
 Sprawozdanie za rok 2017 
 

 

1. Nazwa 

Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego 

 

2. Adres 

ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg 

e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl 

 

3. Data rejestracji 

02 lutego 2000 r. 

 

4. Numer KRS 

0000033301 

 

5. Numer Księgi rejestrowej fundacji 

5885 

 

6. REGON 

170786715 

 

7. Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w 

rejestrze sądowym i adres zamieszkania) 

Krzysztof Grablewski – prezes, zam. ul. Jemiołowa 3, 82-300 Elbląg 

Stanisław Puchalski – wiceprezes, zam. ul. Władysława IV  7/15, 82-300 Elbląg 

Stanisława Poździech – członek Zarządu, zam. ul. Teatralna 25/11, 82-300 Elbląg  

Beata Kulesza – członek Zarządu, zam. ul. Gwiezdna 13/3, 82-300 Elbląg 

 

8. Cele statutowe fundacji (wyciąg ze statutu Fundacji Elbląg) 

Celami Fundacji zgodnie z potrzebami miasta Elbląga oraz Regionu Elbląskiego a także 

postanowieniami założycieli są: 

1. wspieranie programów społecznych i gospodarczych, zakładających rozwój miasta 

Elbląga i Regionu Elbląskiego, zwłaszcza w zakresie: 

a) ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  

b) przeciwdziałanie patologiom - a szczególnie alkoholizmowi i narkomanii, 

c) ograniczaniu bezrobocia, 

d) pomocy społecznej i działalności charytatywno-opiekuńczej, 

e) oświaty i wychowania, 

f) rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej regionu, 

g) ochrony środowiska, 

h) poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczania przestępczości, 

i) utrzymania i rejestracji obiektów zabytkowych, w tym również obiektów 

związanych 

z kultem religijnym, 

2. wspieranie i dofinansowywanie programów naukowych, naukowo-technicznych oraz 

prac naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie możliwości rozwojowych miasta 

Elbląga i Regionu Elbląskiego; 

3. promocja miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego. 

 



9. Opis działalności statutowej, z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów 

społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania fundacji 

Realizacja opisanych poniżej zdarzeń opierała się na zasadach zgodnych ze statutem i 

wewnętrznymi regulaminami. Były one realizowane w formie finansowej oraz poprzez 

popularyzowanie dobrych praktyk. 

 

Działalność Fundacji w 2017 r. opierała się na realizacji poniższych celów, które stanowiły 

podstawę powołania fundacji: 

 

1. Program Stypendialny „Szansa” – celem programu jest wspieranie dzieci i młodzieży 

wybitnie uzdolnionej oraz wzmacnianie więzi społecznych uczniów i studentów z Elblągiem 

i Ziemią Elbląską. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studenci szkół wyższych (uczący się lub studiujący 

w trybie dziennym w szkołach/uczelniach zarówno publicznych, jak i niepublicznych) 

będący w trudnej sytuacji materialnej, osiągający szczególnie wysokie wyniki nauczania lub 

wybitnie uzdolnieni w wybranym kierunku, będący stałymi mieszkańcami Elbląga lub 

powiatu ziemskiego elbląskiego. Komisja Stypendialna na rok szkolny 2016/2017 przyznała 

13 stypendiów, na rok szkolny 2017/2018 przyznała 15 stypendiów.  

 

2. Program Stypendialny „Słonik” - celem jest wspomaganie niepełnosprawnych dzieci, 

uczniów i studentów z Elbląga oraz powiatu elbląskiego, w zdobywaniu wykształcenia 

pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne. O stypendium mogą ubiegać się 

niepełnosprawni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

oraz studenci szkół wyższych do 28 roku życia (uczący się lub studiujący w 

szkołach/uczelniach zarówno publicznych, jak i niepublicznych w trybie dziennym) będący 

w trudnej sytuacji materialnej, będący stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu 

elbląskiego ziemskiego. Komisja Stypendialna na rok szkolny 2016/2017 przyznała 13 

stypendiów, na rok szkolny 2017/2018 przyznała 7 stypendiów.  
 

W 2017 r. Fundacja Elbląg prowadziła zbiórkę publiczną, z której cały dochód został 

przeznaczony na programy stypendialne „Szansa” i „Słonik”. Zbiórka publiczna została 

przeprowadzona poprzez przekazanie cegiełki okolicznościowej w zamian za datki 

wrzucane do puszki. 

 

3. Program Stypendialny „Agrafka” - celem programu jest wyrównywanie szans 

edukacyjnych oraz motywowanie do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności 

lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności 

dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Program realizowany jest przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z lokalnymi organizacjami 

partnerskimi, w tym m.in. z Fundacją Elbląg. Komisja Stypendialna Programu w roku 

szkolnym 2016/2017 wyłoniła jedną osobę. Stypendysta był nominowany przez Fundację 

Elbląg.  

