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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 
W roku 2015 Fundacja Strefa Mocy realizowała cele statutowe poprzez następujące działania: 
 
1. Projekt „Aktywne ferie 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, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży, organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci. 
b) Uczestnicy projektu: młodzież w wieku 12-18 z terenu gminy Krynica Morska 
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c) Termin realizacji projektu: 28.01.2015 – 25.02.2015 
d) Opis projektu: zadanie publiczne polegało na przeprowadzeniu zajęć rekreacyjno-sportowych dla 
młodzieży z gminy Krynica Morska podczas ferii zimowych. Uczestnicy spotkali się z pasjonatami 
sportów latawcowych oraz przeszli podstawowy kurs latawcowy przygotowujący do snowkitingu. 
e) Finansowanie: 5000 zł - Gmina Miasta Krynica Morska w ramach zadania publicznego.  
Całkowita wartość projektu: 10050 zł, wkład osobowy: 5050 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: 15.03.2015 – 30.11.215 
d) 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.  
e) Finansowanie: 600 zł - Powiat Nowodworski w ramach zadania publicznego 
Całkowita wartość projektu: 1670 zł, wkład osobowy: 1020 zł, wkład własny finansowy: 50 zł 
 
4. Projekt „Liczę na sorobanie” 
Projekt realizowany przez grupę nieformalną Cyfrow@ Edukacja 
a) Realizacja celów statutowych: wspieranie powstawania i rozwój organizacji pozarządowych, 
wyrównywanie szans edukacyjnych i kompetencyjnych młodzieży w obszarów wiejskich, 
promowanie i wspomaganie edukacji 
b) Uczestnicy projektu: uczniowie trzech szkół powiatu nowodworskiego, wolontariusze 
c) Termin realizacji projektu: 05.05.2015 – 30.11.2015 
d) Opis projektu: Projekt „Liczę na sorobanie” miał zwiększyć szansę naszych uczniów na zdobycie 
zadowalających wyników na sprawdzianie szóstoklasisty poprzez opanowanie sprawności 
rachunkowej, świadomość „wielkich” liczb oraz pewne wykonywanie rachunków pamięciowych  
Rozwiązaniem problemów z liczeniem jest ćwiczenie rachunków na japońskim liczydle – Sorobanie. 
Uczniowie robią rachunki na liczydle przesuwając koraliki (konkretna operacja), dodają i odejmują 
liczby wielocyfrowe (pojęcie abstrakcyjne). To działanie angażuje dwie półkule mózgowe (badania 
japońskiego naukowca Kimiko Kawano). 
e) Działania w ramach projektu:  
- zajęcia (po 10 godz. w każdej szkole) z wykorzystaniem liczydła soroban  
- rajd finałowy w formie gry terenowej dla uczestników projektu 
f) Finansowanie: 3862,16 zł – fundusz Akumulator Społeczny ze środków Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Wartość całkowita projektu: 5312,16 zł, wkład osobowy: 1450 zł 
 
5. Projekt „Święto dyni” 
Projekt realizowany przez grupę nieformalną Sołectwo Stegienka-Osada 
a) Realizacja celów statutowych: wspieranie powstawania i rozwój organizacji pozarządowych, 
rozwój obszarów wiejskich,  
b) Uczestnicy projektu: mieszkańcy sołectwa Stegienka-Osada 
c) Termin realizacji projektu: 05.05.2015 – 30.11.2015 
d) Opis projektu: Projekt polegał na integracji społeczności lokalnej i rozpowszechnieniu warzywa, 
jakim jest dynia. Główne działanie to organizacja festynu pod nazwą "Święto Dyni" - wspólna 
zabawa mieszkańców i przybyłych gości. Podczas festynu rozstrzygnięte zostały konkursy. 
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Najważniejszym punktem było wspólnie gotowanie zupy z dyni w kociołku, którą zostali 
poczęstowani wszyscy przybyli. Dla dzieci zorganizowane były konkursy i zabawy. Dodatkowa 
atrakcją był  wysięgnik OSP. Przed festynem zorganizowane zostały kreatywne warsztaty dla dzieci i 
dorosłych. Tematyka obejmowała wyrabianie ozdób z dyń, prezentację i wymianę przepisów 
kulinarnych. Dla dzieci zostały zorganizowane warsztaty przybliżające temat dyni w kulturze 
anglosaskiej - Halloween, odbyła się lekcja języka angielskiego oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych 
wykonania strojów.  
e) Działania w ramach projektu: organizacja festynu „Święto dyni” wraz z zabawą taneczną, 
konkursami na najlepszą potrawę z dyni, najlepsze ciasto z dyni oraz najładniejszą i największą dynię 
wyhodowaną w sołectwie. 
f) Finansowanie: 5000 zł – fundusz Akumulator Społeczny ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Wartość całkowita projektu: 7100 zł, wkład osobowy: 2100 zł 
 
