył wnioski o stypendium Piotra Olejnika i Kamila Spodarka.
Otrzymali oni stypendia w kwocie 2.000 zł każdy na rok akademicki 2007/2008.
Środki pochodzą z pieniędzy Programu Stypendialnego „Szansa”.
Protokół nr 9
z posiedzenia Zarządu w dniu 7.12.2007
1. Zarząd, w dniu 26.11.2007, podpisał Umowę Nr 600 z Funduszem Inicjatyw
Obywatelskich, na dofinansowanie projektu pn. Pasje III wieku na kwotę 49.399,85 zł.
Wkład własny Fundacji wynosi 6.000 zł. Zostanie on pokryty z odsetek z kapitału
żelaznego. Koordynatorem projektu jest Gabriela Zimirowska.
2. Zarząd postanowił zlecić druk publikacji pt.: Almanach Literacki Fundacji Elbląg 2006
Markowi Zwierzyńskiemu. Przy porównaniu kosztów wydruku książki w kilku
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drukarniach, okazało się, że maksymalny nakład książki jaki udało się wynegocjować za
kwotę 2.200 zł wynosi 450 egz.
Za redakcję i skład w/w publikacji wydanej w ramach Konkursu Literackiego,
wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto otrzyma Marek Zwierzyński.
3. Wypracowano założenia konkursu grantowego dla organizacji seniorskich pn. „Zawsze
jest czas na pasje”, w ramach którego do rozdysponowania jest 5.000 zł z dochodu z
Funduszu Nieograniczonego.
11. Opis działalności gospodarczej, jeżeli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy
Nie dotyczy
12. 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 2007 Fundacja uzyskała następujące przychody:
Dotacje od samorządu Lokalnego
Dotacje od organizacji pozarządowych i firm
prywatnych
Biznes, organizacji społeczne, darczyńcy
indywidualni, inne
Wpłaty na fundusze celowe
Uzyskane odsetki bankowe
Pozostałe przychody operacyjne
Wpływy z działalności statutowej odpłatnej
Wpłaty z tytułu 1% podatku doch. od osób
fizycznych
Zbiórka publiczna
Razem w PLN

84.000,00
247.050,72
41.335,89
26.400,50
2.636,88
78.247,54
9.090,00
39.601,70
29.255,33
557.618,56

13. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą – wynik finansowy tej działalności oraz
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł.
Nie dotyczy
14. Wysokość kwot przeznaczonych w 2007 roku na:
realizację celów statutowych fundacji – 427.407,97
wydatki administracyjne
- 54.020,33
działalność gospodarczą – nie dotyczy
inne wydatki – nie dotyczy
15. Liczba osób zatrudnionych z Fundacji:
- specjalista ds. konsultingu / prowadzenie biura, fundraising – umowa o pracę na 0,5 etatu
- księgowa – umowa o pracę na pełny etat ( do 31.08.200 7 r.) – stanowisko częściowo
refundowane ze środków PFRON
- księgowa – umowa zlecenie na okres od 1.09 do9 31 12.2007 – pełny etat.
16. Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej
Nie dotyczy
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17. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 15.896,28 zł
- specjalista ds. konsultingu - 6.000,00 zł
- księgowa
- 9.896,28 zł częściowo refundowane ze środków PFRON
nagrody: nie dotyczy
premie: nie dotyczy
inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej – świadczenia urlopowe – nie dotyczy.
18. 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 500,00 zł
Nagrody: nie dotyczy
Premie: nie dotyczy.
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia : (z tytułu projektów realizowanych przez
Fundację i finansowanych ze środków projektowych)
- Program „Działaj Lokalnie VI”
4.500,00 zł
- Program Literacki Fundacji Elbląg
1.000,00 zł
- Program stypendialny „Agrafka Muzyczna”
415,06 zł
- Program „Aktywizacja Międzygeneracyjna”
19.252,92 zł
- Program „Edukacja Regionalna”
2.206,00 zł
- Program „Elbląskie Oblicza Filantropii”
117.199,11 zł
- Program „Pasje III Wieku” – FIO
26.704,18 zł
- Koordynacja zbiórki publicznej
2.000,00 zł
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.
Fundacja Elbląg w 2007 roku posiadała konta bankowe w :
a) Bank PEKAO SA I O/Elbląg – na 31.12.2007 roku środki zgromadzone na
rachunku podstawowym wynosiły 42.236,46 zł
b) Bank PEKAO SA I O/Elbląg – konto do obsługi programu „Działaj Lokalnie” na 31.12.2007 r. stan środków wynosił 370,77 zł
c) Bank PEKAO SA I O/Elbląg – konto do obsługi Programu Edukacji Regionalnej
na 31.12.2007 r. wykazywało stan środków 0,01 zł
d) Bank PEKAO SA I/Elbląg - konto do obsługi Projektów europejskich na
31.12.2007 r. wykazywało stan środków 2,49 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
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23. Nabyte pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 5.000 zł
Fundacja Elbląg w ramach projektu „Elbląskie Oblicza Filantropii” zakupiła środki trwałe
przekraczające wartość zakupu 5000,00 zł:
- kamera telewizyjna - 9.272,00 zł
- zestaw komputerowy do studia telewizyjnego – 5.745,75 zł
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
Przychód z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego w 2007 r. wynosiła:
- sprzedaż książek - 9.090,00 zł
Koszt realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego w 2007 roku wyniósł:
- opracowanie i wydruk książki - 13.133,30 zł
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 SP 6/A/2007 zawartą w dniu 16 stycznia 2007 r. 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 18.000 zł na stypendia oraz 2.000 zł na pokrycie
kosztów operacyjnych.
Zgodnie z umową nr W/UMEL/105/WD/17/KIS/11/2007 zawartą w dniu 25 stycznia 2007 r.
z Gminą – Miasto Elbląg na realizacje zdania pn. „organizacja konkursu literackiego w
ramach Programu Literackiego Fundacji Elbląg” Fundacja przekazała kwotę 2.000 zł na
pokrycie kosztów druku nagrodzonych prac.
Zgodnie z umową nr 19/2007/OP zawartą w dniu 5 lutego 2007 r. 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 i innych źródeł zewnętrznych”, Fundacja przekazała 20.000 zł na realizację
zadania „Oblicza elbląskiej filantropii - biznes i organizacje pozarządowe na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych Elbląga”.
Zgodnie z umową nr 1/NGO/07 zawartą w dniu 23 marca 2007 r. z Zarządem Powiatu w
Elblągu na realizację zadania pn. „Aktywizowanie społeczności lokalnej powiatu elbląskiego
poprzez wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu”, Fundacja przekazała 6.000
zł na realizację Programu „Działaj Lokalnie V”.
Zgodnie z umową nr 600 zawartą w dniu 26 listopada 2007 r. z Ministrem Pracy i Polityki
Społecznej, Fundacja przekazała kwotę 49.399,85 zł na realizację zadania pn. „Pasje III
wieku. Wspieranie aktywności elbląskich seniorów”.
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27. Informacja o rozliczeniach Fundacji z budżetem:
z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
Nie dotyczy
a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Nie dotyczy.
28. Czy w okresie sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola w Fundacji
Nie dotyczy.

Arkadiusz Jachimowicz

Stanisław Puchalski

Prezes Fundacji

Członek Zarządu
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