Sprawozdanie z działalności Fundacji „Droga” za rok 2013
1) nazwa fundacji- Fundacja Droga
- jej siedziba i adres- Aleja Wojska Polskiego 52/6
- data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u – 13.05.2003
nr 0000161036
-statystyczny numer identyfikacji w systemie REGON- 192911385
-dane dotyczące członków zarządu fundacji:
Prezes - Tadeusz Len ,
Vice Prezes – Tomasz Chomnicki
-cele statutowe fundacji: podstawowymi celami fundacji jest propagowanie
i rozwój inicjatyw edukacyjnych, społecznych i wychowawczych ze
szczególnym uwzględnieniem patologii społecznej, rozwój i propagowanie
inicjatyw z zakresu opieki i pomocy społecznej, leczniczej, rehabilitacyjnej,
działalność dobroczynna
2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych,
Fundacja w 2013r realizowała swoje cele poprzez:
* pomoc doraźną dla osób bezdomnych, bezrobotnych, nie zaradnych życiowo,
samotnych matek z dziećmi, współpracę z organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się problemami bezdomności i zubożenia społecznego.
W ramach tych działań zorganizowaliśmy:
- paczki żywnościowe ( 33 578,14 kg o wartości 119 931,56 zł )
- środki czystości ( o wartości 1315,54 zł )
- Odzież ( o wartości 14 708,82 zł )
- pomoc prawną ( porady, pisma administracyjne, urzędowe)
- pomoc księgową ( rozliczanie zeznań podatkowych, wyliczanie kryteriów
do zasiłków itp.)

* Współpracę z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi działającymi
na rzecz osób niepełnosprawnych.
* Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
W okresie sprawozdawczym z bezpłatnych form wypoczynku skorzystało
rotacyjnie 100 dzieci.
* Organizowanie akcji charytatywnych (zbiórki żywności, odzieży) oraz imprez
integracyjnych dla dzieci i rodziców.
* Organizacja zajęć aktywizujących i przeciwdziałających marginalizacji
seniorów.
* Od października 2009 fundacja prowadzi punkt charytatywny z używaną
odzieżą. Za uzbierane datki w zamian za ofiarowaną odzież zakupione zostały
obiady dla biednych uczniów z Gdańskich szkół oraz zorganizowany letni i
zimowy wypoczynek. W okresie sprawozdawczym zostało wykupionych 1440
obiadów.
3) informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do
rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
4) odpisy uchwał zarządu fundacji,
Uchwały Zarządu Fundacji Droga
- nr 1/2013 z dnia 11stycznia 2013r zatwierdzająca plan pracy z grupami
wolontariuszy na rok 2013.
- nr 2/2013 z dnia 01 lutego 2013r odnośnie przekazania środków na
dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole.
- nr 3/2013 z dnia 20 kwietnia 2013r uchwała określająca zasady podziału
pomocy żywnościowej dla podopiecznych fundacji .
- nr 4/2013 z dnia 12 maja 2013r zatwierdzająca listę dzieci , które skorzystają z
letniego wypoczynku w bieżącym roku.
- nr 5/2013 z dnia 30 września 2013r zatwierdzającą sprawozdanie z realizacji
letniego wypoczynku dzieci.
- nr 6/2013 z dnia 11 października 2013r zatwierdzająca plan przygotowań do
świątecznej zbiórki żywności.
- nr 7/2013z dnia 14 listopada 2013r w sprawie organizacji wigilii dla
najbardziej potrzebujących.
- nr 8/2013 z dnia 30 grudnia 2013r zatwierdzająca sprawozdanie z organizacji
wigilii i zabawy choinkowej dla dzieci.
- nr 9/2013 z dnia 30 grudnia 2013 zatwierdzająca plan pracy Punktu
Charytatywnego na rok 2014
Uchwały Rady Fundacji:
- nr 1/2014 z dnia 24 czerwca 2014r o przyjęciu bilansu i sprawozdania
finansowego za rok 2013.

5) informację o wysokościach uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich
źródeł ( np. spadek , zapis , darowizna , środki pochodzące ze źródeł
publicznych , w tym z budżetu państwa i budżetu gminy):
- darowizny rzeczowe i finansowe od osób prawnych i fizycznych na łączną
kwotę 135 955,92 zł .
- w okresie sprawozdawczym fundacja korzystała ze środków pochodzących z
budżetu państwa i budżetu gminy – 23 841,60
-odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń – nie dotyczy
-jeżeli prowadzono działalność gospodarczą , wynik finansowy tej działalności
oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej
do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł – nie dotyczy .
6) informacja o poniesionych kosztach na :
a) realizacje celów statutowych – 181 899,42 zł
b) wpłaty 1% podatku – 6512,87 zł
c) administrację ( czynsze , opłaty telefoniczne , pocztowe itp. ) – 5 235,47 zł
d) działalność gospodarczą – nie prowadzimy
e) pozostałe koszty
7) dane o :
a) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej – nie zatrudniamy
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem
całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej – nie dotyczy
c) wysokość 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 – nie dotyczy
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń – 1541,00
e) udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania
pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich
pożyczek – nie dotyczy
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
PKO S.A. 91124012551111000015242659 – brak lokat
g) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek –
nie dotyczy
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie – nie dotyczy

i) nabytych pozostałych środka trwałych – nie dotyczy
j) wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach sporządzonych dla celów statystycznych zał. nr 1- bilans
8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe ( usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowym tej działalności – nie dotyczy
9) informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych , a także informacje w sprawie składanych deklaracji
podatkowych zał. nr 2 – bilans , rachunek wyników , informacja dodatkowa
10) informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona
w fundacji kontrola, a jeśli była – to jej wyniki - w okresie sprawozdawczym nie
była przeprowadzana kontrola.