2. Projekt MOCNY startup 
a)Realizacja celów statutowych: wspieranie powstawania i rozwój organizacji pozarządowych 
b) Uczestnicy projektu: członkowie zarządu Fundacji Strefa Mocy 
c) Termin realizacji projektu: 05.05.2015 – 30.11.2015 
d) Działania w ramach projektu: zakup sprzętu komputerowego, szkolenie kitesurfingu 
e) Finansowanie: 5000 zł – fundusz Akumulator Społeczny ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 
6. Projekt „Organizacja imprezy Kiteweekend 2015” 
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: 21.05.2015-30.09.2015 
d) Opis projektu: Zadanie polegało na organizacji dwudniowej imprezy plenerowej na plaży w 
Sztutowie i Kątach Rybackich. (po jednym dniu w każdej miejscowości) 
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. 
e) Działania w ramach projektu: organizacja plenerowej, cyklicznej imprezy KITEWEEKEND z 
pokazami latawców, warsztatów pilotażu latawców powerkite, warsztatami budowania latawców, 
turniejem gry w boule, animacjami dla dzieci i dorosłych 
f) Dofinansowanie: 1500 zł - Gmina Sztutowo w ramach zadania publicznego.  
Całkowita wartość projektu: 4760 zł, wkład osobowy: 2960 zł ,wkład własny finansowy: 300zł. 
 
7. Projekt „Wykorzystaj z nami 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 z gminy Sztutowo w wieku 11-18 lat  
c) Termin realizacji projektu: 21.05.2015-30.09.2015 
d) Opis projektu: Zadanie publiczne polegało na przeprowadzeniu zajęć rekreacyjno-sportowych dla 
młodzieży z gminy Sztutowo. Zajęcia obejmowały kurs podstawowy pilotażu latawców pociągowych 
– powerkite. Uczestnicy projektu wzięli udział w zlocie pasjonatów lankitingu / kitesurfingu, gdzie 
spotkali się z osobami, które uprawiają różne sporty latawcowe oraz przeszli podstawowy kurs 
latawcowy przygotowujący do kitesurfingu. 
e) Działania w ramach projektu: zajęcia teoretyczne i praktyczne pilotażu latawców powerkite 
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f) Dofinansowanie: 500 zł - Gmina Sztutowo w ramach zadania publicznego.  
Całkowita wartość projektu: 1180 zł, wkład własny finansowy: 100zł, wkład osobowy: 580 zł 
 
8. Projekt „Wake up!” 
a)Realizacja celów statutowych: promowanie i wspomaganie edukacji, wyrównywanie szans 
edukacyjnych i kompetencyjnych młodzieży w obszarów wiejskich 
b) Uczestnicy projektu: młodzież z terenu powiatu nowodworskiego   
c) Termin realizacji projektu: 01.07.2015-15.12.2015 
d) Opis projektu: Projekt Wake up! polegał na opracowaniu i przeprowadzeniu przez młodzież 
kampanii społecznej skierowanej do rówieśników na temat bezpieczeństwa w cyfrowym świecie. 
Głównym celem projektu była aktywizacja młodych ludzi w powiecie nowodworskim. Młodzież 
poznała różne zagrożenia cyfrowego świata i samodzielnie zdiagnozowała te, które z nich 
najbardziej zagrażają osobom w ich wieku. Następnie uczestnicy opracowali strategię pozytywnej 
kampanii społecznej promującej bezpieczne zachowania w korzystaniu z nowych technologii : hasło 
przewodnie i wizualizację. Podczas warsztatów młodzież nabyła umiejętności, które pozwoliły na 
stworzenie logo, strony www, prezentacji, projektowania nadruków na koszulki, plakatów, spotów 
filmowych i innych elementów składowych kampanii. W trakcie warsztatów zostały wykorzystane 
nowoczesne technologie IT.W grupach roboczych młodzi samodzielnie opracowali i stworzyli 
poszczególne elementy kampanii a następnie przedstawili je podczas uroczystej inauguracji 
kampanii z udziałem zaproszonych gości i mediów.  
d) Działania w ramach projektu:  
- zajęcia teoretyczne i praktyczne służące stworzeniu kampanii społecznej „Connect 2 life!”: zajęcia 
animacyjne, warsztaty filmowe, warsztaty graficzne, tworzenia strony internetowej, prezentacji  
- finał projektu w formie konferencji inaugurującej kampanię 
e) Dofinansowanie: 9500 zł – Fundacja Orange w ramach programu dotacji Bezpiecznie Tu i Tam 
Całkowita wartość projektu: 10500 zł, wkład własny finansowy – 1000zł 
 
9. Organizacja zlotu miłośników sportów latawcowych „Wiosenne wietrzenie latawek 2015” 
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) Działania: wspólna jazda na wózkach buggy i deskach mountainboard za latawcami 
e) Finansowanie: - 
 
10. Realizacja Inicjatywy Żuławskiej „Żuławskie latawce” 
a) Realizacja celów statutowych: sprzyjanie rozkwitowi kultury i sztuki,  
b) Uczestnicy: dzieci i młodzież z Nowego Dworu Gdańskiego 
c) Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na zorganizowaniu wakacyjnych warsztatów konstruowania i 
ozdabiania latawców  dla dzieci w wieku od 7 lat i ich rodziców.                                                                                                 
c) Działania: W ramach projektu zostały zorganizowane jednodniowe zajęcia, podczas których 
uczestnicy mogli własnoręcznie konstruować latawce typu EDI, a następnie ozdabiać je wzorami 
związanymi z kulturą i tradycją Żuław. Najładniejszy latawiec został dodatkowo nagrodzony. 
Posumowaniem warsztatów było wspólne puszczanie latawców na placu przed Żuławskim Parkiem 
Historycznym. 
e) Finansowanie: Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski 
(bezgotówkowo) 
 
11. Udział w Festiwalu Instalacji Lirycznych na Wyspie Sobieszewskiej. 
a) Realizacja celów statutowych: sprzyjanie rozkwitowi kultury i sztuki 
b) Uczestnicy: rodziny z Trójmiasta 
c) Opis przedsięwzięcia: Fundacja wzięła udział w plenerowym festiwalu odbywającym się cyklicznie 
na Wyspie Sobieszewskiej organizowanym przez Gdański Archipelag Kultury „Wyspa skarbów” 
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c) Działania: W ramach festiwalu zorganizowane została STREFA LATAWCÓW -  rodzinne warsztaty 
konstruowania i ozdabiania latawców. 
e) Finansowanie: - 
 
12. Upamiętnienie rocznicy Powstania Warszawskiego 
a) Realizacja celów statutowych: rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne 
współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
b) Uczestnicy: członkowie Zarządu fundacji, wolontariusze, turyści przebywający na plaży w 
Sztutowie 
c) Opis przedsięwzięcia: W rocznicę Powstania Warszawskiego o godzinie W zorganizowany został 
pokaz latawców z patriotycznymi symbolami oraz sygnałem dźwiękowym  
d) Finansowanie: - 
 
13. Udział w Międzynarodowym Festiwalu Latawców w Łebie 
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych 
b) Opis przedsięwzięcia: Członkowie Fundacji reprezentowali Mierzeję Wiślaną podczas 
największego w Polsce Festiwalu Latawców z udziałem ponad 50 uczestników z całego świata 
c) Finansowanie: - 
 
14. Organizacja warsztatów latawcowych podczas Święta Dzika w Krynicy Morskiej 
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych 
b) Opis przedsięwzięcia: organizacja warsztatów budowania prostych latawców dla uczestników 
festynu plenerowego 
c) Finansowanie: - 
 
15. Organizacja warsztatów latawcowych podczas spotkaniu z okazji 25 rocznicy samorządu 
terytorialnego w Bronowie gm. Stegna 
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych 
na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
b) Opis przedsięwzięcia: organizacja warsztatów budowania latawców w kolorze biało-czerwonym 
dla uczestników spotkania patriotycznego organizowanego przez Fundację Zwykli Niezwykli 
c) Finansowanie: - 
 
16. Udział w Festiwalu Latawców w Nowym Dworze Gdańskim. 
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych, 
b) Opis przedsięwzięcia: organizacja pokazu latawców, prowadzenie animacji dla dzieci (spadające z 
latawca cukierki), udział w jury konkursu na najlepszy latawiec 
c) Finansowanie: - 
 
17. Organizacja spotkania miłośników latawców z okazji międzynarodowej akcji ONE SKY ONE 
WORLD 2015. 
a) Realizacja celów statutowych: propagowanie walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w 
szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych, 
b) Opis przedsięwzięcia: organizacja zlotu miłośników latawców, pokaz latawców, szkolenia z 
pilotażu latawców powerkite w ramach światowego dnia puszczania latawców w imię pokoju i 
jedności między narodami, akcji zapoczątkowanej w 1985 roku. 
c) Finansowanie: - 
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18. Uczestnictwo w II Forum Ekonomii Społecznej 
a) Realizacja celów statutowych: przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie przedsiębiorczości, w tym 
przedsiębiorczości społecznej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
b) Opis: uczestnictwo w spotkaniu mającym na celu stworzenie Lokalnego Modelu Ekonomii 
Społecznej dla powiatu nowodworskiego. 
 
19. Udział w opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwój w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania. 
a) Realizacja celów statutowych: rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne 
współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwój obszarów wiejskich 
b) Opis: uczestnictwo w cyklu spotkań konsultacyjnych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 organizowanych przez Żuławską Lokalną Grupę Działania, której fundacja jest członkiem. 
 
20. Organizacja tygodnia z nowymi technologiami pod hasłem „MOC nowych technologii” 
a)Realizacja celów statutowych: promowanie i wspomaganie edukacji 
b) Uczestnicy projektu: mieszkańcy powiatu nowodworskiego: uczniowie, nauczyciele, rodzice, 
organizacje  pozarządowe 
c) Termin realizacji projektu: 07.12.2015 – 13.012.2015 
d) Opis projektu: Tydzień z nowymi technologiami pod hasłem MOC NOWYCH TECHNOLOGII to 
różne wydarzenia, zorganizowane przez Fundację Strefa Mocy na terenie powiatu nowodworskiego. 
e) Działania w ramach projektu:  
- inauguracja kampanii w ramach projektu Wake up!,  
- szkolenia dla uczniów z zakresu bezpiecznego wykorzystania nowych technologii,  
- udostępnienie materiałów szkoleniowych dla uczniów, rodziców, nauczycieli na stronie fundacji 
- warsztaty kodowania w ramach światowej akcji Hour of Code – godzina kodowania 
- doradztwo Mobilnego doradcy dla ngo n.t. darmowych narzędzi IT w organizacjach 
f) Dofinansowanie: -   
 
21. Realizacja Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa podprogram 2015 
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: 10.08.2015 – 31.12.2015 
d) 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.  
e) Działania w ramach projektu:  
- przygotowanie zamówienia żywności,  
- informowanie o dystrybucji, czynności logistyczne związane z dystrybucją,  
- wyładunek, rozdawanie żywności,  
- raportowanie dystrybucji 
f) Finansowanie żywności – ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebujących. Wartość przekazanej najuboższym żywności - 69743,75 zł 
 
22. Dystrybucja jabłek 
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, Krynica Morska, Stegna, 
Nowy Staw. 
c) Termin realizacji projektu: 17.11.2015 – 31.12.2015 
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d) Opis projektu: Dystrybucja jabłek odbywała się w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie kryzysowe 
producentów owoców i warzyw (Wow)”. Operatorem programu jest Pomorski Odział PCK. 
e) Działania w ramach projektu:  
- przygotowanie zamówienia jabłek,  
- informowanie o dystrybucji, czynności logistyczne związane z dystrybucją,  
- wyładunek, rozdawanie jabłek 
f) Finansowanie jabłek – Agencja Rynku Rolnego 
 
III. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 
 

Lp Umowa lub porozumienie Przedmiot podpisanej umowy lub porozumienia Przychód 

1 Umowa nr 1/15 z Urzędem 
Gminy Krynica Morska 

realizacja zadania publicznego pod tytułem 
„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży” 

5000 zł 

2 Umowa 18/ko/2015 z 
Powiatem Nowodworskim 

realizacja zadania publicznego „Wykorzystaj potęgę wiatru” 600 zł 

2 Umowa nr 23/3/AS/2015 z 
Fundacją Pokolenia 

realizacja projektu „MOCNY startup” 5000 zł 

3 Umowa nr 22/3/AS/2015 z 
Fundacją Pokolenia 

realizacja projektu „Liczę na sorobanie” 3862,16 zł 

4 Umowa nr 14/3/AS/2015 z 
Fundacją Pokolenia 

realizacja projektu „Święto Dyni” 5000 zł 

5  Umowa z dnia 21.05.2015 z 
Urzędem Gminy Sztutowo 

realizacja zadania publicznego „KITEWEEKEND 2015” 1500 zł 

6 Umowa z dnia 21.05.2015 z 
Urzędem Gminy Sztutowo 

realizacja zadania publicznego „Wykorzystaj z nami potęgę 
wiatru” 

500 zł 

7  Umowa nr 
D/36/2015/FO/100-2-0 z 
Fundacją Orange 

realizacja projektu „Wake up!” 9500 zł 

8 Porozumienie z Pomorskim 
Okręgowym Odziałem 
Polskiego Czerwonego 
Krzyża nr PCK/11/2015 

realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 69743,75 zł 
– wartość 
przekazanej 
żywności 

 
IV. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
V. Odpisy uchwał zarządu fundacji 
1. Uchwała nr 2015/01/01 Zarządu Fundacji Strefa Mocy z dnia 5 stycznia 2015 w sprawie 
wprowadzenia Polityki Rachunkowości Fundacji. 
2. Uchwała nr 2015/02/01 Zarządu Fundacji Strefa Mocy z dnia 5 stycznia 2015 w sprawie 
wprowadzeni Regulaminu zajęć latawcowych organizowanych przez Fundację Strefa Mocy. 
3. Uchwała nr 2015/05/01 Zarządu Fundacji Strefa Mocy z dnia 20 maja 2015 w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy 
oraz finansowania terroryzmu w Fundacji Strefa Mocy oraz ustanowienia koordynatora ds. 
współpracy z GIIF. 
4. Uchwała nr 2015/06/01 Zarządu Fundacji Strefa Mocy z dnia 20 czerwca 2015 w sprawie 
wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Fundacji Strefa 
Mocy oraz ustanowienia Administratora bezpieczeństwa Informacji. 
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5. Uchwała nr 2015/07/01 Zarządu Fundacji Strefa Mocy z dnia 14 lipca 2015 w sprawie 
przystąpienia Fundacji Strefa Mocy do Stowarzyszenia Żuławska Lokalna Grupa Działania. 
6. Uchwała nr 2015/07/02 Zarządu Fundacji Strefa Mocy z dnia 5 stycznia 2015 w sprawie 
wprowadzenia logotypu Fundacji Strefa Mocy. 
 
VI.  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:   
 
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 120291,37 zł  
W tym  
a) środki pochodzące ze źródeł publicznych - 21462,16 zł 
2. przychody z działalności statutowej odpłatnej -  0 zł 
3.  przychody z działalności gospodarczej - nie dotyczy 
4. 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 
 
VII.  Informacja o poniesionych kosztach: 
 
1.  koszty realizacji celów statutowych nieodpłatnych – 101577,31 zł  
2.  koszty działalności statutowej odpłatnej – 0 zł  
3. koszty działalności gospodarczej – nie dotyczy,  
4. koszty administracyjne – 123,97 zł  
w tym:  
a) podatki i opłaty – 56,97 zł  
b) zużycie materiałów i energii – 0 zł  
c) usługi obce – 0 zł  
d) pozostałe koszty – 67 zł  
 
Koszty razem – 101701,28 zł  
Większość kosztów została poniesiona na realizację projektów. 
 
VIII. Informacja o  liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej  
W roku 2015 Fundacja nie zatrudniała pracowników. Członkowie Zarządu Fundacji za pracę w 
ramach swoich obowiązków nie pobierają  wynagrodzenia. 
  
IX. Informacja o 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 2015 Fundacja nie zatrudniała pracowników. Członkowie Zarządu Fundacji za pracę w 
ramach swoich obowiązków nie pobierają  wynagrodzenia. 
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X. Informacja o  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 
  
XI. Informacja o  wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło: 
Łączna kwota wydatkowana na w/w cel w 2015 r. wyniosła – 4000 zł. 
  
XII. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem 
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek  
W roku 2015 Fundacja nie udzielała pożyczek. 
  
XIII. Informacja o  kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  
 

Nazwa banku Kwota na dzień 31.12.2015 

BS Stegna  502,48 zł 

 
  
XIV. Informacja o  wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek  
W roku 2015 Fundacja nie nabyła obligacji i akcji. 
  
XV. Informacja o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie   
W roku 2015 Fundacja nie nabyła nieruchomości. 
  
XVI. Informacja o  nabytych pozostałych środkach trwałych  
W roku 2015 Fundacja nie nabyła środków trwałych. 
  
XVII. Informacja o  wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych  
Fundacja przedłożyła jedno sprawozdanie finansowe za rok 2015 przygotowane dla Urzędu 
Skarbowego. 
 
XVIII. 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 

Gmina Krynica 
Morska 

5000 zł Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem 
„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży” 

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

Gmina Sztutowo 500 zł Dofinansowanie realizacji zadania publicznego 
„KITEWEEKEND 2015” 

Gmina Sztutowo 1500 zł Dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Wykorzystaj 
z nami potęgę wiatru” 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

5000 zł Dofinansowanie realizacji projektu „Święto Dyni” 
realizowanego w ramach FIO 
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Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

5000 zł Dofinansowanie realizacji projektu „MOCNY startup” 

realizowanego w ramach FIO 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

3862,16 zł Dofinansowanie realizacji projektu „Liczę na sorobanie” 

realizowanego w ramach FIO 

RAZEM 21462,16 zł 

  
XIX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych  
Fundacja złożyła roczną deklaracje PIT-4R oraz roczne zeznanie CIT – 8. 

XX. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach. 

 W roku 2015 w Fundacji nie została przeprowadzona kontrola. 
 
 
 
 
 
 

…………………..……………………………. 
Artur Milarski 

Prezes Fundacji Strefa Mocy 
 
 
 
 
 

…………………….…………………………. 
Anna Milarska 

Wiceprezes Fundacji Strefa Mocy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


