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                                                            Nasielsk, dnia  14 czerwca 2009 r. 

     

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

 NASIELSKIEJ FUNDACJI WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI 

ZA OKRES 01.01.2008.-31.12.2008. 

 

SIEDZIBA   05-190 Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki 21 

KRS             0000295564 (wpisana 28.12.2007 r.) 

REGON       141244833 

ZARZĄD     Prezes Fundacji Maciej Suwiński,  05-190 Nasielsk, ul. Sosnowa 14 

                      Członek Zarządu Mariusz Kraszewski, 05-190 Nasielsk, ul. Wiejska  8  

CELE STATUTOWE 

Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy, propagowanie wartości, 

kultywowanie tradycji i podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju obywateli 

Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie oświaty, wychowania i nauki. 

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, nie prowadzi  

działalności gospodarczej. 

DZIAŁALNOŚĆ  STATUTOWA 

1. Remont pomieszczenia administracyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Nasielsku 

02.2008 r. 

2. Darowizna na rzecz szkół z terenu Gminy Nasielsk środków czystości 02.2008 r.. 

3. Konkurs na Logo fundacji - organizacja wycieczki w Fundacji Centrum Ochrony 

Środowiska w Chrcynnie i inne nagrody dla zwycięzców konkursu – 03.2008 r. 

4. Wycieczka integracyjna uczniów likwidowanych szkół podstawowych z terenu Gminy 

Nasielsk do Wojskowego Portu Lotniczego Okęcie. 

5. Wyposażenie uczestników kolonii organizowanych przez Szkołę Podstawową w 

Nasielsku w sprzęt identyfikacyjny – lato 2008 r. 

6. Akcja „Kup Książkę”, w ramach której zakupiono ponad 800 książek za łączną kwotę 

około 10.000,- dla szkół prowadzonych przez Gminę Nasielsk. 

7. Organizacja wspólnie z Fundacją Centrum Ochrony Środowiska w Chrcynnie i Fundacją 

Fun Kayak, przy współudziale Stowarzyszenia „Warszawska Grupa Wysokościowa S12”, 

Pikniku Militarnego – 09.2008 r. 

8. Od 10.2008 r. we współpracy z Fundacją Fun Kayak i nauczycielami WF rozpoczęcie 

zajęć w ramach Nasielskiej Sekcji Kajakarstwa Turystycznego. 
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OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH 

W 2008 roku nie zakupiono nowych środków trwałych.  

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań.  

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 

Przychody z odpłatnej działalności statutowej wynosiły 0,00 zł., gdyż Fundacja nie realizowała 

odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń. 

Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje (działalność za którą  nie pobiera 

się wynagrodzenia) wynosiły 38.577,78 zł. i pochodziły w całości z darowizn oraz wpłat na 

rzecz organizacji pożytku publicznego.  

 

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

Koszty realizacji odpłatnej działalności statutowej wyniosły 0,00 zł. 

Koszty realizacji nieodpłatnej działalności statutowej wyniosły 27.177,58 zł. 

Koszty administracyjne wyniosły 732,36 zł., w tym: 

- materiały i energia       0,00   zł, 

- usługi obce                302,36 zł, 

- podatki i opłaty         430,00 zł, 

- wynagrodzenia              0,00 zł, 

- amortyzacja                   0,00 zł, 

- pozostałe                        0,00  zł. 

Pozostałe koszty wyniosły 250,00 zł. (KRS) 

 

INFORMACJE O ZATRUDNIENIU 

Fundacja nie zatrudnia pracowników, łączna kwota wynagrodzeń wynosi 0,00 zł, wysokość 

rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 

zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 

gospodarczą wynosi 0,00 zł, wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły 0,00 zł. 

 

INNE INFORMACJE 

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

Fundacja nie posiada lokat bankowych a jedynie rachunek bankowy do bieżących rozliczeń w 

ING Bank Ślaski O/Legionowo, stan na 31.12.2007 r. – 8.697,55 zł. 

Stan gotówki w kasie na 31.12.2007 r. - 808,00 zł. 
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Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.  

Fundacja nie jest właścicielem nieruchomości. 

Odnośnie pozostałych nabytych środków trwałych patrz wyżej w  OPISIE GŁÓWNYCH 

ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH. 

Aktywa fundacji wynoszą: 

- trwałe                 0,00 zł, 

- obrotowe   11.427,36 zł, 

Zobowiązania fundacji wynoszą  0,00 zł. 

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

Fundacja jest podatnikiem, o którym mowa w art. 25. ust. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych, jej celem statutowym zgodnie z art. 17. ust. 1. pkt. 4) 

w/w ustawy jest działalność oświatowa, naukowa i kulturalna. Fundacja nie osiąga przychodów 

z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 w/w ustawy oraz nie dokonuje wydatków na 

cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f w/w ustawy. Dochód Fundacji przeznaczany 

był na realizację jej celów statutowych. Ponadto Fundacja jako organizacja pożytku publicznego 

jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do prowadzonej 

przez nią działalności pożytku publicznego.  Zgodnie z art. 25. ust. 5  w/w ustawy fundacja jest 

zwolniona od obowiązku składania comiesięcznych deklaracji o wysokości dochodu (straty) 

osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacania na rachunek urzędu skarbowego 

zaliczek miesięcznych w wysokości różnicy między podatkiem  należnym od dochodu 

osiągniętego od początku  roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie 

miesiące. Fundacja składa jedynie sprawozdanie roczne CIT-8. 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji kontrola.  

 

 

  Prezes Fundacji Maciej Suwiński                 ___________________ 

 

  Członek Zarządu Mariusz Kraszewski         ___________________ 
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