L. dz. 51/10

Tarnów, dnia 29 marca 2010 r.

Sprawozdanie z działalności
Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
w 2009 roku
sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy o fundacjach
i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

1) Dane rejestracyjne Fundacji.
1.1. Nazwa fundacji – Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (w skrócie: Fundacja REPI).
1.2. Siedziba i adres – Tarnów; ul. Hodowlana 6; 33-100 Tarnów.
1.3. data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 30 października 2009 r.
1.4. Numer KRS – 0000340823.
1.5. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 121057213.
1.6. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 9930602436.
1.7. Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym i adres zamieszkania):
1.7.1.
Tomasz Eliasz WARDZAŁA – Prezes Zarządu
Adres zamieszkania w Załączniku nr 1.
1.7.2. Adam Roman SOLAK – Członek Zarządu
Adres zamieszkania w Załączniku nr 1.
1.7.3. Marcin Marek PERTKIEWICZ – Członek Zarządu
Adres zamieszkania w Załączniku nr 1.
1.7.4. Jerzy Ryszard KOS – Członek Zarządu
Adres zamieszkania w Załączniku nr 1.
1.8. Określenie celów statutowych fundacji:
1.8.1. Wszechstronny rozwój osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans.
1.8.2. Rehabilitacja społeczna oraz integracja jednostek, środowisk, społeczności.
1.8.3. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa.
1.8.4. Edukacja i wychowywanie dzieci, młodzieŜy i dorosłych.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a takŜe opis
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Podczas dwóch miesięcy działalności Fundacji REPI podjęto działania w celu realizacji następujących celów
statutowych:

−
−

Rehabilitacja społeczna oraz integracja jednostek, środowisk, społeczności,
Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa.

W dniu 16 października 2009 roku podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem ICH LEPSZE JUTRO w
Tarnowie, w którym strony
• kierując się celami i zadaniami wynikającymi z ich Statutów,
• mając na uwadze świadomość własnych doświadczeń i potencjałów,
• dąŜąc do jak najlepszego pełnienia ról do których zostały powołane,
• chcąc zapewnić jak najlepszą szerokorozumianą rehabilitację i integrację osób z niepełnosprawnościami,
• maksymalizując potencjał ludzki regionu i finansowy grantodawców
uzgodniły, Ŝe tworzą dwustronne partnerstwo i deklarują wolę inicjowania nowych form współpracy
stosownie do posiadanych kompetencji kaŜdego Podmiotu, w tym
• przekazania prowadzenia w najbliŜszym moŜliwym terminie przez Stowarzyszenie ICH LEPSZE
JUTRO Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie przy ulicy Hodowlanej 6
Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji;
• wspólnego aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskich oraz krajowych,
• wspólnego realizowania zadań wynikających ze Statutów Partnerów.
W dniu 30 października 2009 roku podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem ICH LEPSZE JUTRO w
Tarnowie, w którym strony uzgodniły, Ŝe tworzą dwustronne partnerstwo i deklarują wolę inicjowania
nowych form współpracy stosownie do posiadanych kompetencji kaŜdego Podmiotu, w tym:
• przekazania prowadzenia od dnia 1 stycznia 2010 roku Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła
II w Tarnowie przy ulicy Hodowlanej 6 przez Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO Fundacji
Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji;
• przejęcia pracowników Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO zatrudnionych w Warsztacie Terapii
Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie przy ulicy Hodowlanej 6 z zachowaniem przepisów §231
Kodeksu pracy na Fundację REPI;
• Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO jako najemca pomieszczeń budynku w Tarnowie przy ulicy
Hodowlanej 6, za zgodą jego właściciela, będzie wynajmowało za odpłatnością pomieszczenia
Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Fundacji REPI. Dopuszcza się moŜliwość, za
porozumieniem stron, rozwiązania umowy wynajmu pomieszczeń między Stowarzyszeniem ICH
LEPSZE JUTRO a Firmą KOR-POL i podpisania umowy między Firmą KOR-POL a Fundacją REPI.
W dniu 04 grudnia 2009 roku podpisano Porozumie z Prezydentem Miasta Tarnowa, Gminą Miasta
Tarnowa i Stowarzyszeniem ICH LEPSZE JUTRO w sprawie przejęcia przez Fundację REPI zobowiązań
dotyczących prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie.

