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Sprawozdaniez dzialalnoSci
w 2007roku
Fundacji ,,Ku M4droSci" im. dr Anny Dux
w SokolowiePodlaskim

Fundacja,,Ku Mqdroéci" im. Dr Anny Dux zostalapowolanaumow4 o ustanowieniuFundacii
sporz4dzonejw formie aktu notarialnegoz dnia31.01.2003r. - repertorium Nr 63512003.
l. Podstawowe dane
a) Nazwa:
FundacjaKu M4droSciim. dr Anny Dux.
b) Siedziba:
kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat SOKOLOWSKI,
gmina SoKoI-Ów PODLASKI, miejsc.SoKoLÓw PODLASKI,
c) Adres:
ul. KSIIDZA BOSKO,nr l" lok. ---, kod 08-300,poczfa
SOKOLOWPODLASKI.
d) Data wpisu w KRS: 24.03.2003.
e) Numer KRS: 0000156069
0 REGON: 712538346
g) Czlonkowie Zarzqduz
- Ks. Rafal MariuszWroniecki"prezes.zam.08-300SokolówPodlaski,ul. Sadowa2.
- Ks. I-ukaszPiotrMastalerz.wiceprezes
, zam.08-300SokolówPodlaski"ul. Sadowa2.
h) CzlonkowieRady Fundacji:
- HalinaMurawska,przewodniczqca,
zam.08-300SokolówPodlaski,ul. SpóldzieIcza2173
- Michal Siemieniak,wice przewodniczqcy.
zam.08-300SokolówPodlaski,ul. Ks. Bosko \al17
- TeresaCzaczkowska-Wloga,
sekretarz,
zam.08-300SokolówPodlaski,ul. Lipowa 70
- Witold Bartosiak.czlonek.zam. 08-300SokolówPodlaski.ul. Sadowa7
- Ks. JulianDzierzak,czlonek,zam. 08-300SokolówPodlaski,ul. Sadowa2.

2, Zasady, normy i zakres dzialalno5ci statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych i opis glównych zdarzei prawnych w naszej dzialalnoéci o skutkach
finansowych.
a) Zgodnie z treSciqumowy celemfundacji jest:
o
o
o
o
o
o

WspieraniedzialalnoécioSwiatowej,wychowawczeji opiekuúczej.
WspieraniedzialalnoÉciw zakresiekultury fizycznej.
Wspieraniedzialalnoéciinstytucji szkolnychi szkolno-wychowawczych.
Wspieraniei promocjaró2nychform ksztalceniamlodzie|y.
Pomocw przystosowaniu
do 2yciaspolecznego.
Wspieranieinicjatyw zmierzai4cychdo poprawy warunków dydaktyczno-naukowych

b) Statut Fundacji ustalony przezFundatora w dniu 31.01.2003r. migdzy innymi stanowi:

w $ 2 - FundacjaposiadaosobowoSóprawrrE;
w S 3 - siedzib4Fundacjijest SokolówPodlaski,ul. Ks. J. Bosko l;
w $ 4 - FundacjamoZeprowadzié dzialalnoSó
gospodarczq-dochody ztej dzialalnoécimoana
przeznaczyówylqcznie na cele statutowe;
w $ 8 - cele okreSlonew akcie notarialnymi statucierealizowanemoge byé przez:
organizowaniei finansowaniepomocy dla mlodzie2y znajdujqcejsiq w szczególnietrudnej
sy'tuacjimaterialnej; stypendiai nagrody dla mlodzieLy uzdolnionej i wyróZniajqcejsiEw
nauce,wspólpracgz inst¡rtucjamipaústwowymi oraz organizacjamiprywatnymi.
w $ 9 - maj4tekfundacji stanowi:fundusz zalo|ycielskiw wysokoSci10.000,00zl. w tym czESó
ptzeznaczonanadzialalnoSó
gospodarczq5.000,00zl., érodki finansowe,ruchomoScii
nieruchomoScinabl'teprzez Fundacjqw toku prowadzeniadzialalnoSci;
w $ 10 - dochodamiFundacji s4
dotacje, subwencje,spadki, zapisyi darowizny od osób krajowych i zagranicznych,
dochody zpraw maj4tkowych,ruchomoScii nieruchomoSci,
odsetki,lokaty i depozytybankowe,
dochodyi operacjekapitalowe,
dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
dochody z dzialalnoScigospodarczej,
S 12 decyzjew sprawieprzyjEciaspadków,zapisów.subwencji,dotacji lub darowiznypodejmuje
ZarzqdFundacji.
c) Realizacja celów statutowych w roku 2007

o

Wspólpracaz SalezjaúskimLO i SalezjaúskimGimnazjumw SokolowiePodlaskimw
programiestypendialnymskierowanymdo uczniów tych szkóI.Fundacjafinansujestypendia
socjalnei naukowe.W roku 2007 przyznano:
1. W styczniu- realizacja23 stypendiównaukowych (przyznanew we wrzesniu2007 r.)
2. Od lutegodo czerwca- 25 stypendiównaukowych
3. Od wrzeSniado grudnia- 30 stypendiównaukowych
WysokoSóstypendiówwynosz4caod25 do 50 zl miesiqcznie.
Przyznanofakze 18 stypendiówsocjalnychwynosz4cychod 50 do 250 zl. N,qczna
kwota
projektu: 26.725zl.

