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Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2020 rok.

1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.:

a. nazwa fundacji: FUNDACJA ULICA SWOJE WIE

b. siedziba fundacji: Marcina Kasprzaka 13, 58-370 Boguszów-Gorce, Polska

c. adres fundacji: Marcina Kasprzaka 13, 58-370 Boguszów-Gorce, Polska

d. aktualny adres do
korespondencji:

Marcina Kasprzaka 13, 58-370 Boguszów-Gorce, Polska

e. adres poczty elektronicznej: ulicaswojewie@gmail.com

f. data wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym:

2014-02-17

g. numer KRS: 0000498479

h. statystyczny numer
identyfikacyjny REGON:

022356062

i. dane członków zarządu
fundacji (imię i nazwisko,
pełniona funkcja):

Piotr Kirklewski - Prezes
Jagoda Pernal - Wiceprezes

j. określenie celów statutowych
fundacji:

Celem fundacji jest:
1. Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.
2. Pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym.
4. Działalność oświatowo – kulturalna szczególnie w
zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i
młodzieży.
5. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i
wychowania.
6. Promocja i upowszechnianie bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży.
7. Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej, oraz dążenie do wyrównania
szans tych rodzin i osób.
8. Promocja i ochrona zdrowia.
9. Wspieranie i aktywizacja osób samotnych, w tym osób
samotnie wychowujących dzieci.
10. Współpraca międzypokoleniowa, w tym pomoc
osobom starszym.
11. Udzielanie pomocy placówkom  wychowawczym,
oświatowym i opiekuńczym.
12. Działalność charytatywna.
13. Promocja i organizacja wolontariatu.
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14. Wspieranie działań i współpraca na zasadach
partnerskich z organizacjami o celach statutowych
zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

2. Zasady, formy i zakres działalności
statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych:

Fundacja może między innymi podejmować następujące
działania:
1. Inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i
wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych,
służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele
Fundacji
2. Organizowanie konferencji, spotkań, eventów,
kiermaszy, festiwali, koncertów, występów, wystaw,
imprez o charakterze zbieżnym z celami Fundacji.
3. Pomoc finansową i rzeczową.
4. Pozyskiwanie środków finansowych na organizację
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 5.
Pozyskiwanie środków na dożywianie dzieci i młodzieży.
6. Pozyskiwanie towarów (np. żywności, środków higieny
i innych artykułów) do realizacji potrzeb życia
codziennego rodzin objętych wsparciem Fundacji,  także
z Banków Żywności i innych instytucji oferujących
przekaz żywności i innych środków higieny i innych
artykułów nieodpłatnie .
7. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych na
temat m.in. bezpieczeństwa osobistego, praw człowieka,
edukacji seksualnej.
8. Organizowanie spotkań tematycznych aktywizujących
dzieci i młodzież.
9. Organizowanie, finansowanie lub współorganizowanie
wycieczek tematycznych dla dzieci i młodzieży zbieżnych
z celami Fundacji.
10. Organizowanie aukcji, zbiórek, imprez
charytatywnych, oraz publicznych.
11. Aktywny  udział w krajowych i międzynarodowych
zjazdach i konferencjach o tematyce zbieżnej z celami
Fundacji. 12. Członkostwo w organizacjach zrzeszających
fundacje, o celach zbieżnych lub tożsamych z celami
Fundacji.
13. Organizowanie akcji terenowych promujących zdrowy
tryb życia i ekologię.
14. Działalność wydawniczą.
15. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty.
16. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym
w celach działania Fundacji,
17. Współpraca z instytucjami państwowymi i
organizacjami społecznymi, działającymi w zakresie
objętym celami Fundacji oraz współpraca krajowa i
zagraniczna z osobami i instytucjami wykazującymi
zainteresowanie celami Fundacji.
18. Gromadzenie środków  finansowych  i dóbr
materialnych na swoje potrzeby.
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19. Organizowanie i finansowanie wykładów, sympozjów,
szkoleń, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji
i kursów.
20. Przyznawanie nagród pieniężnych i rzeczowych.
21. Wspieranie i aktywizowanie wszelkich inicjatyw
służących celom Fundacji.
22. Występowanie do urzędów, zarówno państwowych
jak i innych instytucji - organizacji pozarządowych , o
dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego.
23. Nawiązywanie umów partnerskich z innymi
organizacjami pozarządowymi , które będą służyć do
realizacji celów statutowych Fundacji Ulica Swoje Wie.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych
w działalności fundacji o skutkach
finansowych:

Nie dotyczy

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić):

W załączeniu przekazuję odpisy uchwał
zarządu fundacji podjętych w analizowanym

okresie sprawozdawczym w ilości 1 szt.

