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I.  Nazwa fundacji, siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty 
elektronicznej, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS, statystyczny numer 
identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona 
funkcja) oraz określenie celów statutowych fundacji 
 
1. Nazwa Fundacji: Fundacja Strefa Mocy 
 
2. Adres siedziby/adres do korespondencji: ul. Różana 4, 82-110 Sztutowo  
 
3. e-mail: am@fundacjastrefamocy.pl  
strona www: www.fundacjastrefamocy.pl  
 
4. Sąd prowadzący rejestr: VII Wydział KRS - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000527491 
Data wpisu do Rejestru: 14 październik 2014 
 
5. Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 360669483 
 
6. Dane dotyczące członków zarządu fundacji: 
Artur Milarski – Prezes Zarządu  
Anna Milarska – Wiceprezes Zarządu  
 
7. Cele statutowe Fundacji (§ 6 Statutu):  
1. Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie 
świadomości społecznej. 
2. Celem Fundacji jest także działalność edukacyjna i kulturalna w zakresie: 
1. wspieranie powstawania i rozwój organizacji pozarządowych 
2. wyrównywanie szans edukacyjnych i kompetencyjnych młodzieży w obszarów wiejskich 
3. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego 
4. propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w szczególności poprzez rozwój sportów 
latawcowych 
5. sprzyjanie rozkwitowi kultury i sztuki 
6. przeciwdziałanie bezrobociu 
7. wspieranie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej 
8. zapobieganie wykluczaniu społecznemu 
9. promowanie i wspomaganie edukacji 
10. rozwój obszarów wiejskich 
11. promocji i organizacji wolontariatu 
12. upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
13. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 
14. organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci. 
 
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 
 
1. W roku 2016 Fundacja Strefa Mocy realizowała cele statutowe poprzez następujące działania: 
 
1. Projekt „Żuławski Active Zone” 
Projekt realizowany przez grupę nieformalną Belfers Team 
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a)Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych, wyrównywanie szans edukacyjnych i 
kompetencyjnych młodzieży w obszarów wiejskich, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży, organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci.  
b) Uczestnicy projektu: uczniowie Gimnazjum w Sztutowie 
c) Termin realizacji projektu: 2016-06-01 - 2016-10-15 
d) Miejsce realizacji proejktu: gmina Sztutowo 
e) Opis projektu: Projekt "Żuławski active zone" polegał na stworzeniu przez młodzież interaktywnej 
mapy aktywności w gm. Sztutowo. Uczestnicy projektu wzięli udział w 3 biwakach, podczas których 
mogli spróbować swoich sił w różnorodnych aktywnościach związanych z warunkami naturalnymi i 
tradycjami Żuław. Podczas biwaków odbyły się różnorodne zajęcia: animacyjno-integracyjne, gra 
terenowa, której tematyka będzie związana z tradycjami, historią i architekturą Żuław, wyczynowa 
jazda na rowerze, pływanie kajakami, przejażdżki rowerowe, zajęcia wędkarskie, strzelanie z łuku, 
zajęcia z latawcami powerkite, przejazdy konne, ognisko z kiełbaskami. Po biwakach młodzież 
stworzyła interaktywną mapę gminy Sztutowo z zaznaczonymi miejscami, w których można 
aktywnie spędzić czas w formie zdjęć i filmików. Swoją pracę uczestnicy projektu zaprezentowali 
następnie swoim rówieśnikom w szkole. Mapa jest ogólnodostępna i może  być aktualizowana i 
rozszerzana przez uczestników. 
f) Dofinansowanie: 2000 zł – Gmina Sztutowo w ramach programu Działaj Lokalnie  
Całkowita wartość projektu: 5500 zł, wkład osobowy: 3400 zł, wkład własny finansowy: 100 zł 
 
