Wysłano do:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
ha 25, 00-918 Warszawa
Dnia 29.12.2014
Tomaszów Maz. 29.09.2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Educator im ks. Stanisława Grada
za rok 2015.
1) Dane Fundacji:
Nazwa: Fundacja Educator im ks. Stanisława Grada
Adres siedziby: ul. POW 8 ; 97-200 Tomaszów Maz.
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 29.01.2013;
Numer KRS: 0000449025; Numer REGON:101547140; Nip: 7732473121
Członkowie Zarządu Fundacji:
Stan na 01.01.2015
Lidia Błażejewska-Wojtaszczyk – Prezes Zarządu
Ks. Tomasz Wojciechowski - Członek Zarządu
Piotr Krawczyk - Członek Zarządu
Stan na 09.10.2015
Lidia Błażejewska-Wojtaszczyk – Prezes Zarządu
Ks. Tomasz Wojciechowski - Członek Zarządu
Piotr Krawczyk - Członek Zarządu
Kazimierz Baran – Członek Zarządu
Stan na 15.11.2015
Lidia Błażejewska-Wojtaszczyk – Prezes Zarządu
Piotr Krawczyk - Członek Zarządu
Kazimierz Baran – Członek Zarządu
Stan na 27.12.2016
Lidia Błażejewska-Wojtaszczyk – Prezes Zarządu
Piotr Krawczyk - Członek Zarządu
Kazimierz Baran – Członek Zarządu
Ks. Marek Kostrzewa - Członek Zarządu
Cele statutowe fundacji:
1. Działalność oświatowa,
2. Działalność w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej
3. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych w zakresie wszechstronnego
rozwoju dzieci i młodzieży w tym także kształtowanie postaw prospołecznych,
promowanie chrześcijańskiego systemu wartości oraz upowszechnianie wartości
ogólnoludzkich,

4. wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej,
5. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
6. działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sporu.
7. podejmowanie działań nakierowanych na rozwój indywidualny osoby ludzkiej,
8. wspieranie działalności charytatywnej
9. promocja i organizacja wolontariatu
10. organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych,
naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji,
2) Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. działalność oświatowo-wychowawczą w zakresie prowadzenia przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych,
klubów, ognisk, internatów, domów dziecka.
2. Przyznawanie nagród i stypendiów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
3. Inicjowanie różnych form opieki i wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
rozbitych, zagrożonych i wielodzietnych.
4. Wspieranie rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych
5. finansowanie zakupów materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych,
6. Współpracę z samorządem terytorialnym, administracją rządową, organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami
Fundacji polskimi i zagranicznymi.
7. Prowadzenie działalności profilaktycznej i poradnictwa prawnego dla osób
uzależnionych
8. Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom pozostającym w trudnej
sytuacji życiowe, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym.
9. Inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji społeczności lokalnej.
10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
11. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, obozów i turnusów dla dzieci i
młodzieży oraz ich rodzin.
12. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
13. Sprawowanie opieki pedagogicznej
14. Praca badawcza w zakresie pedagogiki
15. Wdrażanie i propagowanie innowacyjnych metod pracy z młodzieżą
16. Inicjowanie i współtworzenie międzynarodowej wymiany młodzieży
17. Umożliwianie rozwoju zainteresowań kulturalnych dzieci, młodzieży i osób starszych.
18. Promowanie i wspieranie działalności kulturalnej oraz dziedzictwa narodowego i
kulturowego
19. Wydawanie książek, biuletynów, folderów i informatorów
20. Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami.
21. Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych
pochodzących od osób i instytucji z kraju i zagranicy.
22. Współpraca z władzami lokalnymi i środkami masowego przekazu
23. Podejmowanie działań ekologicznych
24. Organizowanie i finansowanie:
a. Seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów
b. Imprez kulturalnych, takich jak festyny, targi, wystawy, pokazy, które służą
przed wszystkim promocji regiony lub budowaniu tożsamości kulturowej
c. Działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej,
w tym w szczególności:

i.
ii.
iii.
iv.

Folderów, plakatów, broszur
Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych
Tworzenie stron internetowych
Przygotowywanie
i
rozpowszechnianie
innych
materiałów
o charakterze reklamowym i promocyjnym
25. Wznoszenie i remontowanie budowli i pomieszczeń z przeznaczeniem na realizacje
celów Fundacji.
26. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wychowania
przedszkolnego ( kod PKD: 85.10.Z ), szkoły podstawowej ( kod PKD:85.20.Z ), gimnazjum
( kod PKD: 85.31.A); przeważającym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej
jest wychowanie przedszkolne ( kod PKD: 85.10.Z).
Główne działania Fundacji w 2014:
 Kapitał założycielski fundacji – Fundatora: ks. Mieczysława Różańskiego – wynosi
1000zł.