3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja moŜe prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach słuŜących realizacji jej celów,
bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady. Działalność gospodarcza moŜe polegać na

udziale w spółce handlowej lub cywilnej. Działalność gospodarcza Fundacji moŜe być prowadzona
wyłącznie w rozmiarach słuŜących realizacji celów statutowych.
Fundacja REPI moŜe prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie (w nawiasach kody PKD
2007):
1. Działalność wydawnicza (58.1).
2. Produkcja filmów i nagrań wideo (59.11).
3. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
4. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z).
5. Reklama (73.1).
6. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).
7. Pozaszkolne formy edukacji (85.5).
8. Działalność wspomagająca edukację (85.60).
9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.90).
10. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
(87.30.Z).
11. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z).
12. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
W 2009 roku Fundacja REPI nie prowadziła działalności gospodarczej.

4) Odpisy uchwał zarządu fundacji.
PoniŜej przedstawiono tabelaryczne zestawienie Uchwał podjętych przez Zarząd Fundacji REPI w 2009
roku:
Data
Nr
Uchwały Uchwały
1/2009

29.10.2009

2/2009

29.10.2009

3/2009
4/2009
5/2009
6/2009

26.11.2009
26.11.2009
26.11.2009
26.11.2009

7/2009
8/2009
9/2009

26.11.2009
26.11.2009
26.11.2009

10/2009

26.11.2009

Tytuł Uchwały
o zmianie § 10 Statutu Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy,
Integracji
o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Fundacji Rozwoju
Edukacji, Pracy, Integracji
o przyjęciu Regulaminu Zarządu
o przyjęciu Regulaminu pracy i wynagradzania pracowników
o przyjęciu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
o przyjęciu Dokumentacji opisującej w języku polskim przyjęte
zasady (politykę) rachunkowości
o przyjęciu Instrukcji inwentaryzacyjnej
o przyjęciu Instrukcji kasowej
o przyjęciu Regulaminu Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana
Pawła II
o przyjęciu Regulaminu antymobbingowego

Liczba
załączników
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
− spadki – 0,00 zł,
− zapisy – 0,00 zł,
− darowizny – 546,00 zł
− środki PFRON na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II – 205,40 zł,
− środki pochodzące ze źródeł publicznych – 0,00 zł,
− odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń – 0,00 zł,
jeŜeli
prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy
−
stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł – w roku 2009 nie prowadzono działalności gospodarczej.

6) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych – 0,00 zł,
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – 516,00 zł,
c) działalność gospodarczą – 0,00 zł,
d) koszty finansowe – 0,02 zł,
e) pozostałe koszty – 0,00 zł.

7) Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, – 0 osób,
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej – 0,00 zł,
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – 0,00 zł,
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 0,00 zł,
e) udzielonych przez fundacje poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich poŜyczek – 0,00 zł,
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Lukas Bank S. A.:
- fundusz na realizację celów statutowych – 1 500,00 zł,
- fundusz na działalność gospodarczą – 1 000,00 zł,
- środki PFRON na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II – 205,40 zł,
- środki na rachunku bieŜącym – 29,98 zł.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek – 0,00 zł,
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie
– 0,00 zł,

i) nabytych pozostałych środkach trwałych – 0,00 zł,
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
- fundusz na realizację celów statutowych – 1 500,00 zł,
- fundusz na działalność gospodarczą – 1 000,00 zł.

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe.

9) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych, a takŜe informację
w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Za 2009 rok nie ciąŜą zobowiązania podatkowe, ani inne zobowiązania publiczno-prawne na Fundacji REPI.
W 2009 roku Fundacja REPI nie składała deklaracji podatkowych.

10) Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była to jej wyniki.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji Ŝadna kontrola.

PODPISY
Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Prof. Adam Solak

Jerzy Kos

Marcin Pertkiewicz

Tomasz Eliasz Wardzała

Sprawozdanie z działalności Fundacji REPI w 2009 roku zawiera 5 stron