2. Projekt „Wykorzystaj potęgę wiatru” 
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych, wyrównywanie szans edukacyjnych i 
kompetencyjnych młodzieży w obszarów wiejskich, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży, organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci. 
b) Uczestnicy projektu: młodzież w wieku 12-18 lat z terenu powiatu nowodworskiego 
c) Termin realizacji projektu: 16.03.2016 – 30.11.216 
d) Miejsce realizacji projektu: powiat nowodworski 
e) Opis projektu: Zadanie publiczne polegało na przeprowadzeniu zajęć rekreacyjno-sportowych dla 
młodzieży z powiatu nowodworskiego. Zajęcia objęły kurs podstawowy pilotażu latawców 
pociągowych – powerkite, pokazy latawcowe oraz spotkania z pasjonatami sportów latawcowych z 
naszego powiatu.  
f) Finansowanie: 600 zł - Powiat Nowodworski w ramach zadania publicznego 
Całkowita wartość projektu: 1410 zł, wkład osobowy: 760 zł, wkład własny finansowy: 50 zł 
 
3. Projekt „mLaboratorium” 
Projekt realizowany przez grupę nieformalną Cyfrow@ Edukacja 
a) Realizacja celów statutowych: promowanie i wspomaganie edukacji 
b) Uczestnicy projektu: uczniowie szkoły podstawowej nr 69 w Gdańsku 
c) Termin realizacji projektu: 04.09.2016 – 23.12.2016 
d) Miejsce realizacji projektu: szkoła podstawowa nr 69 w Gdańsku 
e) Opis projektu: Lekcje matematyki na czas trwania projektu zamieniły się w mLaboratorium. Każda 
z dwóch klas 4 uczestniczyła w dwóch dodatkowych godzinach matematyki w tygodniu. Łącznie 
dwie klasy zrealizowały 48 godzin zajęć w trakcie trwania projektu. Uczniowie odkrywali pasjonujący 
świat matematyki poprzez ćwiczenia z kolorowymi perłami, tabliczką mnożenia Pitagorasa, 
sorobanem i artykułami codziennego użytku takimi jak piasek, nasiona grochu, fasoli, itp. Na 
zajęciach wykorzystywane były "prawdziwy" kalendarz i zegar. Uczniowie mieli do dyspozycji gry i 
karty matematyczne (np. talia kart z działaniami matematycznymi, gra "Dni tygodnia"). Dzieci 
uczestniczyły w zajęciach terenowych i poznawały takie tematy jak: pola powierzchni, prędkość, 
droga, czas. Na czas trwania projektu rodzice stworzyli partnerską grupę razem z dzieckiem. Dla 
każdego Partnera została przygotowana karta opisująca przebieg zajęć, umiejętności jakie uczniowie 



4 
 

ćwiczą w związku z tematem zajęć i wskazówki do pracy z uczniem w domu. Finałem projektu był 
konkurs z nagrodami. W konkursie wzięły udział udział pary - uczeń i jego Partner przydzielony na 
czas projektu mLaboratorium. Uczniowie na początku projektu napisali test, w którym sprawdzili 
swoją sprawność rachunkową i umiejętności, które nabyli na wcześniejszym etapie edukacyjnym. 
Wyniki testu były wskazówką jak realizować program zajęć. Na zakończenie projektu każdy uczeń 
wypełnił test, którego wyniki zostały porównane z wynikami początkowymi. Uczeń otrzymał 
indywidualną ocenę swojej pracy po zakończeniu projektu.  
e) Działania w ramach projektu:  
- zajęcia z wykorzystaniem liczydeł soroban  i zestawów edukacyjnych Montessori 
- spotkanie finałowe w formie konkursu dla uczestników projektu i rodziców 
f) Finansowanie: darowizna 4974 zł – Fundacja mBanku w ramach programu mPotęga 
 
4. Projekt „Wakacje z latawcami” 
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych, wyrównywanie szans edukacyjnych i 
kompetencyjnych młodzieży w obszarów wiejskich  
b) Uczestnicy projektu: dzieci i młodzież z gminy Sztutowo, mieszkańcy gminy i turyści 
c) Termin realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.09.2016 
d) Miejsce realizacji projektu: gmina Sztutowo 
e) Opis projektu: Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów konstruowania latawców. 
Zajęcia były prowadzone w świetlicach środowiskowych i bibliotekach w gminie Sztutowo. Każde 
zajęcia objęły część teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy dowiedzieli się o rodzajach i historii 
latawców. Prowadzący zajęcia przestawili także kilka prostych doświadczeń fizycznych obrazujących 
zasady powstawania wiatru. W części praktycznej uczestnicy mieli do wyboru 3 rodzaje latawców do 
konstruowania w zależności od wieku i zaangażowania. Po zajęciach latawce zostały wypuszczone 
wspólnie przez uczestników. Podczas warsztatów wyłonieni zostali "liderzy", którzy jako 
wolontariusze podczas finału projektu prowadzili mini-warsztaty latawcowe dla przybyłych 
chętnych. 
Wykonane w trakcie zajęć latawce wzięły udział w finałowym pokazie podczas KITEWEEKENDu - 
weekendowego spotkania z latawcami w Sztutowie i Kątach Rybackich. Każdy z uczestników  mógł 
się pochwalić wykonanym podczas warsztatów. Podczas imprezy odbyły się profesjonalne pokazy 
latawców, mini-warsztaty dla osób uczestniczących w imprezie, "latające cukierki" - wypuszczanie 
cukierków na lince podczepionej do latawca, malowanie latawcowych wzorów na buziach oraz 
liczne animacje. Była to okazja dla społeczności lokalnej obejrzenia efektów warsztatów dla dzieci, 
spędzenia aktywnie i rodzinnie czasu na plaży. Impreza poza sezonem wakacyjnym przyciągęła na 
nasze plaże także bardzo liczną grupę turystów. 
f) Działania w ramach projektu:  
- warsztaty latawcowe (4 spotkania po 4 godz.) 
- finał projektu KITEWEEKEND 
g) Finansowanie: 5000 zł – Polsko Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu Działaj 
Lokalnie 
Wartość całkowita projektu: 10030 zł, wkład osobowy: 4730 zł, wkład własny finansowy: 300 zł 
 
 
5. Organizacja imprezy Kiteweekend 2016 
a)Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych 
b) Uczestnicy projektu: mieszkańcy gminy Sztutowo, turyści 
c) Termin realizacji projektu: 3,4.09.2016 
d) Miejsce realizacji projektu: plaże w Sztutowie i Kątach Rybackich 
e) Opis projektu: Zadanie polegało na organizacji dwudniowej imprezy plenerowej na plaży w 
Sztutowie i Kątach Rybackich. (po jednym dniu w każdej miejscowości) 
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Imprezy zostały poprzedzone akcją informacyjną w prasie (Dziennik Bałtycki) , w internecie (na 
stronie www fundacji, facebooku, lokalnych portalach turystycznych i informacyjnych oraz 
branżowych forach i portalach latawcowych), a także na plakatach rozwieszonych w gminie 
Sztutowo i okolicach. W roku 2016 zadanie odbyło się jako finał projektu „Wakacje z wiatrem” 
f) Działania w ramach projektu: organizacja plenerowej, cyklicznej imprezy KITEWEEKEND z 
pokazami latawców, warsztatami budowania latawców, animacjami dla dzieci i dorosłych 
g) Finansowanie: w ramach projektu „Wakacje z wiatrem” 
 
6. Organizacja zlotu miłośników sportów latawcowych „Wiosenne wietrzenie latawek 2016”  
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych 
b) Uczestnicy: ok 20 osób, mieszkańcy powiatu nowodworskiego, Trójmiasta, Elbląga 
c) Data: 30.04.2016 
d) Miejsce: Tujsk 
e) Działania: wspólna jazda na wózkach buggy i deskach mountainboard za latawcami, szkolenia 
powerkite, pokazy 
f) Finansowanie w ramach projektu „Wykorzystaj potęgę wiatru” 
 
7. Upamiętnienie Święta Niepodległości  11 listopada 
a) Realizacja celów statutowych: rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne 
współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
b) Uczestnicy: uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Sztutowie, mieszkańcy Sztutowa 
c) Opis przedsięwzięcia: W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowany został 
uroczysty apel oraz przemarsz do Muzeum Stutthof.  
d) Finansowanie: materiał na flagę został zakupiony przez szkołę 
 
8. Udział w Międzynarodowym Festiwalu Latawców  
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych 
b) Data: 26-28.08.2016 
c) Miejsce: Łeba 
d) Opis przedsięwzięcia: Członkowie Fundacji reprezentowali Mierzeję Wiślaną podczas 
największego w Polsce Festiwalu Latawców z udziałem ponad 100 uczestników z całego świata 
e) Finansowanie ze środków własnych fundacji. 
 