 

4. Fundusz Młodych Talentów – celem funduszu jest wspieranie dzieci i młodzieży 

uzdolnionych muzycznie. W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 fundacja przyznała po 1 

stypendium. 

 

5.   Stypendium Specjalne od Zarządu Fundacji – jest to stypendium udzielone na 

indywidualną prośbę taty wybitnie uzdolnionej szachistki. Celem stypendium jest 



wspieranie talentu i możliwości rozwijania pasji, którą są szachy. Stypendium zostało 

przyznane po raz pierwszy na rok szkolny 2017/2018. 

Regulaminy programów stypendialnych przewidują stypendia na rok szkolny, dlatego też 

powyżej wskazano dwa okresy szkolne, tj. rok 2016/2017 i 2017/2018, łącznie 10 miesięcy. 

W sprawozdaniu finansowym rozliczone są stypendia od stycznia do czerwca i od września 

do grudnia 2017 r.  

 

6. Pozyskiwanie 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych darowizn 

pieniężnych - Fundacja Elbląg w 2017 roku zgodnie z działalnością statutową oraz 

wewnętrznymi regulaminami udostępniła konto: 

- 14 podmiotom prawnym (organizacjom społecznym, szkołom, przedszkolom, klubom 

sportowym itp.) z przeznaczeniem na prowadzenie ich działalności 

statutowej/regulaminowej,  

- 16 podopiecznym indywidualnym w celu pozyskiwania środków na leczenie, rehabilitację, 

zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie. 

Fundacja promowała pozyskiwanie 1% w formie rozwieszania plakatów po uzyskaniu 

zgody odpowiednich organów, na stronie internetowej organizacji, poprzez ustny przekaz do 

określonych adresatów oraz indywidualnie podopieczni poprzez kierowanie apeli do 

określonego adresata. 

 

7. Pomoc w leczeniu i rehabilitacji - Fundacja Elbląg w 2017 r. wspomagała poprzez 

dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń w celu ułatwienia funkcjonowania 

podopiecznych, zakup leków, środków pielęgnacyjnych, leczenie i rehabilitację - 12 

podopiecznych. Pomoc realizowana była po uprzednim przedłożeniu odpowiednich 

dokumentów, faktur, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy w leczeniu i rehabilitacji. 

Niewykorzystane kwoty pozostały do dyspozycji na rok 2018. 
 

8. Wsparcie działalności szkół i organizacji pozarządowych – w 2017 r. fundacja wsparła 

działalność statutową, regulaminową 15 organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, 

klubów sportowych i innych organizacji społecznych.  

 

9. Program Literacki – jego celem jest promocja i wspieranie twórczości literackiej 

elbląskich autorów, w tym ujawnianie i pobudzanie potencjału twórczego twórców 

młodych, debiutujących. Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach: „Elbląska Książka 

Roku” oraz „Elbląski Rękopis Roku”. W 2017 r. Kapituła konkursu przyznała 1 nagrodę 

główną w pierwszej kategorii oraz 2 wyróżnienia, w drugiej kategorii przyznano 1 nagrodę 

główną oraz 1 wyróżnienie. 

 

10. Konkurs o tytuł Filantropa Roku - celem konkursu jest promocja prospołecznych, 

filantropijnych postaw ludzi biznesu oraz osób prywatnych. W 2017 r. w XVII edycji 

konkursu, Kapituła wyłoniła 1 zwycięzcę i 2 wyróżnionych. Rozstrzygnięcie konkursu (oraz 

Konkursu Literackiego) odbyło się podczas uroczystej XVII Gali Fundacji Elbląg. 

Wydarzenie było także okazją do podsumowania działalności organizacji w 2017 r. oraz 

wspólnego kolędowania w związku ze zbliżającymi się w tym czasie świętami Bożego 

Narodzenia. 
 

11.   Konkurs Plastyczny „Mój Elbląg w oczach przedszkolaka” - celem Konkursu jest 

podkreślenie znaczenia „mojej małej ojczyzny” w kształtowaniu osobowości dziecka, 

uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającej architektury, pobudzanie dziecięcej wyobraźni 



plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci w dziedzinie plastyki. 18 grudnia 

2017 r. konkurs został ogłoszony zaś rozstrzygnięcie nastąpiło w marcu 2018 r. 
 

12. W 2017 r. Fundacja Elbląg kontynuowała realizację projektu „Aktywność podstawą 

zatrudnienia! – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia po 29 roku 

życia z Elbląga i powiatu elbląskiego”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości 

zatrudnienia wśród 60-osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących 

pracy i nieaktywnych zawodowo po 29 roku życia z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego w 

okresie 1.06.2016-30.11.2017 r. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.12.2017 r. 

