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Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok
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Podstawa prawna:
➢ Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r., Nr 46, poz. 203, z 1997r. Nr
121, poz. 769 i z 2000r. Nr 120, poz. 1268)
➢ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. 2001 nr 50 poz. 529 z późń. zm.)
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie § 2 wyżej wymienionego rozporządzenia:
1. Dane podstawowe:

Nazwa: Fundacja „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”.
Adres siedziby: ul. Osiedle 23, 56-420 Bierutów.
Adres do korespondencji: ul. Osiedle 23, 56-420 Bierutów.
Adres poczty elektronicznej:ekopotencjal@gmail.com
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 09.04.2013r., numer KRS 0000454447.
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 022119304.
Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:
Aleksandra Borówka - Prezes Zarządu,
Danuta Łukasińska – Wiceprezes Zarządu,
Sławomir Czerwiński – Członek Zarządu.

➢ Cele statutowe Fundacji:
1.Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
2. Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym
rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze
technologie informacyjne;
3. Upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska oraz zrównoważonego
rozwoju;
4. Wspieranie inicjatyw oraz podejmowanie działań, które służą rozwojowi społecznemu i
gospodarczemu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju - w oparciu o dziedzictwo
przyrodnicze i kulturowe, przy jednoczesnym zachowaniu i kształtowaniu jego walorów oraz
budowanie w tym celu relacji partnerskich pomiędzy społecznościami, firmami,
samorządami, instytucjami rządowymi oraz uczelniami;
5. Poprawa jakości życia mieszkańców terenów miejskich (w tym aglomeracji), miejskowiejskich oraz wiejskich;
6. Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej;
7. Inicjowanie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;
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8. Tworzenie możliwości rozwoju tradycyjnego, rodzinnego, lokalnego i ekologicznego
rolnictwa oraz eko- i agroturystyki, w tym wspieranie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa
żywnościowego;
9. Wspieranie lokalnej gospodarki w kierunku rozwoju ekoinnowacji;
10. Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów międzynarodowych i
współpracy między społecznościami w tym wspieranie wysiłków na rzecz rozwoju
zrównoważonego krajów słabiej rozwiniętych;
11. Promocja i organizacja wolontariatu;
12. Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji,
organizacji (w tym pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

2.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej wraz z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

A. W ramach przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz
działalności statutowej odpłatnej przy wsparciu finansowemu Spółki Ekosystem z o.o.,
Fundacja „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” zrealizowała projekt „Ekologia łączy
pokolenia – międzypokoleniowe warsztaty z edukacji ekologicznej w gminie Wrocław”.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 34 874zł 23gr, z czego kwota dotacji z Funduszu
wynosiła 8104zł, 23gr, pozostałą kwotę pokryła spółka miejska Ekosystem Sp. z o.o., która
odpowiada za gospodarowanie odpadami w gminie Wrocław oraz której zadaniem jest
podwyższanie świadomości mieszkańców na temat segregacji odpadów i ich
przetwarzania.Czas realizacji 01.01.2017 – 31.12.2017. W wyniku realizacji przedsięwzięcia
zostały osiągnięte efekty rzeczowe polegające na:
- zorganizowaniu 41 dwugodzinnych warsztatów z zakresu segregacji odpadów i upcyklingu,
dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w tym seniorów, składających się z części
teoretycznej i praktycznej,
- opracowaniu i wydaniu 620 sztuk broszury, 620 sztuk ulotek, 100 sztuk plakatów, 300 sztuk
wizytówek 1 sztuki rollup –u,
- opracowaniu 11 instrukcji wykonania przedmiotu metodą upcyklingu w wersji elektronicznej
i jej publikacja na stronie internetowej Fundacji.
W wyniku realizacji projektu został osiągnięty efekt ekologiczny polegający na ukształtowaniu
proekologicznych postaw u 620 uczestników warsztatów poprzez przekazanie wiedzy z
zarządzania odpadami w gospodarstwach domowych według zasady „5R” prawidłowej
segregacji odpadów, recyklingu i upcyklingu oraz szkodliwego wpływu spalania odpadów oraz
ich składowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji:
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Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
(§2 pkt. 1 Statutu Fundacji);

•

•

Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym
rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze
technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu Fundacji).
Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego różnorodności biologicznej; (§6 pkt. 2 Statutu
Fundacji).

