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                                                                                           Nasielsk, dnia  04.04.2012 r. 
      

 
www.fundacja.szkola.pl 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

 NASIELSKIEJ FUNDACJI WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI 
ZA OKRES 01.01.2011.-31.12.2011. 

 
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 w 2011 

 
1. Dofinansowanie nagrody w konkursie plastycznym Przedszkola „Pod Fiołkami” w 

Nasielsku, kwota 100,00 zł. 
2. Transport uczniów zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach na wycieczce 

Międzyzdroje-Świnoujście, kwota 150,00 zł. 
3. Rozstawienie i obsługa urządzeń rozrywkowych dla dzieci w Dniu Dziecka i Sportu 

Szkolnego organizowanego przy Szkole Podstawowej im.Stefana Starzyńskiego, 
kwota 1.000,00 zł. 

4. Zakup drukarki niezbędnej do pracy pedagoga i psychologa szkolnego, kwota 
300,00 zł. 

5. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowo -rekreacyjnego dla dzieci, kwota 
1.000,00 zł. 

6. Dofinansowanie zakupu odtwarzaczy CD na zajęcia muzyczne i do świetlicy szkolnej 
Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie, kwota 500,00 zł. 

7. Darowizna rzeczowa artykułów chemicznych dla Szkoły Podstawowej im.Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku, kwota 1.921,81 zł. 

8. Darowizna rzeczowa artykułów biurowych dla Szkoły Podstawowej im.Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku, kwota 12.982,52 zł. 
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OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH 
 

W roku 2011 nie zakupiono nowych środków trwałych. 

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań. 
 
 
INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 
 
Przychody z odpłatnej działalności statutowej wynosiły 0.0- zł., Fundacja nie 
realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych. 

Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje (działalność za którą  
nie pobiera się wynagrodzenia) wynosiły 17.432,72 zł. w tym: - 1) darowizny pieniężne 
4.450,20 zł  - 2) darowizny rzeczowe  12.982,52 zł. 
 
 
 
 
INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 
 
Koszty realizacji odpłatnej działalności statutowej wyniosły  0,00 - zł. 

Koszty realizacji nieodpłatnej działalności statutowej wyniosły  28.759,67 - zł. 

Koszty administracyjne wyniosły 357,75  zł., w tym: 
- materiały i energia      0,0   zł, 
- usługi obce              357,75 zł, 
- podatki i opłaty        0,00 zł, 
- wynagrodzenia          0,00 zł, 
- amortyzacja               0,00zł, 
- pozostałe                  0,00  zł. 

Pozostałe koszty wyniosły 0,00 zł. 
 
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  
Bank Millennium S.A., stan rachunku na 31.12.2011 r. – 3.481,90 zł. 
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Stan gotówki w kasie na 31.12.2011 r. – 780,48 zł. 
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     4.262,38 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. w/w ustawy jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. 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 _________________ 


