Sprawozdanie z działalności w 2006 roku
Fundacji „Ku Mądrości” im. dr Anny Dux
w Sokołowie Podlaskim

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. Podstawowe dane
a) Nazwa:
Fundacja Ku Mądrości im. dr Anny Dux.
b) Siedziba:
kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat SOKOŁOWSKI,
gmina SOKOŁÓW PODLASKI, miejsc. SOKOŁÓW PODLASKI,
c) Adres:
ul. KSIĘDZA BOSKO, nr 1, lok. ---, kod 08-300, poczta SOKOŁÓW PODLASKI.
d) Data wpisu w KRS: 24.03.2003.
e) Numer KRS: 0000156069
f) REGON: 712538346
g) 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.
h) Członkowie Rady Fundacji:
- Halina Murawska, przewodnicząca, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Spółdzielcza 2/13
- Michał Siemieniak, wice przewodniczący, 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.

2. Zasady, normy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych i opis głównych zdarzeń prawnych w naszej działalności o skutkach
finansowych.
a) Zgodnie z 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
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b) 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:
organizowanie i finansowanie pomocy dla młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnej
sytuacji materialnej; stypendia i nagrody dla młodzieży uzdolnionej i wyróżniającej się w
nauce, współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami prywatnymi.
w § 9 – majątek fundacji stanowi: fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 zł. w tym część
przeznaczona na działalność gospodarczą 5.000,00 zł., środki finansowe, ruchomości i
nieruchomości nabyte przez Fundację w toku prowadzenia działalności;
w § 10 – dochodami Fundacji są
dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny od osób krajowych i zagranicznych,
dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości,
odsetki, lokaty i depozyty bankowe,
dochody i operacje kapitałowe,
dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
dochody z działalności gospodarczej,
§ 12 – decyzje w sprawie przyjęcia spadków, zapisów, subwencji, dotacji lub darowizny podejmuje
Zarząd Fundacji.
c) Realizacja celów statutowych w roku 2006
Okres sprawozdawczy jest kontynuacją działalności Fundacji z roku poprzedniego, należą
do nich następujące inicjatywy:


Współpraca z Salezjańskim LO i Salezjańskim Gimnazjum w Sokołowie Podlaskim w
programie stypendialnym skierowanym do uczniów tych szkół. Fundacja finansuje stypendia
socjalne i naukowe. W roku 2006 przyznano 32 stypendia naukowe wynoszące od 25 do 50 zł
miesięcznie i 14 stypendiów socjalnych wynoszących od 50 do 250 zł.
Kwota przeznaczona na stypendia w 2006 roku: 20.965,00 zł. Rozliczone w styczniu 2007 r.
W roku 2006 rozliczono program stypendialny za rok poprzedni. Suma tego projektu wyniosła
29.070,00 zł.
 W roku 2006 rozliczono projekt modernizacji pracowni komputerowej w Szkołach Salezjańskich
w poprzedniego roku. Suma projektu to 36.639,86 zł.


Współfinansowanie projektu Międzynarodowy Wolontariat DON BOSCO
Celem Projektu jest szkolenie młodych wolontariuszy
Cel ten jest realizowany poprzez:
- ogólnopolskie spotkania szkoleniowe oraz spotkana w grupach regionalnych i lokalnych
- zaangażowanie w swoim środowisku na rzecz potrzebujących: oratoria salezjańskie, świetlice
środowiskowe, obozy dla uchodźców …
- uwrażliwianie na problemy krajów rozwijających się, prelekcja, wystawy z misjonarzami,
projekcje filmów
- wyjazdy krótkoterminowe do 3 miesięcy w okresie wakacyjnym do pracy z dziećmi na Wschód
(Rosja i Ukraina) i Albanii
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- wyjazdy długoterminowe jednoroczne do krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji
Projekt do rozliczenia w 2007 roku.



Współpraca ze Stowarzyszeniem Lokalnym Salos w ramach współfinansowania wyjazdu
drużyny piłkarskiej chłopców SOKOŁÓW SALOS na XVIII Światowe Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej do Zagrzebia (Chorwacja). Suma projektu: 6.000 zł



Organizacja II edycji konkursu na Najlepszego Gimnazjalistę Powiatu Sokołowskiego

Ideą konkursu jest promowanie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, posiadających
wysoką motywację do pracy, posiadających szerokie zainteresowania, aktywnie działających w
swoim środowisku lokalnym. Konkurs ten będzie wydarzeniem cyklicznym na terenie powiatu.
Przyznawanie każdego roku tytułu „Najlepszego Gimnazjalisty Powiatu” ma motywować
uczestników do pracy naukowej, godnego reprezentowania szkoły a także by było wynagrodzeniem
ich codziennej pracy na tym polu. Przy współpracy władz lokalnych i sponsorów przeznaczono na
organizację konkursu i nagrody sumę 5000 zł.