9. Organizacja warsztatów latawcowych w ramach działalności odpłatnej: 
- Warszawa (Radwar),  
- Mszczonów (Ruuki Polska),  
- Sobieszewo (GAK Wyspa Sobieszewska),  
- Gdynia (Muzeum Miasta Gdyni),  
- Cedry Wielkie (ŻOKiŚ), 
- Iława (Piknik Inspiracji) 
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych 
b) Opis przedsięwzięcia: prowadzenie warsztatów budowania latawców  
 
10. Organizacja warsztatów latawcowych w ramach działalności nieodpłatnej: 
- Wierciny (szkoła podstawowa),  
- Łeba (Międzynarodowy Festiwal Latawców),  
- Wyspa Sobieszewska (Majówka na wyspie), 
- Zespół Szkół w Sztutowie ( Dzień dziecka) 
- plaża Sztutowo (rodzinne warsztaty plażowe) 
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a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych,  
b) Opis przedsięwzięcia: organizacja warsztatów budowania latawców  
c) Finansowanie ze środków własnych fundacji 
 
11. Udział w Festiwalu Latawców w Nowym Dworze Gdańskim. 
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych, 
c) Data: 16.10.2016 
d) Miejsce: Nowy Dwór Gdański 
b) Opis przedsięwzięcia: organizacja pokazu latawców, prowadzenie animacji dla dzieci (spadające z 
latawca cukierki), udział w jury konkursu na najlepszy latawiec 
c) Finansowanie ze środków własnych fundacji. 
 
12. Pokaz podczas w Karnawału Latawców na Wyspie Sobieszewskiej w ramach działalności 
odpłatnej 
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych, 
b) Data: 29.05.2016 
c) Miejsce: plaża Sobieszewo 
d) Opis przedsięwzięcia: organizacja pokazu latawców 
 
13. Współorganizacja „Weekendu na lodzie” – imprezy i zawodów snowkitingowych w Krynicy 
Morskiej 
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych, 
b) Data: 16, 17.01.2016 
c) Miejsce: Nowy Dwór Gdański 
d) Opis przedsięwzięcia: pomoc w organizacji imprezy 
 
14. Organizacja „Weekendu na lodzie po weekendzie na lodzie”  
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych, 
b) Data: 23,24.01.2016 
c) Miejsce: Port rybacki w Kątach Rybackich 
d) Opis przedsięwzięcia: organizacja imprezy snowkitingowej w formie pikniku na lodzie z rajdem do 
stawy 
 
15. Organizacja „Samorządowej Debaty Wyborczej”  
a) Realizacja celów statutowych: rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne 
współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
b) Termin: 17.10.2016, godz. 17.00-19.00 
c)  Miejsce: Zespół Szkół w Sztutowie, ul. Szkolna 13, Sztutowo 
d) Opis przedsięwzięcia: organizacja debaty z udziałem kandydatów na stanowisko Wójta Gminy 
Sztutowo przed przedterminowymi Wyborami na ten urząd 
 
16. Udział w  szkoleniu „Możemy więcej i lepiej. Akademia współpracy finansowej JST-NGO” 
a) Realizacja celów statutowych: wspierania powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych 
b) Data: 03,04.12.2016 
c) Miejsce: Tczew 
d) Opis: uczestnictwo w spotkaniu które zostało zorganizowane  przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce, współfinansowane ze środków Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
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Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem było przygotowanie lokalnych organizacji 
pozarządowych do budowania trwałych relacji z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 
współpracy finansowej. Projekt skupiał się na zwiększeniu kompetencji osób działających w 
lokalnych organizacjach obywatelskich w zakresie stosowania regrantingu i innych mechanizmów 
finansowej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządami terytorialnymi. 
c) Finansowanie: szkolenie bezpłatne, dojazd finansowany ze środków własnych fundacji 
 