 

13. W 2017 r. Fundacja Elbląg kontynuowała realizację projektu „Aflatoun drogowskazem 

do pracy”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 90 

osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych osób w wieku 15-64 lat z Elbląga i 

powiatu elbląskiego w okresie 1.09.2016 - 30.09.2019 zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

 

14. W 2017 r. Fundacja Elbląg rozpoczęła realizację projektu „Z Aflatounem w przyszłość". 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 osobowej 

grupy niepełnosprawnych bezrobotnych osób w wieku 15-64 lat z Elbląga i powiatu 

elbląskiego w okresie 1.09.2017 - 30.11.2019 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.   
 

15. W 2017 r. Fundacja Elbląg rozpoczęła również realizację projektu „Vademecum 

Rozwoju Rodzinnego”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracji 90 

osób/rodzin  w wieku 15-64 lata zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/ lub wykluczeniem 

społecznym oraz ich rodzin i otoczenia z Elbląga i powiatu elbląskiego poprzez dostępność 

do wysokiej jakości usług społecznych w okresie 01.10.2017 - 31.01.2021 r.. Projekt 

dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.   

 

10. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych w okresie 

sprawozdawczym (tj. rok 2017) 

 

Poniżej opisano działania Fundacji Elbląg realizowane w 2017 r., przedstawiono je w formie 

wyciągów z protokołów posiedzeń Zarządu. 

 

Wyciągi z protokołów posiedzeń Zarządu Fundacji Elbląg w 2017 roku. 

 

Protokół nr 1 

Z posiedzenia Zarządu w dniu 09.02.2017 r. 

 

1. Na podstawie złożonych i uzasadnionych wniosków z prośbą o wyrażenie zgody na 

udostepnienie swojej osobowości prawnej i udostępnienie konta Fundacji Elbląg w celu 

wpłacania darowizn na podstawie indywidualnych apeli Podopiecznego oraz organizacji 

prawnej, Zarząd zawarł 15 umów na rzecz podopiecznego oraz 12 umów na rzecz podmiotu 

prawnego. 



Zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy przez Fundację Elbląg w zbiórce 

finansowej” Fundacja pobiera 10% od zgromadzonych środków na podstawie zawartych 

umów w br. z przeznaczeniem na koszty związane z realizacji zawartych umów (m.in. 

Obsługa finansowo –merytoryczna, opłaty bankowe, artykuły biurowe i inne.) 

2. Dnia 18 stycznia 2017 r. Zarząd podpisał z Zarządem Powiatu w Elblągu umowę pod 

tytułem Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu 

elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej, na kwotę 3000 zł. Termin realizacji 

zadania: 18.01.2017 r. – 30.11.2017 r. 

3. W dniu 25 stycznia br. złożono sprawozdanie ze zbiórki publicznej o Nr 2016/299/OR za 

okres 01.02.2016 r. – 31.12.2016 r. Ze zbiórki zgromadzono kwotę 4.684,09 zł, brak 

kosztów przeprowadzenia zbiórki. 

4. Dnia 25 stycznia wystąpiono o nową zbiórkę publiczną w okresie 1.02.2017 r. – 

31.12.2017 r. o nazwie „Zbiórka publiczna Fundacji Elbląg na stypendia dla 

uzdolnionych młodych osób oraz niepełnosprawnych z Elbląga i powiatu elbląskiego”. 

Zbiórce nadano nr 2017/408/OR. 

5. W dniu 30 stycznia br. Zarząd Fundacji Elbląg złożył do Gminy Miasto Elbląg 

sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w postaci: Wsparcie w postaci stypendiów 

dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji 

materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholizmu” za okres 20.04.2016 r. – 

31.12.2016 r. 

6. Zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania pomocy przez Fundację Elbląg w 

zbiórce finansowej” Zarząd podjął decyzję o refundacji udokumentowanych wydatków 

poniesionych na ochronę zdrowia, rehabilitację i innych związanych z procesem leczenia 

podopiecznego, na łączną kwotę 11.103,87 zł 

 

Protokół nr 2 

Z posiedzenia Zarządu w dniu 06.04.2017 r. 

 

1. Zarząd omówił rozliczenie wyniku finansowego za 2016 r. i zatwierdził go uchwałą 

2. Zarząd omówił sprawozdanie finansowe za 2016 rok i zatwierdził je uchwałą (w 

załączeniu).  

3. Wykaz darczyńców w 2016 r. 

4. Zarząd zaakceptował podział kwot naliczonych w roku 2016 r. odsetek od lokat kapitału 

żelaznego, według stanu na dzień 31.12.2016 r. zgodnie z Regulaminem Zarządzania 

Kapitałem Żelaznym Fundacji Elbląg. 

