Sprawozdanie z działalności
Fundacji „Ku Mądrości” im. dr Anny Dux
- 2004 rok I.
Fundacja „Ku Mądrości” im. Dr Anny Dux została powołana umową o ustanowieniu Fundacji
sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 31.01.2003 r. - repertorium Nr 635/2003.
1. Nazwa:
Fundacja Ku Mądrości im. dr Anny Dux.
2. Siedziba:
kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat SOKOŁOWSKI,
gmina SOKOŁÓW PODLASKI, miejsc. SOKOŁÓW PODLASKI,
i adres:
ul. KSIĘDZA BOSKO, nr 1, lok. ---, kod 08-300, poczta SOKOŁÓW PODLASKI.
3. Data wpisu w KRS:
24.03.2003.
4. Numer KRS:
0000156069
5. REGON:
712538346
6. Członkowie Zarządu:
- Ks. Rafał Mariusz Wroniecki, prezes, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Sadowa 2.
- Ks. Łukasz Piotr Mastalerz, wiceprezes, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Sadowa 2.
7. Członkowie Rady Fundacji:
- Halina Murawska, przewodnicząca, zam. 08-300 Sokołów Podlaski,
ul. Spółdzielcza 2/13
- Michał Siemieniak, wieceprzewodniczący, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 8a/17
- Teresa Czaczkowska-Włoga, sekretarz, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 70
- Witold Bartosiak, członek, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Sadowa 7
- Ks. Julian Dzierżak, członek, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Sadowa 2.
II.
Zgodnie z jego treścią umowy celem fundacji jest:
- wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej.
- Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej.
- Wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych.
- Wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży.
- Pomoc w przystosowaniu do życia społecznego.
- Wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych
Majątek początkowy Fundacji stanowiący fundusz założycielski określono w wysokości
10.000,00zł., z czego kwotę 5.000,00 zł. przeznaczono na działalność gospodarczą.
Statut Fundacji ustalony przez Fundatora w dniu 31.01.2003 r. między innymi stanowi:
-

w § 2 - Fundacja posiada osobowość prawną;
w § 3 – siedzibą Fundacji jest Sokołów Podlaski, ul. Ks. J. Bosko 1;
w § 4 – Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą – dochody z tej
działalności można przeznaczyć wyłącznie na cele statutowe;

-

-

-

-

w § 8 – cele określone w akcie notarialnym i statucie realizowane mogą być przez:
1) organizowanie i finansowanie pomocy dla młodzieży znajdującej się w
szczególnie trudnej sytuacji materialnej;
2) stypendia i nagrody dla młodzieży uzdolnionej i wyróżniającej się w nauce,
3) współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami prywatnymi;
w § 9 majątek fundacji stanowi:
1) fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 zł. w tym część przeznaczona na
działalność gospodarczą 5.000,00 zł.,
2) środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku
prowadzenia działalności;
w § 10 dochodami Fundacji są
1) dotacje, subwestycje, spadki, zapisy i darowizny od osób krajowych i
zagranicznych,
2) dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości,
3) odsetki, lokaty i depozyty bankowe,
4) dochody i operacje kapitałowe,
5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
6) dochody z działalności gospodarczej,
§ 12 – decyzje w sprawie przyjęcia spadków, zapisów, subwencji, dotacji lub
darowizny podejmuje Zarząd Fundacji.

III.
Zmian w Zarządzie Fundacji dokonano 20.10.2004 r.
Zmian danych w rejestrze dokonano 25.11.2004 r. – Fundacja uzyskała status organizacji
pożytku publicznego.
§ 16: Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji;
§ 17:
1. Rada Fundacji propaguje cele Fundacji i nadzoruje działalność Zarządu Fundacji,
2. Rada składa się z członków nominowanych przez Fundatora,
3. Uprawnienia Fundatora wykonuje każdorazowy Przełożony – Dyrektor Domu
Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim.
IV. Działalność Fundacji w roku 2004
- Refundacja Salezjańskiemu LO i Salezjańskiemu Gimnazjum w Sokołowie Podlaskim
środków finansowych wydatkowanych na stypendia socjalne i naukowe dla uczniów
(listopad).
- Patronat nad cyklem konferencji dla środowiska sokołowskiego (uczniowie ze szkół
ponadgimnazjalnych, nauczyciele ze wszystkich szkół oraz rodzice) wygłoszonych przez dr
Wandę Półtawską (grudzień).
- Akcja reklamowa na rzecz Fundacji w związku z uzyskaniem statusu organizacji pożytku
publicznego (listopad-grudzień).
V. Fundacja w 2004 r. osiągnęła następujące przychody i koszty:
Przychody
Konto 700 – przychody działalności statutowej – 529.176,43 zł, z tego:
przychody z działalności statutowej: 52.950,00 zł
wyniki dodatni z ubiegłego roku: 476.226,43 zł
Konto 750 – przychody finansowe – 24.305,90 zł
Na wymienionym koncie zaksięgowano:

- podwyższenie wartości jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (DWS Polska
FIO RP Plus) – 23.755,93 zł
- uzyskane odsetki bankowe z tytułu lokat środków finansowych na rachunku bankowym –
549,93 zł
Ogółem przychody wg Fundacji za 2004 r. wyniosły 553.482,33 zł
Koszty
Konto 400 – koszty zadań statutowych – 55.490,00 zł
Stypendia naukowe i socjalne dla uczniów Salezjańskiego Gimnazjum i Salezjańskiego LO w
Sokołowie Podlaskim.
Konto 761 – pozostałe koszty – 8.235,00 zł
Zakupiono komputer z oprogramowaniem – 4.087,00 zł
Druk materiałów reklamowych Fundacji – 4.148,00 zł
Konto 751 – koszty finansowe – 870,50 zł
Na wymienionym koncie księgowano koszty związane z obsługą rachunku bankowego
Fundacji.
Ogółem koszty fundacji w 2004 r. wyniosły 64.595,50 zł i taką ich wartość podano w
zeznaniu CIT-8 za 2004 r.
Dochód Fundacji za wymieniony okres wyniósł 488.886,83 zł i w zeznaniu CIT-8
zadeklarowano go jako zwolniony od podatku w rubryce 36.
W okresie od 22 do 25 listopada 2005 Fundacja została objęta kontrolą z przez Urząd
skarbowy w Sokołowie Podlaskim. Zakres kontroli dotyczył prawidłowości rozliczeń z
budżetem państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Podczas kontroli nie
stwierdzono żadnych rozbieżności pomiędzy z zeznaniem CIT – 8 a stanem faktycznym.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003.
Rada Fundacji postanowiła zysk w kwocie 488.886,83 zł przeksięgować na przychody roku
następnego.