17. Udział w programie „Pytanie na śniadanie” w TVP1 
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych, 
b) Data: 29.02.2016 
c) Miejsce: Studio Telewizji Polskiej w Warszawie 
d) Opis: udział w programie telewizyjnym – promocja działalności fundacji i Mierzei Wiślanej jako 
miejsca do uprawiania snowkitingu 
 
18. Udział w wizycie studyjnej podczas zawodów Ford Kite Cup 
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych, 
b) Data: 11,12.06.2016 
c) Miejsce: Nowy Dwór Gdański 
d) Opis: wizyta w szkole kitesurfingu, obserwacja organizacji międzynarodowych zawodów 
kitesurfingowych, spotkania z organizatorami, zawodnikami, promocja Mierzei Wiślanej jako 
miejsca uprawiania kitesurfingu 
 
19. Udział Pomorskim Kongresie Pamięci Narodowej 
a) Realizacja celów statutowych: inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie 
świadomości społecznej 
b) Data: 18.11.2016 
c) Miejsce: Sala BHP Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku 
d) Opis: udział w kongresie, promocja Marszu Niepodległości w Sztutowie 
  
 
20. Realizacja Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa podprogram 2015 / 2016 
a)Realizacja celów statutowych: zapobieganie wykluczaniu społecznemu 
b) Uczestnicy projektu: osoby najbardziej potrzebujące zakwalifikowane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z gmin Sztutowo i Krynica Morska  
c) Termin realizacji projektu:  01.01.2016 – 31.12 2016 
d) Miejsce realizacji projektu: gmina Sztutowo, gmina Krynica Morska 
e) Opis projektu: Fundacja jako OPL (Organizacja Partnerska Lokalna) uczestniczy w programie POPŻ 
na podstawie umowy z Gdańskim Oddziałem PCK. Dystrybucja żywności odbywała się cyklicznie 
(jedna dystrybucja w miesiącu) w magazynie użyczonym bezpłatnie fundacji przez Urząd Gminy w 
Sztutowie.  
f) Działania w ramach projektu:  
- przygotowanie zamówienia żywności,  
- informowanie o dystrybucji, czynności logistyczne związane z dystrybucją,  
- wyładunek, rozdawanie żywności,  
- raportowanie dystrybucji 
g) Finansowanie żywności – ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebujących. 
 
21. Dystrybucja jabłek 
a)Realizacja celów statutowych: zapobieganie wykluczaniu społecznemu 
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b) Uczestnicy projektu: osoby najbardziej potrzebujące zakwalifikowane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z gmin Sztutowo, Krynica Morska, Stegna, 
Nowy Staw. 
c) Termin realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2016 
d) Miejsce realizacji projektu: gmina Sztutowo, gmina Krynica Morska 
e) Opis projektu: Dystrybucja jabłek odbywała się w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie kryzysowe 
producentów owoców i warzyw (Wow)”. Operatorem programu jest Pomorskie Odział PCK. 
f) Działania w ramach projektu:  
- przygotowanie zamówienia jabłek,  
- informowanie o dystrybucji, czynności logistyczne związane z dystrybucją,  
- wyładunek, rozdawanie jabłek 
g) Finansowanie jabłek – Agencja Rynku Rolnego 
 
 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 
 

Lp Umowa lub porozumienie Przedmiot podpisanej umowy lub 
porozumienia 

Przychód 

1 Umowa 15/ko/2016 z Powiatem 
Nowodworskim 

realizacja zadania publicznego „Wykorzystaj 
potęgę wiatru” 