5. Zarząd zaakceptował rozliczenie funduszu nieograniczonego za rok 2016. 

6. Zarząd zaakceptował rozliczenie funduszu stypendialnego za 2016 rok. 

7. Wykaz dotyczący przeksięgowania nierozliczonych do 31.10.2016 r. środków 

finansowych przeznaczonych na pomoc w leczeniu i rehabilitacji podopiecznych. Środki 

zgodnie z regulaminem i umowami zwiększają Fundusz stypendialny Słonik 

8. W dniu 20 lutego 2017 r. Zarząd podpisał aneks RPWM.11.01.01-28-0071/16-03 do 

Umowy Nr RPWM.11.01.01-28-0071/16-00 zawartej w dniu 23.09.2016 r. z Zarządem 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie projektu „Aflatoun 

drogowskazem do pracy”. Kwota dofinansowania projektu: 1.719.672,00 zł, wartość 

projektu: 1.822.122,00 zł. 



9. Dnia 21 lutego br. Zarząd Fundacji na wniosek osoby fizycznej z dnia 17.02.2017 r 

wyraził zgodę na udostepnienie swojej osobowości prawnej i udostępnienie konta 

Fundacji Elbląg w celu wpłacania darowizn na podstawie indywidualnych apeli 

Podopiecznego oraz organizacji prawnej. Została zawarta umowa z podopiecznym.  

10. Zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania pomocy przez Fundację Elbląg w 

zbiórce finansowej” Zarząd podjął decyzję o refundacji udokumentowanych wydatków 

poniesionych na ochronę zdrowia, rehabilitację i innych związanych z procesem leczenia 

podopiecznego, na łączną kwotę 6.769,78 

11. Zarząd przedyskutował sprawę niedostarczenia sprawozdania okresowego przez 

stypendystę programu stypendialnego „Słonik” i podjął decyzję, że dalsze raty 

stypendium będą wypłacane dopiero po dostarczeniu sprawozdania przez stypendystę. 

12. W dniu 29.03 br. złożono sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar ze 

zbiórki publicznej Nr 2016/171/OR oraz ze zbiórki publicznej Nr 2016/299/OR. 

 

Protokół nr 3 

Z posiedzenia Zarządu w dniu 31.05.2017 r. 

 

1. W dniach 10-11 kwietnia 2017 r. w siedzibie Fundacji została przeprowadzona kontrola 

z realizacji projektu RPWM.10.02.00-28-0015/15-00 „Aktywność podstawą 

zatrudnienia! – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia po 29 roku 

życia z Elbląga i powiatu elbląskiego” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

2. W dniach 20-21 kwietnia 2017 r. w siedzibie Fundacji została przeprowadzona kontrola 

z realizacji projektu RPWM.10.02.00-28-0071/16-00 „Aflatoun drogowskazem do 

pracy” przez Wojewódzki Urząd Pracy. 

3. Dnia 25 kwietnia br. Zarząd Fundacji na wniosek podmiotu prawnego z dnia 

24.04.2017r  wyraził zgodę na udostępnienie swojej osobowości prawnej i udostępnienie 

konta Fundacji Elbląg w celu wpłacania darowizn na podstawie indywidualnych apeli 

Seminarium oraz organizacji prawnej. Została zawarta umowa z podmiotem o nr 

13/2017/P. 

4. W dniu 27 kwietnia 2017 r. Zarząd podpisał umowę o dofinansowanie projektu Nr 

RPWM.11.01.01-28-0144/16-00 ”Z Aflatounem w przyszłość” z Zarządem 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Termin realizacji 01.09.2017 r. – 30.11.2019 r. 

Kwota dofinansowania projektu: 1 161 330,00 zł, wartość projektu 1 223 280,00 zł. 

5. W dniu 27 kwietnia 2017 r. Zarząd podpisał aneks Nr RPWM.11.01.01-28-0144/16-01 

do umowy zawartej w dniu 27.04.2017 r. z Zarządem Województwa Warmińsko-

Mazurskiego o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.01.01-28-0144/16-00 ”Z 

Aflatounem w przyszłość”.  

6. W dniu 27 kwietnia 2017 r. Zarząd podpisał umowę o dofinansowanie projektu Nr 

RPWM.11.01.01-28-0002/17-00 ”Aflatoun szansą na lepszą przyszłość” z Zarządem 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Termin realizacji 01.10.2018 r. – 31.12.2020 r. 

Kwota dofinansowania projektu: 1 244 424,00 zł Wartość projektu 1 315 524,00 zł. 

7. Zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania pomocy przez Fundację Elbląg w 

zbiórce finansowej” Zarząd podjął decyzję o refundacji udokumentowanych wydatków 



poniesionych na ochronę zdrowia, rehabilitację i innych związanych z procesem leczenia 

podopiecznego, na łączną kwotę 9.006,67 zł 

 

Protokół nr 4 

Z posiedzenia Zarządu w dniu 08.06.2017 r. 