•

Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji,
organizacji (w tym pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego i zrównoważonego rozwoju. (§12 pkt. 2 Statutu Fundacji).

W ramach podpisanej UMOWY O WSPÓŁPRACĘ DOTYCZĄCEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W
DZIEDZINIE SEGREGACJI ODPADÓW I UPCYKLNGU (38/16/2017 z 04.04.2017) na rok 2017 ze
Spółką Ekosystem Sp z o.o. we Wrocławiu przeprowadziliśmy następujące wydarzenia w
ramach działalności odpłatnej Fundacji:
•

•

22 kwietnia 2017 roku gościliśmy na Dniach Odry we Wrocławiu. Podczas eventu na
naszym eko-stoisku przeprowadziliśmy warsztat z upcyklingu mebli, wraz z uczestnikami
eventu wykonaliśmy w plenerze wieszak, stolik i siedzisko. Podczas pracy z uczestnikami
warsztatów rozmawialiśmy na temat możliwości przetwarzania odpadów w rzeczy
użytkowe i dekoracyjne, przekazywaliśmy wiedzę na temat zasady „5R”.
Budżet zadania wynosił: 4261,67 zł
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Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji:
•

Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
(§2 pkt. 1 Statutu Fundacji);

•

•

Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym
rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze
technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu Fundacji).
Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego różnorodności biologicznej; (§6 pkt. 2 Statutu
Fundacji).

•

Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji,
organizacji (w tym pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego i zrównoważonego rozwoju.(§12 pkt. 2 Statutu Fundacji).

•

22 maja 2017 roku w Parku Staromiejskim we Wrocławiu z okazji nadchodzącego
Święta Dnia Dziecka zorganizowaliśmy nasze eko – stoisko z grami i zabawami dla
najmłodszych podczas, których edukowaliśmy dzieci z zakresu segregacji odpadów i
upcyklingu oraz uczulaliśmy jak ważne jest utrzymanie porządku i czystości na terenach
zamieszkałych. Podczas konkursów rozdawaliśmy eko poradniki dla dzieci z zakresu
zasad segregacji odpadów w Gminie Wrocław oraz eko – bidony i eko - torby. Dzieci
udzielały odpowiedzi edukatorom do którego pojemnika na segregację odpadów należy
wrzucić zaprezentowany zużyty przedmiot. Wrzucały także z różnych odległości odpady
do kosza. Zabawom towarzyszyły warsztaty rękodzielnicze, podczas których wraz z
dziećmi wykonywaliśmy ozdoby z wikliny papierowej, kwiaty z bibuły i wytłaczanek,
zdobiliśmy również odpady, np. kartony po mleku metodą decaupage tworząc
organizery na przybory szkolne.
Budżet zadania wynosił: 1560 zł

•

Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji:
•

Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
(§2 pkt. 1 Statutu Fundacji);

•

•

Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym
rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze
technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu Fundacji).
Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego różnorodności biologicznej; (§6 pkt. 2 Statutu
Fundacji).
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• Ekopogadanki w przedszkolach
W okresie od 5 maja do 12 czerwca 2017 roku edukator Fundacji przeprowadził
ekopogadanki w przedszkolach. Przedstawiał interaktywną prezentacje multimedialną z
rekwizytami, która miała na celu uświadomić najmłodszym co to jest segregacja
odpadów i po co ją stosujemy oraz dlaczego nie można spalać odpadów i składować ich
w miejscach do tego nie przeznaczonych. Ekopogadnaki zostały przeprowadzone także
na terenie ogródków działkowych, gdzie często są gromadzone odpady w miejscach do
tego nie przeznaczonych.
• Budżet zadania wynosił: 637,50zł
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji:
•

Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
(§2 pkt. 1 Statutu Fundacji);

•

Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym
rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze
technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu Fundacji).