Objęcie patronatu nad VI edycją Konkursu Wiedzy z Prawa Wyznaniowego
organizowanego przez katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i ufundowanie nagród
pieniężnych na łączną kwotę 600 zł. (I nagroda – 300zł, II nagroda – 200zł., III
nagroda- 100 zł.). Zarząd uznał, iż objęcie patronatu nad konkursem jest zgodny z § 6
ust. 3 Statutu Fundacji, natomiast ufundowanie nagród jest zgodne § 7 ust 1 pkt 2.
W/w nagrody zostały przekazane na indywidualne konta bankowe laureatów konkursu
do dnia 31.01.2015r.



Realizacja zadania publicznego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tomaszowa
Maz. w Zarządzeniu nr 395/2014 z dnia 08.12.2014r. Zadanie publiczne
nr: WPS/08/2015 Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z
elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego. W okresie 01.02. – 07.02.2015 dla 48 dzieci w Małem
Cichym. Na wykonanie zadania Fundacja otrzymała:
a) dotację z Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz w kwocie 7390zł.
b) Wpłaty adresatów zadania publicznego w kwocie 21720zł.
oraz przeznaczyła środki własne w kwocie 1774,50zł.



Realizacja zadania publicznego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tomaszowa
Maz. w Zarządzeniu nr 395/2014 z dnia 08.12.2014r. Zadanie publiczne
nr: WPS/06/2015 Program pracy z młodzieżą promujący zdrowy styl życia
i aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia edukacyjne,
artystyczne, rekreacyjne itp. Na wykonanie zadania Fundacja otrzymała:
c) dotację z Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz w kwocie 8000zł.
d) Wpłaty adresatów zadania publicznego w kwocie 0zł.
oraz przeznaczyła środki własne w kwocie 1.145,59zł.



Realizacja zadania publicznego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tomaszowa
Maz. w Zarządzeniu nr 190/2015 z dnia 11.05.2015r. Zadanie publiczne
nr: WPS/28/2015 Organizacja wypoczynku w okresie letnim dla dzieci i młodzieży
szkolnej z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami profilaktyki
uzależnień. W okresie 14.08 – 21.08.2015 dla 50 dzieci w Białym Borze. Na
wykonanie zadania Fundacja otrzymała:
e) dotację z Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz w kwocie 13152zł.
f)

Wpłaty adresatów zadania publicznego w kwocie 24000zł.

oraz przeznaczyła środki własne w kwocie 2356,96zł.


We wrześniu Zarząd Fundacji przyznał na rok szkolny 2015/2016 (wrzesień –
czerwiec) stypendia trzem osobom w miesięcznej wysokości 150 zł na jedno dziecko.



Zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu młodzieżowego i osób dorosłych w
zakresie pomocy osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym. Posługiwało 14
wolontariuszy.

3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
Fundacja prowadzi od 01.09.2014 – 31.12.2015 – Katolickie Przedszkole „Antoś”.
PKD : 85.10.Z

4) W sprawozdawanym okresie zostały przyjęte przez Zarząd następujące uchwały:


Uchwała nr 1/2015 z dnia 13.01.2015 –- w sprawie: Złożenia poprawionej kalkulacji
kosztów do ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w otwartym konkursie
ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. Nr WPS/6/2015 i
WPS/8/2015



Uchwała nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w
statucie fundacji przyjęte przez Radę Uchwałą nr 1/2015 z dnia 26.01.2015



Uchwała nr 3/2015 z dnia 01.03.2015 - w sprawie zatwierdzenia bilansu Fundacji



Uchwała nr 4/2015 z dnia 13.04.2015 – w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 8/2014 z
dnia 06.08.2014 i przyjęcia poprawionego Statutu Przedszkola ‘’Antoś’’



Uchwała nr 5/2014 z dnia 13.04.2015 – w sprawie: zlecenia prowadzenia ksiąg
rachunkowych Fundacji



Uchwała nr 6/2014 z dnia 10.05.2015 - w sprawie: zakupu mebli do Katolickiego
Przedszkola „Antoś”



Uchwała nr 7/2014 z dnia 15.06.2014 - w sprawie: Złożenia oferty na realizację
zadania publicznego Urzędu Miasta Tomaszowa Maz. Nr WPS/28/2015



Uchwała nr 8/2015 z dnia 18.05.2015 – w sprawie: przedłużenia domeny i hostingu
strony www fundacji



Uchwała nr 9/2015 z dnia 02.06.2015 - w sprawie: zatwierdzenia poprawionego
bilansu Fundacji



Uchwała nr 10/2015 z dnia 20.06.2015 - w sprawie: Złożenia poprawionej kalkulacji
kosztów do ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w otwartym konkursie
ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. Nr WPS/28/2015



Uchwała nr 11/2015 z dnia 25.08.2015 – w sprawie zakupu nagród na VIII Piknik
Organizacji Pozarządowych w Tomaszowie Maz.