 

1. Nowo powołany Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 

2016 rok, stałe i bieżące działania Fundacji oraz plany na najbliższe miesiące. 

− Omówienie Gali Fundacji Elbląg o charakterze kolędowo – mikołajkowym, podczas 

której nastąpi rozstrzygnięcie konkursu Filantropa Roku oraz Konkursu 

Literackiego; 

− Przedstawienie propozycji powołania trzech zespołów do opracowania działań 

dotyczących: Gali Fundacji Elbląg, strategii oraz promocji; 

− Omówienie informacji, które zostaną przedstawione na Radzie Fundacji; 

− Przedstawienie przez Prezesa koncepcji rozwoju Fundacji. 

2. Zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania pomocy przez Fundację Elbląg w 

zbiórce finansowej” Zarząd podjął decyzję o refundacji udokumentowanych wydatków 

poniesionych na ochronę zdrowia, rehabilitację i innych związanych z procesem leczenia 

podopiecznych w kwocie 368,22 zł. 

3. W dniach 29.05 – 06.06.2017 r. w siedzibie Fundacji została przeprowadzona kontrola 

przez ZUS w Elblągu.  

 

Protokół nr 5 

Z posiedzenia Zarządu w dniu 05.10.2017r. 

 

1. 4 lipca br. wpłynęło pismo od elbląskiej organizacji z prośbą o wsparcie finansowe 

działań związanych z organizacją Pikniku Rodzinnego, który odbędzie się 19 sierpnia br. 

w Parku Leśnym Bażantarnia w Elblągu. Zarząd zgodził się udzielić wsparcia w 

wysokości 400 zł. 

2. W dniu 17 lipca br. Zarząd zawarł umowę darowizny z podmiotem prawnym na kwotę 

5.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Fundacji Elbląg. 

3. W dniu 4 sierpnia br. Zarząd zawarł umowę darowizny z osobą fizyczną na kwotę 

300,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz stypendialny Fundacji Elbląg. 

4. W dniu 21 sierpnia br. w Fundacji Elbląg odbyło się coroczne spotkanie z darczyńcą z 

Niemiec, który od lat wspiera działania organizacji. Darczyńca przekazał darowiznę w 

kwocie 465 euro z przeznaczeniem na Fundusz polsko-niemiecki (darowizna zebrana od 

kilku darczyńców). 

5. W dniu 23 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu, podczas której 

spośród 8 zgłoszonych książek wyłoniono zwycięzcę – autorkę książki „Limit na cuda” 

oraz przyznano 2 wyróżnienia autorom książek: „Śmierć kolekcjonera”, „Ziemie 

obiecane”. Z kolei spośród 10 zgłoszonych rękopisów przyznano nagrodę dla autorki 

rękopisu  „Prosta skomplikowana” oraz wyróżnienie dla autorki rękopisu „Andzia”. 

Kapituła Konkursu zgłosiła do Zarządu następujące propozycje na kolejne edycje: 



- Wprowadzenie innego podziału nagród – Zarząd uznał, że nie ma takiej potrzeby; 

- Wprowadzenie do Regulaminu Konkursu Literackiego zapisu o przyjmowaniu książek 

związanych tematycznie z Elblągiem – w Regulaminie jest zapis, że mogą zgłaszać prace 

tylko elblążanie lub osoby związane z Elblągiem pracą zawodową – Zarząd uznał, że 

przyjmowanie takiego rodzaju książek może generować zbyt duże koszty dla Fundacji. 

- przyznanie wyróżnionym w konkursie statuetek prócz dyplomów 

- określenie objętości prac przyjmowanych do kategorii Rękopis Roku (aby praca 

nadawała się do druku) – Zarząd uznał, że Kapituła Konkursu powinna wspólnie ustalić 

w jaki sposób uregulować taki zapis w Regulaminie. 

6. W dniu 24 sierpnia br. Zarząd zawarł umowę darowizny z osoba fizyczną na kwotę 

405,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz nieograniczony Fundacji Elbląg. 

7. W dniu 1 września br. Fundacja Elbląg rozpoczęła realizację projektu „Z Aflatounem w 

przyszłość” nr RPWM.11.0101-28-0144/16-00, skierowanego do osób 

niepełnosprawnych oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt 

jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.   

8. W dniu 8 września br. Zarząd zawarł umowę darowizny z osobą fizyczną na kwotę 

1.500,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz nieograniczony Fundacji Elbląg. 

9. W dniu 8 września br. Zarząd zawarł umowę darowizny z osobą fizyczną na kwotę 

1.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz nieograniczony Fundacji Elbląg. 

10. W dniu 12 września złożono do Urzędu Miasta uproszczoną ofertę realizacji zadania 

publicznego na XVII Galę Fundacji Elbląg na kwotę 9.900 zł na okres 18.09.2017 r. – 

15.12.217 r. 

11. Na wniosek elblążanina z dnia 20.09.2017 r. o przyznanie dla córki stypendium od 

Zarządu na rozwijanie pasji, którą są szachy, Zarząd przyznał stypendium od Zarządu w 

kwocie 2.000 zł na rok szkolny 2017/2018. 

12. W dniu 25 września br. Zarząd zawarł umowę darowizny z osobą fizyczną na kwotę 

400,00 zł z przeznaczeniem na fundusz nieograniczony Fundacji Elbląg. 

13. W dniu 26 września br. Zarząd zawarł umowę darowizny z podmiotem prawnym na 

kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na fundusz stypendialny. 

14. W dniu 28 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej „Słonik”, podczas 

którego wyłoniono 7 stypendystów roku szkolnego 2017/2018. Łączna kwota 

stypendiów wyniosła 8.500 zł. Zarząd zatwierdził decyzję Komisji. 

15. W dniu 29 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej „Szansa”, podczas 

którego wyłoniono 14 stypendystów roku szkolnego 2017/2018. Łączna kwota 

stypendiów wyniosła 22.600 zł. Zarząd zatwierdził decyzję Komisji. 

16. W miesiącach sierpień – wrzesień w fundacji odbywał się audyt projektu „Aflatoun 

drogowskazem do pracy” przeprowadzony przez Ministerstwo Finansów. 

17. W dniu 1 października br. Fundacja Elbląg rozpoczęła realizację projektu „Vademecum 

Rozwoju Rodzinnego” nr RPWM.11.02.03-28-0001/17, skierowanego do osób/rodzin 

zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/ lub wykluczeniem społecznym, w tym osób 

bezrobotnych oraz otoczenia tych osób. Projekt jest dofinansowany z Funduszy 

Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.   

18. Ponadto na spotkaniu Zarząd postanowił: 



− Zatwierdzić rozliczenie środków pieniężnych pochodzących z rozliczenia 1% za 

2016 rok. 

− Dokumenty formalne w imieniu Fundacji Elbląg będą podpisywać: 

Prezes Zarządu  

Wiceprezes Zarządu  

− Przelewy bankowe będą dokonywane przez: 

Główną Księgową Fundacji Elbląg  

Wiceprezesa Fundacji  

− udzielić stypendium dla ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej Mateusza 

w ramach Funduszu Muzycznych Talentów na kwotę 1.500 zł na rok szkolny 

2017/2018. Uczeń został rekomendowany przez dyrektora szkoły. 

19. Zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania pomocy przez Fundację Elbląg w 

zbiórce finansowej” Zarząd podjął decyzję o refundacji udokumentowanych wydatków 

poniesionych na ochronę zdrowia, rehabilitację i innych związanych z procesem leczenia 

podopiecznego, na łączną a kwotę 23.615,20 zł. 

 

Protokół nr 6 

Z posiedzenia Zarządu w dniu 10.11.2017 r. 

 

 

1. W dniu 6 października 2017 r. Zarząd Fundacji podpisał umowę z Gminą Miasto Elbląg 

Nr 15/OP/2017 pod tytułem „Wsparcie w postaci stypendiów””. Termin realizacji 

zadania 17.09.2017 r. - 31.12.2017 r., kwota 10.000 zł. 

2. 17 października 2017 r. Zarząd podpisał umowę na dofinansowanie projektu NR 

RPWM.11.01.01-28-0071/17   „Aktywność to podstawa, praca to równowaga” na okres 

realizacji 01.01.2018 r. – 30.04.2021 r.  

3. 24 października br. w Ratuszu Staromiejskim odbyła się uroczystość wręczenia umów 

stypendialnych w ramach programów stypendialnych Szansa, Słonik i Fundusz 

Młodych Talentów.  

4. W dniu 30 października 2017 r. Zarząd zawarł umowę darowizny z osobą fizyczną na 

kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Stypendialny Słonik Fundacji Elbląg.  

5. 30 października 2017 r. Zarząd podpisał umowę na dofinansowanie projektu NR 

RPWM.11.02.03-28-0001/17„Vademecum Rozwoju Rodzinnego” na okres realizacji 

01.10.2017 r. – 31.01.2021 r.  

6. 5 listopada wpłynęło pismo do Zarządu od podopiecznej fundacji z prośbą o 

przeniesienie niewykorzystanej kwoty z 1% podatku od osób fizycznych za 2016 r. na 

kolejny rok rozliczeniowy. Zarząd wyraził zgodę. 

7. 13 listopada 2017 r. Zarząd Fundacji podpisał umowę z Gminą Miasto Elbląg Nr 

17/OP/2017 pod tytułem „XVII Gala Fundacji Elbląg””. Termin realizacji zadania 

17.09.2017 r. - 31.12.2017 r., kwota 5.000 zł. 