600 zł 

2 Umowa nr 9/O8/DL9-ODL/2016 z Fundacją 
Pokolenia 

realizacja projektu „Wakacje z latawcami” 5000 zł 

3 Umowa nr 8/O8/DL9-ODL/2016 z Fundacją 
Pokolenia 

realizacja projektu „Żuławski Active Zone” 2000 zł 

4 Umowa na przeprowadzenie warsztatów 
latawcowych z dnia 9 maja 2016 roku z 
firmą IMPRESSIVE Monika Laszczkowska 

przeprowadzenie warsztatów latawcowych 2750 zł 

5  Umowa na przeprowadzenie warsztatów 
latawcowych z dnia 6 września 2016 roku z 
Iławskim Centrum Kultury 

przeprowadzenie pokazów i warsztatów 
latawcowych 

2600 zł 

6 Umowa zlecenia nr przeprowadzenie warsztatów latawcowych 2600 zł 

7     

8 Porozumienie PCK/2016/2 z PCK realizacja Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 

- 

 
III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
IV. Odpisy uchwał zarządu fundacji 
1. Uchwała nr 2015/01/01 Zarządu Fundacji Stefa Mocy z dnia 5 stycznia 2015 w sprawie  
 
V.  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), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik 
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
 
Przychody finansowe:   
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1. Przychody z działalności statutowej - 120291,37 zł  
W tym  
a) środki pochodzące ze źródeł publicznych - 21462,16 zł 
b) przychody z działalności statutowej odpłatnej -  0 zł 
c) przychody z działalności gospodarczej - nie dotyczy 
 
2. Inne przychody określone statutem:  
W tym:  
a) darowizny - 1725,53 zł 
b) spadek – 0 zł 
c) zapis – 0zł 
e) pożyczki - 0 zł  
f) pozostałe przychody finansowe - 0 zł 
 
VI.  Informacja o poniesionych kosztach: 
 
a) koszty realizacji celów statutowych nieodpłatnych – 101577,31 zł  
b) koszty działalności statutowej odpłatnej – 0 zł  
c) koszty działalności gospodarczej – nie dotyczy,  
d) koszty administracyjne – 123,97 zł  
w tym:  
podatki i opłaty – 56,97 zł  
zużycie materiałów i energii – 0 zł  
usługi obce – nie dotyczy  
pozostałe koszty – 67 zł  
 
Koszty razem – 101701,28 zł  
Większość kosztów została poniesiona na realizację projektów. 
 
VII. Dane o:  
  a)  liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – w roku 2016 
Fundacja nie zatrudniała pracowników. Członkowie Zarządu Fundacji za pracę w ramach swoich 
obowiązków nie pobierają  wynagrodzenia. 
  
  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 – w roku 2016 Fundacja nie zatrudniała 
pracowników. Członkowie Zarządu Fundacji za pracę w ramach swoich obowiązków nie pobierają  
wynagrodzenia. 
  
  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 – nie dotyczy 
  
  d)  wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – w roku 2016 Fundacja nie poniosła wydatków 
na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 
e)  wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – w roku 2016 Fundacja poniosła wydatki na 
wynagrodzenia z umów zlecenia w wysokości 3030 zł 
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f)  udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek – w roku 2016 Fundacja nie udzielała pożyczek 
  
 g)  kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  
 

Nazwa banku Kwota na dzień 31.12.2016 

BS Stegna – konto podstawowe  

BS Stegna – subkonto 1  

  

  

  

  

  

 
  
 h)  wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – w roku 2016 Fundacja nie nabyła obligacji i akcji 
  
  i)  nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie  - w roku 2016 Fundacja nie nabyła nieruchomości 
  
  j)  nabytych pozostałych środkach trwałych – w roku 2016 Fundacja nie nabyła środków trwałych 
  
  k)  wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych – nie dotyczy 
 
VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności  
 

Źródło Przychód Zadanie zlecone 

Powiat Nowodworski 600 zł Dofinansowanie realizacji zadania publicznego 
„Wykorzystaj potęgę wiatru” 

Gmina Sztutowo 2000 zł Dofinansowanie projektu „Wakacje z latawcami” 

RAZEM 2600 zł 

  
IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych  
Fundacja Strefa Mocy przedłożyła jedno sprawozdanie finansowe za rok 2016 przygotowane dla 
Urzędu Skarbowego. 
  
X. Informacja o kontroli: 
W roku 2016 w Fundacji została przeprowadzona kontrola Agencji Rynku Rolnego  
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