o

,,Dyplom z matzen"
W roku 2007 kontynuowanoprojekt stypendialny.,Dyplom zmarzei" w ramach
ogólnopolskiegoprogramu,,StypendiaPomostowe",przeznaczonego
dla studentówpierwszego
roku studiów magisterskich.Od styczniado czerwcakontynuowanoprojekt z roku 2006,w
którym przyznano cztery stypendiawysokoSci 350 zl miesiqcznie. Lqczna kwota projektu
wynosila 14.000zl. Odpa2dziemlkado grudniabyl realizowanynowy projekt, w którym
przyzÍano 11 stypendióww wysokoSci380 zt miesiEcznie.Koniec projektu w czerwcu2008
roku. tr qcznakwota projektu: 4 1.800 zl, z czegoFundacja pokryla 30oA,czyli 12.540zl,

.

Stypendiumim. dr Anny Dux
W ramachprojektu stypendialnegodla studentów:,,stypendiumim. dr Anny Dux", przyznano5
stypendióww wysokoSciod 200 do 300 zl.

.

W roku 2007 zrealizowanoprojekt modernizacji pracowni komputerowej w Szkolach
Salezjaúskichw SokolowiePodlaskim.Sumaprojektu to 6.665 zl.

o

MiQdzynarodowyWolontariatDON BOSCO - wspólfinansowanieprojektu
Celem Projektujest szkoleniemlodych wolontariuszy
Cel tenjest realizowanypoprzezi
- ogólnopolskiespotkaniaszkolenioweoraz spotkanaw grupachregionalnychi lokalnych
- zaangaíowaniew swoim érodowiskunarzecz potrzebuj4cych:oratoriasalezjaúskie,éwietlice
érodowiskowe,
obozydla uchodZców...
- uwraZliwianiena problemy krajów rozwijaj4cychsiq, prelekcja,wystawy z misjonarzami,
projekcjefrlmów
- wyjazdy krótkoterminowedo 3 miesiEcyw okresiewakacyjnymdo pracy z dzieémina Wschód
(Rosjai Ukraina) i Albanii
- wyjazdy dlugoterminowejednorocznedo krajów Afryki, Ameryki tr-aciiskieji Azji
Projekt do rozliczeniaw 2007 roku.
Sumaprojektu: 75.128,42zl.

o

Przyznaniedotacji dla OSrodkamlodzie2owego
Emausw Czerwiúskunad WistQna zakup
projektoramultimedialnego w celu polepszenia zapleczadydaktycznego w.w. OSrodka.
Sumadotacji: 4.000zl

o

Dotacjadla FundacjiNauki i WychowaniawLodzi na dofinansowaniedzialalnoéci
stypendialnej.
Sumadotacji: 4401zl.

o

Dotacjadla SalezjaóskiegoGimnazjumw Miúsku Mazowieckim na modernizaciqzaplecza
szkolno- wychowawczego.
Sumadotacji:11.000zl.

o

Przyznanietrzechdotacji dla Szkót Salezjaúskichw SokolowiePodlaskimna wspieranie
dzialalnoSciw zakresiekultury frzycznej,krajoznawstwai wypoczynku dzieciimlodzie?y.
Dotacja zosfalaptzeznaczona
na dofinansowaniewyjazdów dla najbardziejubogichuczniów.
Sumadotacji:6.000zl.

o

Dotacjadla StowarzyszeniaLokalnegoSALOS w SokolowiePodlaskimna dofinansowanie
Obozu szkoleniowegodla mlodych sportowców.
Sumadotacji:3910,10zl.

o

Nawiqzaniewspólpracyz firmqFuture4netw celu stworzeniaprofesjonalnejstrony internetowej
Fundacji.

.

Wspólpracaz parafi45w. JanaBosko oraz lokaln4prasei radiemw celu upowszechniania
dzialalnoéciFundacii.

W realizacji tych projektów Fundacja wspólpracowalaz nastgpuj4cymiinstytucjami:
o SalezjaúskieLiceum i Gimnazjumw SokolowiePodlaskim.
o Dom zakonnyTowarzystwaÉw.FranciszkaSalezegow SokolowiePodlaskim.
. Urzqd Miasta Sokolów Podlaski.
. UrzTd Marszalkowski w Warszawie
o StarostwoPowiatowe.
o SokolowskiOSrodekkultury.
o GimnazJapowiatu sokolowskiego.
o StowarzyszenieLokalne SALOS.
¡ MiQdzynarodowyWolontariatDON BOSCO.
¡ Firma EDCOM.
. Zespól IanecznyFatum Sokolik.
o GazetaPowiatowa.
. Zycie Sokolowa.
o GazetaSokolowska.
o KatolickieRadioPodlasie.
Dziqki zdobyym érodkomfinansowym,darowiznom.zaangahowaniu
wolontariuszyi wielu
ludzi dobrej woli udalo siq zrealizowaózakladanezadania.
3. Fundacja jest wpisana do rejestru przedsigbiorców Krajowego Rejestru S4dowego lecz
aktu alnie nie p rowa dzi dzialaln oSci gospoda rczej.
4. Uchwaty Rady Fundacji dotyczyty w 2007 roku zatwierdzenia rozliczenia finansowego i
merytorycznego za rok2006 oraz uchwalenia rocznego planu pracy Fundacji.
5. Informacja o wysokoSci uzyskanych przychodów, z wyodrpbnieniem ich áródel:

2Q07rok
Przychodyogólem
Przychody z dzialalnoScistatutowej:
a). darowizny
b). dotacje
wynik dodatniz roku ubieglego
Przychodyfinansowe
a). odsetkiod wartoScijednostekDWS
b). odsetkibankoweod roku biez4cego

6. Informacja o poniesionychkosztach

758.348.55
736.802,59
145.694,14
3.126,79
587.981,66

21.545,97
21.425.4s
120,52

2007rok
Kosztv osólem
koszty zadanstatutowych
pozostale
koszty(w tym administracja)
DochódFundaciiwyniósl

t61.821.64

r6t.748.84
72.80

s96.526.91

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podzialem wedlug zajmowanychstanowisk i z
wyodrqbnieniemosób zatrudnionych wylqcznie w dzialalnoScigospodarczej- nie dofyczy
b) lqcznej kwocie wynagrodzeítwyplaconychprzez.fundacjez podzialem na wynqgrodzenia,
nagrody,premie i inne íwiadczenia,z wyodrqbnieniemcaloíci Qch wynagrodzeítosób
zaÍrudnionych wylqcznie w dzialalnr¡íci gospodarczej-nie dotyczy
c) w 2006 roku 2adna osobazatrudniona na umowp zlecenielub o dzielo nie osi4gnpla
wynagrodzenia podanegow art.9ustlpkt2 Ustawy o dzialalnoécipozytku publicznego i
wolontariacie.
d) wydatkachna wynagrodzeniaz umów zlecenia- nie dotyczy
e) udzielonychprzezfundacje pozyczkachpieniqznych,z podzialem wedlug ich wysokoíci, ze
wskazaniempo2yczkctbiorcówi warunków przyznania pozyczekoraz z podaniem podstawy
statutowe i udzielania takich pozyczek- nie dotyczy
fl

kwotachulokowanychna rachunkachbankowychze wskazaniembanku:
Uczestnictwow FunduszuInwestycyjnym DWS Polska TFI S.A. - 557.750,64zl.

g) wartoíci nabytych obligacji oraz wielkoici objqQch udzialów lub nabytych akcji w spólkach
prawa handlowegoze wsknzaniemÍych spólek- nie dotyczy
h) nabytychnieruchomoiciach,ich przeznaczeniuoraz wysokoici h,uotwydalkowanychna to
nabycie- nie dotyczy
i)

nabytychpozostalych lrodkach trwalych - nie dotyczy

j)

w-artoíciaktyuów i zobowiqzarifundacji ujqtych we wlaíciwych sprawozdaniachfinansowych
sporzqdzanychdla celów staÍysQcznych- nie dotyczy

8. Dane o dzialalnoSci zleconej przez podmioty paústwowe i samorz4dowe paústwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne
OtrzymaliSmydotacjgzUrzgdu Marszalkowskiegona realizacjgzadaniapublicznego:
"Mazowiada- plenerowyprzegl4dtwórczoSciartystycznej",ff umow: 198/KP.DU.Il07
l-qczna kwota dotacji - 6000 zl.
Wykorzystane- 3.126178zl.
Wynik finansowy tej dzialalnoécizgodniez ofert4 rozliczny w caioSci.

9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytulu ci4Z4cych zobowi4zair
podatkowych, a takile informacj€ w sprawie skladanych deklaracji podatkowych.
Skladamydeklaracjepodatkoweod osób fizycznych( PIT - 4 ) i rocznaCIT - 8.
Dochód Fundacjiza wymieniony okreswyniósl 596.526,9121iwzeznaniuCIT-8 zadeklarowanogo
jako zwolniony od podatkuw rubryce36. RadaFundacjipostanowilazysk w kwocie 596.526,9121
przeksiEgowaó
na przychodyroku nastgpnego.

10. Informacja o przeprowadzonych kontrolach
W roku2007 zostalaprzeprowadzonakontrola Urzgdu Skarbow-ego
w Sokolowi Podlaskimw
zakresieprawidtrowoSci
danychwykazanychw zeznaniuCIT - 8 za 2005 rok. Funduszeotrzymane
z dotacji zostaly rozliczne na bieZ4coi kontrolowane przez organ zlecq4cy zadanie.
SprawozdaniamerytoryczneFundacji zostanieupublicznionedo wiadomo5cina stronie
internetowej.Fundacja posiadawlasn4 strong internetow4www.fundacia.sdb.pl
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