8. Członkowie Zarządu podjęli decyzję o zorganizowaniu Konkursu Plastycznego pn. 

„Mój Elbląg” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym z Elbląga. W związku z 

organizacją Konkursu Zarząd wydał następujące dokumenty: 



− Uchwałę nr 3 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu plastycznego dla dzieci w 

wieku przedszkolnym „Mój Elbląg”, 

− Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursu Plastycznego „Mój Elbląg”. 

9. Zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania pomocy przez Fundację Elbląg w 

zbiórce finansowej” Zarząd podjął decyzję o refundacji udokumentowanych wydatków 

poniesionych na ochronę zdrowia, rehabilitację i innych związanych z procesem 

leczenia podopiecznego, na łączną kwotę 16.835,52 zł. 

 

11. Opis działalności gospodarczej, jeżeli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy 

Fundacja w 2017 r. nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

10. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 

państwa i budżetu gminy) 

 

 

W roku 2017 przychody Fundacji wyniosły:     1.633.977,23 

    

1) Dotacje:                                                                                             –               17.400.00 
- Urząd Miasta – 15.000 

- Starostwo Powiatowe – 2.400 

2) Darowizny i granty od organizacji pozarządowych                        –                 7.300,00         

3) Biznes lokalny - darowizny na cele statutowe                       –                 4.500,00 

4) Darczyńcy indywidualni na cele statutowe                –                 9.514,00 

5) Dotacje z funduszy europejskich i dotacje krajowe 

na realizacje projektów                                        –           1.157.879,23 

6) Wpłaty z tytułu 1% podatku doch. od osób fizycznych           –                91.551,91 

7) Zbiórki publiczne na fundusz stypendialny                             –                  5.286,64 

8) Odsetki bankowe od lokat kapitału z przeznaczeniem 

wg regulaminu na zwiększenie funduszy celowych                          –                 18.273,97 

9) Odsetki bankowe od środków na działaln. Statut. Fundacji            –                  2.076,59 

10) Przychody finansowe - PUP Elbląg dofinansow. wynagrodzeń       –       16.800,00 

11) Przychody z tyt. podziału zysku za 2017 r.               –                12.554,56 

12) Przychody na leczenie i rehabilitację 

podopiecznych oraz  rozwiązanie rezerw                                    –                67.447,79 

13) Pozostałe przychody (z tyt. rozwiązania rezerw  funduszy,  

na obsługę projektów, na działania statutowe)              –             223.392,54 

14) Wpływy z działalności statutowej odpłatnej               –                            0 

 

13. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą – wynik finansowy tej działalności oraz 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł. 

Nie dotyczy  

 

14. Wysokość kwot przeznaczonych w 2017 roku na: 

 

1) Realizacja celów statutowych fundacji                      –           1.556.178,40 

     w tym: 

− programy  stypendialne                   –                38.900,00 
z tego środki pochodzące z dotacji Samorządu Elbląga  12.400,- 



− pomoc na leczenie, rehabilitację i inne                 –                 62.807,77 

− wsparcie działalności szkół i organizacji pozarządowych            –                 27.324,72 

− koszty promocji, fundraisingu,                  –                      335,49 

− program Fundacji; Filantrop Roku - Gala                                      –                   5.014,46  
z tego środki pochodzące z dotacji Samorządu Elbląga  5.000,- 

− pomoc społeczna doraźna                             –                      900,00 

− koszt realizowanych projektów z funduszy  RPOWiM                 –            1.157.879,23 

− amortyzacja           –                               0 

− Wynagrodzenia + składki ZUS                             –            228.612,79  
w tym:  wynagrodzenia pracowników obsługujących projekty 
 finansowane z funduszy europejskich i dotacje krajowe – 171.853,97  

− Wydatki administracyjne (zakup materiałów, usługi)      –                34.403,94 
      
  

2) Pozostałe koszty (z tyt. realizowanych projektów)      –                  9.148,83 

 

3) Działalność gospodarcza – nie dotyczy 

 

4) Inne wydatki – nie dotyczy 

 

 

15. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji w 2017 roku: 

26 osób 

 

 

16. Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej 

Nie dotyczy 

 

 

17. Łączne kwoty wynagrodzeń brutto stanowiącej koszt Fundacji w 2017 r.,  

 

89.937,67 zł 

w tym: 

a) realizacja celów statutowych fundacji: 40.633,33 zł 

b) obsługa merytoryczno-finansowa realizowanych projektów: 49.304,34 zł 
 

nagrody: nie dotyczy 

premie: nie dotyczy 

 

inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej – świadczenia urlopowe – nie dotyczy. 