Uchwała nr 12/2015 z dnia 28.09.2015 - w przedmiocie zakupu statuetek
„PRZYJACIEL FUNDACJI”



Uchwała nr 13/2015 z dnia 05.10.2015 - w sprawie przyznania na rok szkolny
2015/2016 (wrzesień – czerwiec) stypendiów następującym osobom:
- Klaudii Kołodziejczyk
- Kacprowi Kołodziejskiemu
- Michałowi Osowskiemu
w miesięcznej wysokości 150zł na jedno dziecko.



Uchwała nr 14/2015 z dnia 09.10.2015 w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na
zmiany w statucie fundacji przyjęte przez Radę Uchwałą nr 3/2015 z dnia 09.10.2015



Uchwała nr 15/2015 z dnia 10.10.2015 - w sprawie: zakupu pomocy dydaktycznych
dla Katolickiego Przedszkola „Antoś”



Uchwała nr 16/2015 z dnia 15.11.2015 w sprawie: złożenia wniosku o
dofinansowanie ze środków PEFRON imprez z zakresu sportu, kultury i turystyki
osób niepełnosprawnych o zasięgu ogólnopolskim

5) W 2015 r. Fundacja osiągnęła przychody z tytułu:






Dotacji – 132.109,54 zł
Darowizn – 24.788,40 zł
Opłat adresatów zadań publicznych – 45.720,00 zł
Opłata za przedszkola – 53.854,00 zł
Przychody finansowe – 344,60 zł
Refundacja z PFRON – 14.441.40 zł

6) Wysokość kwot przeznaczonych na:



Koszty realizacji celów statutowych – 223.917,48 zł.
Pozostałe koszty administracyjne – 19.034,31 zł.

7)Dane o:
a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji –
Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
w okresie 02.01 – 31.08.2015:







Dyrektor – 1 osoba
V-ce dyrektor i nauczyciel religii – 1 osoba
Nauczyciel przedszkola – 3 osoby
Nauczyciel języka angielskiego – 1 osoba
Nauczyciel logopeda – 1 osoba
Sprzątaczka – 1 osoba

Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
w okresie 01.09 – 31.12.2014:






Dyrektor i nauczyciel religii – 1 osoba
Nauczyciel przedszkola – 3 osoby
Nauczyciel logopeda – 1 osoba
Nauczyciel języka angielskiego – 1 osoba
Sprzątaczka – 1 osoba

Wszystkie osoby były zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej.
b) Łącznej kwocie wynagrodzeń z narzutami wypłaconych przez fundację –
95.699,38 zł.
c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą – nie dotyczy
d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – nie dotyczy
e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych – nie dotyczy
f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych – nie dotyczy
g) Wartości nabytych obligacji – nie dotyczy
h) Nabytych nieruchomościach, - nie dotyczy
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych - Fundacja zakupiła:



Zakup statuetek pamiątkowych – 383,76zł.
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
 Aktywa fundacji – 47.842,34 zł.
 Zobowiązania fundacji – 3.654,20 zł.

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe  Realizacja zadania publicznego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tomaszowa
Maz. w Zarządzeniu nr 395/2014 z dnia 08.12.2014r. Zadanie publiczne
nr: WPS/08/2015 Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z
elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego. W okresie 01.02. – 07.02.2015 dla 48 dzieci w Małem
Cichym. Na wykonanie zadania Fundacja otrzymała:
a) dotację z Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz w kwocie 7390 zł.
b) wpłaty adresatów zadania publicznego w kwocie 21720 zł.
oraz przeznaczyła środki własne w kwocie 1774,50 zł.


Realizacja zadania publicznego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tomaszowa
Maz. w Zarządzeniu nr 395/2014 z dnia 08.12.2014r. Zadanie publiczne
nr: WPS/06/2015 Program pracy z młodzieżą promujący zdrowy styl życia
i aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia edukacyjne,
artystyczne, rekreacyjne itp. Na wykonanie zadania Fundacja otrzymała:
g) dotację z Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz w kwocie 8000zł.
h) Wpłaty adresatów zadania publicznego w kwocie 0zł.
oraz przeznaczyła środki własne w kwocie 1.145,59 zł.



Realizacja zadania publicznego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tomaszowa
Maz. w Zarządzeniu nr 190/2015 z dnia 11.05.2015r. Zadanie publiczne
nr: WPS/28/2015 Organizacja wypoczynku w okresie letnim dla dzieci i młodzieży
szkolnej z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami profilaktyki
uzależnień. W okresie 14.08 – 21.08.2015 dla 50 dzieci w Białym Borze. Na
wykonanie zadania Fundacja otrzymała:
a) dotację z Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz w kwocie 13152 zł.
b) Wpłaty adresatów zadania publicznego w kwocie 24000 zł.
oraz przeznaczyła środki własne w kwocie 2356,96 zł.

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych
a) zobowiązania na dzień 31.12.2015: nie dotyczy
b) składane deklaracje : Sprawozdanie Finansowe, Rachunek Wyników , Informacja
Dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2015 r.
W fundacji w 2015 roku nie przeprowadzono żadnych urzędowych kontroli.
Sprawozdanie zatwierdził zarząd:

