L. dz. 40/11

Tarnów, dnia 29 marca 2011 r.

Sprawozdanie z działalności
Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
w 2010 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.
01 stycznia 2010 roku Fundacja REPI przejęła obowiązki w zakresie jednostki prowadzącej Warsztat Terapii
Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie. Prowadzenie Warsztatu mieści się we wszystkich celach
statutowych Fundacji.

20 kwietnia 2010 r. Fundacja REPI zorganizowała konferencję naukowo-szkoleniową dla środowiska
nauczycielskiego Tarnowa poświęconą roli nauczyciela w społecznej animacji osób z niepełną sprawnością.
Konferencję współorganizował: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie i Urząd Miasta Tarnowa. Celem konferencji było ukazanie nauczycielom,
wychowawcom i pedagogom znaczenia ich osoby we wprowadzaniu w pełne uczestniczenie w Ŝyciu
społecznym (w szkole i poza nią) osób z róŜnymi typami niepełnosprawności, którzy coraz częściej
pojawiają się w szkołach masowych. Celem konferencji była takŜe wymiana doświadczeń specjalistów i osób
zainteresowanych problematyką aktywizacji społecznej dzieci i młodzieŜy z deficytami. Patronat nad
konferencją objęli: Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jolanta Fedak, Minister Pracy i
Polityki Społecznej, Stefan M. Kwiatkowski, Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej
Akademii Nauk, Ryszard Ścigała, Prezydent Miasta Tarnowa, bp Wiktor Skworc, Ordynariusz tarnowski.
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 2010 roku Fundacja REPI nie prowadziła działalności gospodarczej.

4) Odpisy uchwał zarządu fundacji.
PoniŜej przedstawiono tabelaryczne zestawienie Uchwał podjętych przez Zarząd Fundacji REPI w 2010
roku:

Nr
Data
Uchwały Uchwały
1/2010

14.12.2010

2/2010

14.12.2010

Liczba
załączników

Tytuł Uchwały
o zmianie Regulaminu pracy i wynagradzania pracowników
Fundacji REPI
o przyjęciu tekstu jednolitego Regulaminu pracy i
wynagradzania pracowników Fundacji REPI

1

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
− spadki – 0,00 zł,
− zapisy – 0,00 zł,
− darowizny – 12 884,10 zł
− środki PFRON na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II – 591 634,60 zł,
− środki Gminy Miasta Tarnowa na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II –
65 760,00 zł,
− przychód ze sprzedaŜy prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II – 954,90
zł,
− odsetki od środków własnych – 226,82 zł,
− inne wpływy – 4 037,00 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 2010 nie prowadzono działalności gospodarczej.

6) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych – 655 735,70 zł,
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – 544,25 zł,
c) działalność gospodarczą – 0,00 zł,
d) koszty finansowe – 0,12 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,
L. p.
1.
2.

Stanowisko
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej im.
Jana Pawła II
Specjalista ds. administracyjnych

Ilość
osób

W tym w działalności
gospodarczej

1

0

1

0

3.
4.
5.
6.
7.

Sprzątająca
Fizjoterapeuta
Logopeda
Psycholog
Terapeuta zajęciowy

1
1
2
2
9

0
0
0
0
0

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,
L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kategorie kosztów

Kwota

Wynagrodzenia brutto
Składki na pracodawcy na ubezpieczenia
społeczne, FP i FGŚP
Nagrody
Premie
Ekwiwalent za odzieŜ roboczą
Świadczenia urlopowe
UŜywanie samochodu prywatnego do
celów słuŜbowych

289 331,67

W tym w działalności
gospodarczej
0,00

53 124,23

0,00

0,00
3 250,00
1 250,83
12 700,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2 295,03

0,00

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:
 PoŜyczkobiorca: Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO w Tarnowie,
Kwota: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
Cel: zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, podopiecznych
Stowarzyszenia na zajęcia rehabilitacyjne,
Warunki: nieoprocentowana poŜyczka,
Termin zwrotu: 30 kwietnia 2011 r.,
Podstawa statutowa: §5 pkt. 10 Statutu Fundacji REPI.
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 – 0,00 zł,

- środki Gminy Miasta Tarnowa na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II –
0,00 zł,
- środki na modernizację Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II – 0,00 zł,
- środki na rachunku bieŜącym – 3 351,90 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 2010 rok nie ciąŜą zobowiązania podatkowe, ani inne zobowiązania publiczno-prawne na Fundacji REPI.
W 2010 roku Fundacja REPI złoŜyła deklarację CIT-8 za 2009 rok.

10) Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była to jej wyniki.
W 2010 roku nie prowadzono kontroli w Fundacji REPI.
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