 

18. 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 

Nagrody: nie dotyczy 

Premie: nie dotyczy. 

 

 



19. Wydatki na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych:   

w ramach: 

a) realizacji celów statutowych fundacji – 8.200 zł 

b) obsługi merytoryczno-finansowej realizowanych projektów – 108.817,28 

 

20. Udzielone przez fundusze pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem 

podstawy statutowej udzielania takich pożyczek 

Nie dotyczy 

 

21. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

Fundacja Elbląg w 2017 roku posiadała konta bankowe w : 

a) Bank Pekao SA I O/Elbląg – na 31.12.2017 r. środki zgromadzone na rachunku   

podstawowym wynosiły 75.445,01. zł 

b) Bank Pekao SA I O/Elbląg – na 31.12.2017 r.  środki do obsługi realizowanego projektu 

10.02.00-28-0015/15-00 wynosiły 3.619,04 zł    

c) Bank Pekao SA I O/Elbląg – na 31.12.2017 r. środki do obsługi realizowanego projektu 

11.01.01-28-0071-16-00 wynosiły 75.817,65 zł.      

d) Bank Pekao SA I O/Elbląg  – na 31.12.2017 r. środki zgromadzone na koncie do 

obsługi rachunku w walucie euro – 4,82  zł 

e) BankPekao SA  – konto do obsługi przechowywania środków obrotowych – stan na 

31.12.2017 wynosił 130.000,00 zł 

f) Bank Pekao SA – lokata kapitału żelaznego – stan na 31-12-2017 r. – 500.000,00 zł 

g) Bank Spółdzielczy  – lokata kapitału żelaznego – stan na 31-12-2017 r. – 500.000,00 zł 

h) Bank Pekao SA I O/Elbląg – na 31.12.2017 r.  środki do obsługi realizowanego projektu 

11.01.01-28-0144/16-00 wynosiły 12.717,94 zł    

i) Bank Pekao SA I O/Elbląg – na 31.12.2017 r.  środki do obsługi realizowanego projektu 

11.02.03-28-0001/17-00 wynosiły 19.914,52 zł    

 

 

22. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego, ze wskazaniem tych spółek 

Nie dotyczy 

 

23. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie 

Nie dotyczy  

 

24. Nabyte pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 5.000 zł 

Nie dotyczy. 

 

25. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 

Zamieszczone w Bazie OPP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

26. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń 

realizowanych w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 

Nie dotyczy. 

 



27. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku 

finansowym tej działalności. 

1) Zgodnie z Umową nr 1/E/2017 zawartą w dniu 18 stycznia 2017 r. zawartą z Zarządem 

Powiatu w Elblągu na kwotę 3.000 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: 

„Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego 

będącym w trudnej sytuacji materialnej”.  

2) Zgodnie z Umową nr 15/OP/2017 zawartą w dniu 6 października 2017 r. z Gminą Miasto 

Elbląg na kwotę 10.000 zł o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie w 

postaci”. Fundacja kwotę tą sfinansowała na stypendia w ramach Programu 

Stypendialnego „Szansa” i „Słonik”. 

3) Zgodnie z Umową nr 17/OP/2017 zawartą w dniu 13 listopada 2017 r. z Gminą Miasto 

Elbląg na kwotę 5.000 zł o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „XVII Gala 

Fundacji Elbląg”. Fundacja kwotę tą przeznaczyła na występ gwiazdy wieczoru. 

 

28. Informacja o rozliczeniach Fundacji z budżetem: 

z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych  

Nie występują. 

 

a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

Nie dotyczy. 

 

29. Czy w okresie sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola w Fundacji.  

W okresie sprawozdawczym w Fundacji Elbląg odbyły się następujące kontrole: 

− 10-11.04.2017 r. - kontrola z realizacji projektu „Aktywność podstawą zatrudnienia! – 

aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia po 29 roku życia z Elbląga 

i powiatu elbląskiego” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. 

− 20-21.04.2017 r. -  kontrola realizacji projektu pt. „Aflatoun drogowskazem do pracy” 

przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, 

− 29.05-06.06.2017 r. - kontrola płatności składek przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych w Elblągu  

− 17.10.2017 r. - kontrola wydatków dotyczących wynajmu sal w  projekcie pt. „Aflatoun 

drogowskazem do pracy” przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, 

− 31.10.2017 r. - kontrola z realizacji projektu „Aktywność podstawą zatrudnienia! – 

aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia po 29 roku życia z Elbląga 

i powiatu elbląskiego” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. 

− 09-10.2017 r. – kontrola Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego (instytucji zarządzającej) przez Ministerstwo Finansów. Fundacja 

Elbląg była poddana czynnościom wyjaśniającym w ramach realizacji projektu 

„Aflatoun drogowskazem do pracy” 

 


