Rzeszów, 27.06.2017

Minister Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji za rok 2016

1. Dane podstawowe fundacji:
- nazwa fundacji: „Fundacja Marzenki”,
- adres siedziby: ul. Torowa 3, 35-205 Rzeszów,
- numer wpisu do KRS: 0000408613,
- data rejestracji w KRS: 18.01.2012,
- REGON: 180809242,
- skład Zarządu Fundacji: Stanisława Kwas (prezes zarządu), Sebastian Mędrek (członek
zarządu), Magda Mędrek (członek zarządu),
- cele statutowe fundacji: działalność polegająca na pozyskaniu funduszy na wyjazdy
wakacyjne, obozy, kolonie, zimowiska, wycieczki itp. dla dzieci i młodzieży szkolnej
pochodzące z najbiedniejszych rodzin głównie z terenu Podkarpacia.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- odnajdywanie dzieci z biednych rodzin poprzez kontakt z ośrodkami pomocy
społecznej, z pracownikami szkół do których uczęszczają takie dzieci, z innymi
organizacjami niosącymi pomoc najbardziej potrzebującym,
- pozyskiwanie ofert od firm organizujących wyjazdy dla dzieci i młodzieży,
- wybór ofert najbardziej korzystnych pod względem programu, ceny, bezpieczeństwa
itp.,
- sprawdzanie rzetelności wybranych organizatorów wyjazdów.
Z 2015 roku pozostała do wykorzystania w 2016 roku kwota 3.119,10 zł.
W 2016 roku z darowizn od osób prywatnych fundacja pozyskała 90,00 zł oraz z 1%
podatku od osób fizycznych 3.077,70 zł. W sumie pozyskane fundusze stanowią kwotę
3.167,70 zł.
W maju 2016 Zarząd Fundacji skontaktowała się dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 2 w
Lutczy Panią Marią Jarzyło z prośbą o wyłonienie dwojga uczniów pochodzących z
biednych rodzin i odnoszących sukcesy w nauce lub sporcie, z chęcią sfinansowania
wyjazdu na obóz do Bułgarii dla tych uczniów, jako forma nagrody za ich starania. Pani
dyrektor przedstawiła kandydaturę dwóch chłopców Tomasza Kurconia oraz Bartosza
Wątróbskiego, obydwaj uczniowie klasy szóstej. Pani dyrektor przedstawiła
odpowiednie dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną tych chłopców,
oraz opinie przedstawiające bardzo dobre wyniki w nauce obu chłopców, oraz sukcesy w
konkursach przedmiotowych.
Zarząd Fundacji jednogłośnie zaakceptował obie kandydatury. Jako organizatora
wyjazdu wybrano Biuro Podróży Guliwer z Rzeszowa. Biuro to zaproponowało dla tych
chłopców obóz młodzieżowy w Złotych Piaskach w Bułgarii w terminie 27.07-07.08.2016

w promocyjnej cenie: 1,299,00 od osoby. Cena obejmowała przelot w obie strony, pobyt
w atrakcyjnym ośrodku z bogatym programem oraz z pełnym wyżywieniem.
Wyjazd okazał się bardzo udany. Chłopcy wrócili bardzo zadowoleni, z bagażem wielu
wrażeń i szczęśliwi. Wraz z rodzicami przesłali do Zarządu Fundacji list z
podziękowaniami.
Pozostałe na koniec 2016 roku fundusze w kwocie 3.316,10 zł będą przeznaczone na
wyjazdy w 2017 roku.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Uchwały zarządu fundacji:
- Uchwała nr 1/2016 o przeznaczeniu funduszy na wyjazd wakacyjny 2015.
- Uchwała nr 2/2016 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za
2015 rok,
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
- kwota jaka pozostała na koniec 2015 roku: 3.119,10 zł,
- darowizny otrzymane w 2016 roku: 90,00 zł,
- przychody z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych otrzymane w 2016 roku: 3.077,70 zł.
Ogółem przychody uzyskane w 2016 roku: 3.167,70 zł
6. Informacja o poniesionych kosztach:
- koszty na realizację celów statutowych w 2016 roku – 2.598,00 zł
- usługi obce – 372,70 zł
Ogółem koszty poniesione w 2016 roku: 2.970,70 zł
7. Fundacja nie zatrudnia pracowników. Wszystkie czynności związane z prowadzeniem
fundacji wykonywane są przez członków zarządu bez wynagrodzenia.
8. W 2016 roku nie miała miejsca działalność zlecona fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe.
9. Cały dochód fundacji jest wolny od podatku. W związku z tym nie zaistniały
rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych.

Podane wyżej informacje Zarząd Fundacji potwierdził składając poniżej podpisy:
Stanisława Kwas

Sebastian Mędrek

Magda Mędrek
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