Uchwała
Zarządu Fundacji Ulica Swoje Wie

z dnia 28.06.2021
5. Informacje o wysokości uzyskanych

przychodów,
z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki
pochodzące ze źródeł publicznych,
w tym z budżetu państwa i
budżetu jednostek samorządu
terytorialnego) oraz formy
płatności (np. gotówka, przelew):

12480,00 darowizny od osób fizycznych, KZ Zbór
Boża Góra, przelew

1000,00 - dotacja, środki ze źródeł
publicznych,przelew

6. Informacje o odpłatnych
świadczeniach realizowanych przez
fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń:

Nie dotyczy

7. Działalność gospodarcza, tj.:

a. informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić):

tak, prowadzi X nie, nie prowadzi

b. informacje o prowadzonej
działalności gospodarczej
według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego:
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c. wynik finansowy z prowadzonej
działalności gospodarczej:

d. procentowy stosunek
przychodu osiągniętego
z działalności gospodarczej
do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł:

8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) poniesionych
na:

a. realizację celów statutowych: 8974,25 przelew

b. administrację (np. czynsze,
opłaty telefoniczne, pocztowe,
itp.):

4679,84 przelew

c. działalność gospodarczą: 0,00

d. pozostałe: 0,00

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.:

a. łączna liczba osób
zatrudnionych w fundacji:

Nie dotyczy

b. liczba  osób zatrudnionych
w fundacji z podziałem na
zajmowane stanowiska:

Nie dotyczy

c. liczba osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności
gospodarczej:

Nie dotyczy

10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: …………..………zł, w tym:

a. wynagrodzenia: Nie dotyczy

b. nagrody: Nie dotyczy

c. premie: Nie dotyczy

d. inne świadczenia: Nie dotyczy

e. wynagrodzenia osób
zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej:

Nie dotyczy

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:

a. wynagrodzenia: Nie dotyczy

b. nagrody: Nie dotyczy
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c. premie: Nie dotyczy

d. inne świadczenia: Nie dotyczy

12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na:

a. wynagrodzenia: Nie dotyczy

b. nagrody: Nie dotyczy

c. premie: Nie dotyczy

d. inne świadczenia: Nie dotyczy

13. Dane o wydatkach na
wynagrodzenia z umów zlecenia: Nie dotyczy

14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:

a. wysokość pożyczki: Nie dotyczy

b. pożyczkobiorca: Nie dotyczy

c. warunki przyznania pożyczki: Nie dotyczy

d. podstawa statutowa udzielenia
pożyczki:

Nie dotyczy

15. Dane o kwotach zgromadzonych na
rachunkach płatniczych,
ze wskazaniem banku w przypadku
rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
w przypadku rachunku członka
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, oraz
kwotach zgromadzonych
w gotówce:

Bank PeKaO SA-    1713,02

16. Dane o wartości nabytych
obligacji:

Nie dotyczy

17. Dane o wielkości objętych
udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek:

Nie dotyczy

18. Dane o nabytych nieruchomościach:

a. wysokość kwot
wydatkowanych na nabycie
nieruchomości:

Nie dotyczy
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b. przeznaczenie nabytych
nieruchomości:

Nie dotyczy

19. Dane o nabytych pozostałych
środkach trwałych:

Nie dotyczy

20. Dane o wartości aktywów fundacji
ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:

2069,14

21. Dane o wartości zobowiązań
fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:

1743,23

22. Dane o działalności zleconej
fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone
i zamówienia publiczne) oraz
wyniku finansowym tej
działalności:

Nie dotyczy

23. Informacja o rozliczeniu fundacji
z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych:

brak zobowiązań podatkowych

24. Informacja o składanych
deklaracjach podatkowych: Deklaracja CIT 8

25. Informacja, czy fundacja
ustanowiona na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach jest instytucją
obowiązaną w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu:

Nie jest

26. Informacja o przyjęciu lub
dokonaniu przez fundację
ustanowioną na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach płatności w gotówce
o wartości równej lub
przekraczającej równowartość
10 000 euro, bez względu na to,
czy płatność jest przeprowadzana

Nie dotyczy
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jako pojedyncza operacja czy kilka
operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem
daty i kwoty operacji:

27. Informacja, czy w okresie
sprawozdawczym była
przeprowadzona w fundacji
kontrola, a jeśli była – to należy
wskazać organ kontrolujący oraz
wyniki kontroli:

Nie

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji:
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Prezes: Piotr Kirklewski