Nawiązanie współpracy z platformą medialną www.bosko.pl w celu stworzenia profesjonalnej
strony internetowej Fundacji.



Współpraca z parafią św. Jana Bosko oraz lokalną prasą w celu upowszechniania działalności
Fundacji.

Do nowych inicjatyw Fundacji należy zaliczyć:


Realizacja dwóch zadań publicznych współfinansowanych przez Wydział Kultury, Promocji i
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie:
a) „III Plenerowy Wieczór Muzyczny u Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego”
b) „VI Regionalne Obchody Dnia Papieskiego”



Realizacja ogólnopolskiego programu stypendialnego „Dyplom z marzeń” przeznaczonego dla
studentów pierwszego roku studiów magisterskich. Przyznano cztery stypendia wysokości 350zł
miesięcznie. Łączna kwota projektu: 14.000 zł

W realizacji tych projektów Fundacja współpracowała z następującymi instytucjami:












Salezjańskie Liceum i Gimnazjum w Sokołowie Podlaskim.
Dom zakonny Towarzystwa św. Franciszka Salezego w Sokołowie Podlaskim.
Urząd Miasta Sokołów Podlaski.
Urząd Marszałkowski w Warszawie
Starostwo Powiatowe.
Sokołowski Ośrodek kultury.
Gimnazja powiatu sokołowskiego.
Stowarzyszenie Lokalne SALOS.
Międzynarodowy Wolontariat DON BOSCO.
Firma EDCOM.
Zespół taneczny Fatum Sokolik.
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Gazeta Powiatowa.
Życie Sokołowa.
Gazeta Sokołowska.
Katolickie Radio Podlasie.

Dzięki zdobytym środkom finansowym, darowiznom, zaangażowaniu wolontariuszy i wielu
ludzi dobrej woli udało się zrealizować zakładane zadania.

3. Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lecz
aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Uchwały Rady Oratorium dotyczyły w 2006 roku zatwierdzenia rozliczenia
finansowego i merytorycznego za rok 2005 oraz uchwalenia rocznego planu pracy
Fundacji.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:

Przychody ogółem
Przychody z działalności statutowej:
a). darowizny
b). dotacje
wynik dodatni z roku ubiegłego

2006 rok
682.770,12
661.387,59
92.929,08
25.750,00
542.708,51

Przychody finansowe
a). odsetki od wartości jednostek DWS
b). odsetki bankowe od roku bieżącego

21.382,53
21.327,04
55,49

6. Informacja o poniesionych kosztach
Koszty ogółem
- koszty zadań statutowych
- koszty zadań publicznych
- pozostałe koszty (w tym administracja)
Dochód Fundacji wyniósł

2006 rok
94.788,46
77.115,87
17.000,00
672,59
587.981,66

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - nie dotyczy
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej- nie dotyczy
c) w 2006 roku żadna osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub o dzieło nie osiągnęła
wynagrodzenia podanego w art.9ust1pkt2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
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d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 17.000 zł
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowe i udzielania takich pożyczek - nie dotyczy
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Uczestnictwo w Funduszu Inwestycyjnym DWS Polska TFI S.A. - 536.325,19 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie dotyczy
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie - nie dotyczy
i) nabytych pozostałych środkach trwałych - nie dotyczy
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych - nie dotyczy

8. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne
Otrzymaliśmy dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań publicznych:
a) „III Plenerowy Wieczór Muzyczny u Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego”
b) „VI Regionalne Obchody Dnia Papieskiego”
Łączna kwota dotacji – 17.000 zł
Wynik finansowy tej działalności zgodnie z ofertą, rozliczny w całości.

9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Składamy deklaracje podatkowe od osób fizycznych ( PIT - 4 ) i roczna CIT - 8.
Dochód Fundacji za wymieniony okres wyniósł 587.981,66 zł i w zeznaniu CIT-8 zadeklarowano go
jako zwolniony od podatku w rubryce 36. Rada Fundacji postanowiła zysk w kwocie 587,981,66 zł
przeksięgować na przychody roku następnego.

10. Informacja o przeprowadzonych kontrolach
Nie było kontroli. Każda dotacja jest rozliczna na bieżąco i kontrolowana przez organ zlecający
zadanie. Rozliczenia prawidłowe i rzetelne. Brak zaleceń.
Sprawozdania merytoryczne Fundacji zostanie upublicznione do wiadomości na stronie
internetowej. Fundacja posiada własną stronę internetową www.fundacja.sdb.pl
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