•

Ekopikniki w przedszkolach
W dniach 9 i 13 czerwca 2017 roku w godzinach od 15:00 – 17:00 przeprowadziliśmy
bardzo atrakcyjne dla dzieci zajęcia w plenerze, czyli ekopikniki, na których
przeprowadziliśmy nasze warsztaty z segregacji odpadów i upcyklingu, podczas których
dzieci z rodzicami wykonywali ozdoby z wikliny papierowej i wytłaczanek po jajkach,
przeprowadzono również konkursy z wiedzy ekologicznej na temat segregacji odpadów
w gminie Wrocław.
Budżet zadania wynosił: 1210 zł

Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji:
•

Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
(§2 pkt. 1 Statutu Fundacji);

•

Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym
rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze
technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu Fundacji).

• 17 czerwca 2017 roku uczestniczyliśmy w pikniku plenerowym zorganizowanym z okazji
Dni Żernik. Na naszym eko – stoisku przeprowadziliśmy warsztaty z upcyklingu tworząc z
uczestnikami ozdoby z wikliny papierowej oraz kwiatki z wytłaczanek po jajkach. Pracom
manualnym towarzyszyły również konkursy, w których rozdaliśmyinformatory dla
mieszkańców i eko poradniki dla dzieci z zakresu zasad segregacji odpadów w Gminie
Wrocław. Osoby zainteresowane musiały odpowiedzieć, do którego pojemnika na
segregację odpadów należy wrzucić zaprezentowany zużyty przedmiot.
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• Budżet zadania wynosił: 2140zł
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji:
•

Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
(§2 pkt. 1 Statutu Fundacji);

•

Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym
rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze
technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu Fundacji).

•

23.06.2017 w Centrum Kultury Agora uczestniczyliśmy w Święcie Wrocławia.
Na naszym eko – stoisku przeprowadziliśmy warsztaty z upcyklingu tworząc z
uczestnikami kwiatki z wytłaczanek po jajkach oraz zdobiliśmy metodą decaupage
odpady z płyty PCV. Pracom manualnym towarzyszyły również konkursy, w których
rozdaliśmy informatory dla mieszkańców i eko poradniki dla dzieci z zakresu zasad
segregacji odpadów w Gminie Wrocław oraz inne gadżety. Osoby zainteresowane
musiały odpowiedzieć, do którego pojemnika na segregację odpadów należy wrzucić
zaprezentowany zużyty przedmiot. Edukatorzy odpowiadali na wszelkie pytania i
wątpliwości mieszkańców dotyczące systemu gospodarowania odpadami w mieście.
Przekazywali informację na temat zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych oraz zbiorek odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów.

• Budżet zadania wynosił: 1480,00
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji:
•

Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej
społeczeństwa; (§2 pkt. 1 Statutu Fundacji);
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•
•

•

Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz
zrównoważonym rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie, także w
oparciu o najnowsze technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu Fundacji).
Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego różnorodności biologicznej; (§6
pkt. 2 Statutu Fundacji).

•

Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji,
organizacji (w tym pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego i zrównoważonego rozwoju.(§12 pkt. 2 Statutu Fundacji).

• 09 września 2017 podczas XXVIII Biegu Solidarności zorganizowaliśmy
- punkt z edukacji ekologicznej z zakresu prawidłowej segregacji odpadów. W punkcie
tym przeprowadzano konkursy „Eko wieża na czas” polegający na ułożeniu najwyższej
trwałej konstrukcji z odpadów oraz „Segreguje nie marnuje”, podczas, którego
uczestnicy przyporządkowywali wylosowane odpady do odpowiedniego worka w
kolorze niebieskim, zielonym oraz żółtym, przeprowadzono również konkurs polegający
na wrzucaniu odpadów do kosza z różnych odległości. Podczas zabaw edukatorzy
przekazywali wiedzę z zakresu segregacji odpadów i upcyklingu w Gminie Wrocław.
Każdy uczestnik konkursu otrzymywał nagrody w postaci gadżetów. Na stanowisku
udzielano także informacji zainteresowanym osobom na temat segregacji odpadów w
Gminie Wrocław. Przeprowadzono także zajęcia warsztatowe podczas których:
- wykonywano kwiaty z wytłaczanek po jajkach, które następnie malowano farbami.
• Budżet zadania wynosił: 3780zł

•

Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji:
Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
(§2 pkt. 1 Statutu Fundacji);

•

•

Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym
rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze
technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu Fundacji).
Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego różnorodności biologicznej; (§6 pkt. 2 Statutu
Fundacji).
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Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji,
organizacji (w tym pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego i zrównoważonego rozwoju. (§12 pkt. 2 Statutu Fundacji).

24 września 2017 roku zorgnizowaliśmy podczas Targów Seniora w Hali Stulecia we
Wrocławiu warsztaty z upcyklingu. Podczas warsztatów edukatorzy pokazywali seniorom w jaki
sposób mogą przekształcać i tym samym ograniczać liczbę odpadów poprzez wykonywanie
przedmiotów użytkowych i ozdobnych, np. kwiatów z rolek po papierze toaletowym,
wytłaczanek po jajkach i patyczków do szaszłyków, plecionek z materiału. W ramach
warsztatów zorganizowano także, wystawę przedmiotów wykonanych metodą upcyklingu.
• Budżet zadania wynosił: 1900zł
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji:
•

Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
(§2 pkt. 1 Statutu Fundacji);

•

•

Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym
rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze
technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu Fundacji).
Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego różnorodności biologicznej; (§6 pkt. 2 Statutu
Fundacji).

Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji,
organizacji (w tym pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego i zrównoważonego rozwoju. (§12 pkt. 2 Statutu Fundacji)
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24 września 2017 roku byliśmy także obecni na Rodzinnym Dniu Ziemi, który zorganizowany
był na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu przy ul.
Michalczyka. Wspólnie z pracownikami spółki Ekosystem mówiliśmy o recyklingu odpadów.
Ponadto prowadziliśmy warsztaty z upcyklingu oraz gry, zabawy dla dzieci i dorosłych.
Prowadziliśmy również akcję zbiórki elektroodpadów za sadzonki roślin. Uczestniczyliśmy
także w uroczystości odsłonięcia nowego krasnala, który ma na imię Recykliusz.
• Budżet zadania wynosił: 1830zł
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji:
•

Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
(§2 pkt. 1 Statutu Fundacji);

•

•

Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym
rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze
technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu Fundacji).
Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego różnorodności biologicznej; (§6 pkt. 2 Statutu
Fundacji).

Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji,
organizacji (w tym pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego i zrównoważonego rozwoju. (§12 pkt. 2 Statutu Fundacji)
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W ramach konkursu grantowego Funduszu Małych Grantów EKO-UNII otrzymaliśmy wsparcie
na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych „Sztuka szycia z resztek”,
podczas MAKE SOMETHING WEEK eventu zorganizowanego prze Greenpeace Wrocławska
Grupa Lokalna. Warsztat miał na celu propagowanie idei zrównoważonego rozwoju na co
dzień, w szczególności stosowania zasady 5R. Podczas warsztatu wraz z jego uczestnikami
wykonywaliśmy torby na zakupy z koszulek, zorganizowaliśmy także wstawę rzeczy
użytkowych i dekoracyjnych szytych z skrawków materiału. Podczas zajęć rękodzielniczych
rozmawialiśmy z uczestnikami w jaki sposób można wdrożyć zasadę zrównoważonego
rozwoju w swoje życie i stosować ją na co dzień. Przedstawicielka naszej Fundacji wzięła
także udział w debacie na temat zrównoważonej i etycznej mody po emisji filmu "The True
Cost", produkcji Fashion Revolution, wygłosiła także prezentację na temat "Zrównoważonego
rozowju na co dzień".
• Budżet zadania wynosił: 1000zł ( w 2017 roku na konto Fundacji wpłynęło 700zł – 1
transza)
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji:
•

Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
(§2 pkt. 1 Statutu Fundacji);
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Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym
rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze
technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu Fundacji).
Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego różnorodności biologicznej; (§6 pkt. 2 Statutu
Fundacji).
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Za współpracę w partnerstwie ze spółką Ekosystem w dziedzinie edukacji ekologicznej z
segregacji odpadów i upcyklingu otrzymaliśmy wyróżnienie w postaci zajęcia 2 miejsca w
plebiscycie „Eko-Inspiracja 2017” organizowany przez portal ekorynek.com.

3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
nie miało miejsca
4. Odpisy uchwał zarządu Fundacji:
Uchwały zarządu z 2017 roku w załączeniu.
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
Spadek: 0,00zł
Darowizny: 3645zł
Zapis: 0,00 zł
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Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 8104,23zł (dotacja z
WFOŚ) grant z Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-unia 700zł, budżetu gminy 0,00zł.
Wszystkie realizowane przez Fundację zadania z zakresu edukacji ekologicznej były
realizowane przy wsparciu finansowym spółki miejskiej zajmującej się gospodarką
odpadami na terenie miasta Wrocławia, w ramach swojej działalności spółka ta prowadzi
działalność z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców w celu zwiększenia procentowej
ilości wysegregowanych odpadów. W ramach odpłatnych świadczeń realizowanych przez
Fundację na rzecz spółki Ekosystem w ramach celów statutowych Fundacji otrzymaliśmy
łącznie wsparcie 44969,18zł. Konto statutowe Fundacji zasiliły również darowizny w
wysokości 3645zł.
(jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł
(nie miała miejsca)

6. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych: 57979,21
• administrację : 1818,43
- Fundacja nie opłaca czynszu, siedziba znajduje się w lokalu w domu jednorodzinnym,
który został bezpłatnie użyczony Fundacji.
b) działalność gospodarcza: nie miała miejsca
c) pozostałe koszty:
- zużycie materiałów i energii 5540,78 zł
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 41208,99 zł
- pozostałe koszty 11229,44zł.
7. Pozostałe informacje:
a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
nie miało miejsca
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie działalnością gospodarczej,
nie miało miejsca
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego
łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia
nie miało miejsca
d) Członkowi zarządu z tytułu sprawowanych funkcji nie pobierają wynagrodzenia, z
tytułu umowy o pracę czy zlecenie.
0,00
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e) udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
nie miało miejsca
f)

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
- saldo na koncie Fundacji w Banku Ochrony Środowiska oddział we Wrocławiu na
dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło: 2524,01zł

g) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
nie miało miejsca
h) nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
nie miało miejsca
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
nie miało miejsca
j)

wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych,
• Bilans na dzień 31 grudzień 2017
• Aktywa trwałe: 0,00
• Aktywa obrotowe: na koniec roku 2896,54zł
• Fundusze własne: na koniec roku : 539,22
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: na koniec roku 2357,32zł
• Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2017r.
• Przychody z działalności Fundacji: 57418,41zł
• Koszty realizacji zadań statutowych: 57979,21zł
• Koszty administracyjne: 1818,43zł
• Usługi obce: 10849,01zł
• Podatki i opłaty: 262,50zł
• Pozostałe: 46867,70zł
• Przychody finansowe: 0,00
• Koszty finansowe: 0.00
• Wynik finansowy ogółem: -560,78
8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności.
nie miało miejsca
9. Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
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03.04.2018r. w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy został złożony CIT-8 – zeznanie o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Innych zobowiązań podatkowych nie stwierdzono.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola w Fundacji.
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