SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju
sporządzone na dzień 31 grudnia 2008r.
na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001r. nr 50, poz. 529)

1. Nazwa jednostki:

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

2. Siedziba i adres:

ul. Białoskórnicza 26, 53-134 Wrocław

3. Data wpisu w KRS:

2003.11.27

4. Nr KRS:

KRS 178876

5. REGON:

930034683

6. Członkowie Zarządu:
Krzysztof Smolnicki – Prezes Zarządu, zam. 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 12/12
Monika Onyszkiewicz – Wiceprezes Zarządu, zam. 54-139 Wrocław, ul. Hutnicza 66/8
Mariusz Szykasiuk – Wiceprezes Zarządu, zam. 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Jagiełły 25a
Cezary Grochowski - Członek Zarządu, zam. 51-429 Wrocław, ul. Działdowska 14/2

I.

Określenie celów statutowych Fundacji:

Celem Fundacji jest zrównowaŜony rozwój zgodny z zasadami ekologicznymi oraz z
uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, szczególnie w zakresie:
a) ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, w tym ochrony dolin rzecznych,
tradycyjnych form uŜytkowania rolniczego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na
obszarach przyrodniczo cennych;
b) zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zapobieganie
bezrobociu poprzez promocję i wspieranie rozwoju ekoturystyki
na obszarach
przyrodniczo cennych, wspieranie rozwoju lokalnych produktów bazujących na walorach
środowiska i lokalnej tradycji, rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska;
c) działalność na rzecz propagowania i dokonywania proekologicznych zmian w sferze
produkcji rolnej, w tym w szczególności w zakresie wdraŜania rolnictwa ekologicznego,
dobrych praktyk rolniczych oraz programów rolno środowiskowych;
d) ochrony siedlisk i gatunków, a takŜe tworzenia prawnych form ochrony przyrody, w tym w
szczególności na obszarach dolin rzecznych;
e) upowszechniania odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska postaw konsumenckich
oraz ochronę praw konsumenta w tym zakresie;
f) oszczędzania energii, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania
zmianom klimatycznym;
g) gospodarki odpadami;
h) zrównowaŜonego, proekologicznego transportu;
i) czystszej produkcji

II.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a takŜe opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych.

1. Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i
odpłatnej:
2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:
a) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej,
wydawniczej, promocyjnej, medialnej i organizacyjnej;
b) prowadzenie działalności doradczej,
c) prowadzenie działalności szkoleniowej;
d) organizowanie spotkań, seminariów i konferencji;
e) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i wdroŜeniowej,
rozwijanie ukierunkowanych badań naukowych;
f) wykup, dzierŜawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów
przyrodniczo cennych,
g) opracowywanie i wdraŜanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów
dotyczących zagadnień ekologicznych i zrównowaŜonego rozwoju;
h) ustanawianie funduszy nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi;
i) uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo
administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi;
j) współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego
przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a takŜe inicjowanie partnerstwa
międzysektorowego;
k) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą;
l) aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich
oraz promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na rzecz ochrony
środowiska i zrównowaŜonego rozwoju;

3. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości
środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność
wyszczególniona w ustępie 2.
4. Opis głównych zdarzeń prawnych działalności Fundacji o skutkach finansowych
-Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska . Dotacja w wysokości 50 000 zł.
Umowa nr 440/2008/Wn-01/EF-BS/Dz16.12.2008 na działanie „Internet dla
pozarządowych organizacji ekologicznych oraz instytucjonalny rozwój organizacji”
-Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr
39/EE/WR/2008 z dnia 01.12.2008. Dotacja w wysokości 56 100, 00 zł na dofinansowanie
zadania „Jarmarki Ekologiczne na pl. Solnym”
-Umowa z Ministrem Spraw Zagranicznych nr PZ/831/2008/85 z dnia 26.06.2008. Dotacja ze
środków Rezerwy Celowej w wysokości 237 429.00 na realizację projektu „ZrównowaŜony
rozwój społeczności samorządowych wybranych regionów Gruzji”
-Umowa z Gmina Wrocław nr D/WSR/666/2/2008 z dnia 30.07.2008. Dotacja w wysokości
14 400,00 PLN na realizację zadania publicznego Organizacja akcji „Sprzątanie Świata
2008” z festynem recyklingowym „Zamień odpady na kulturalne wypady”

-Umowa z Gminą Wrocław nr D/BWO/646/1/2008 z dnia 29.05.1008. Dotacja w wysokości
12 350,00 PLN na realizację zadania publicznego „Jarmarki ekologiczne na Solnym 20082010”
-Umowa z Powiatem Krapkowickim nr ROŚ.3050-10/08 z dnia 30.04.2008. Dotacja ze
środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w
wysokości 13 000, 00 PLN na zadanie „Zielone szkoły w Dolinie Baryczy”
-Umowa z Gminą Wrocław nrD/BSR/644/3/2008 z dnia 30.04.2008. Dotacja w wysokości
6 050,00 PLN na realizację zadania publicznego przedsięwzięcia turystyczne i
rekreacyjne w roku 2008 Wrocław by bike- cykl imprez promujących turystycznorekreacyjne trasy rowerowe miasta
-Umowa z Powiatem Oławskim nr 22/2008 z dnia 21.03.2008. Dotacja w wysokości 4000,00
PLN na realizację „Programu Szkoły dla Ekorozwoju- Zadbajmy o Wspólną Przestrzeń”
-Umowa z Gminą Wrocław nr D/WSR/623/1/2008 z dnia 29.02.2008. Dotacja w wysokości
16 000, 00 PLN na realizację zadania publicznego Opracowanie projektu ścieŜki
przyrodniczo- edukacyjnej przebiegającej na terenie Lasu Osobowickiego we
Wrocławiu
-Umowa z Gminą Milicz nr 1/GM/2008 z dnia 27.02.2008. Dotacja w wysokości 30 000,00
PLN na realizację filmu „Przyroda Doliny Baryczy”
-Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr
03/EE/WR/2008. Dotacja w wysokości 53 000,00 PLN na realizację zadania „Internetowa
Brama Dolnego Śląska”
-Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia VIII Wydział Grodzki z dnia
11.02.2008, sygnatura akt: VIII Cupr 737/07. ObciąŜenie tytułem kosztów procesu w
wysokości 717 zł oraz dla strony powodowej Internet Center Polska Sp. z o.o. w wysokości
2438,78 zł
-Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia VIII Wydział Grodzki z dnia
30.10.2008, sygnatura akt: VIII Cupr 763/07. ObciąŜenie tytułem kosztów procesu w
wysokości 617 zł
-Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia VIII Wydział Grodzki z dnia
19.12.2008, sygnatura akt: VIII Cupr 558/07. ObciąŜenie tytułem kosztów procesu w
wysokości 617 zł

III.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, prowadzi odpłatną działalność poŜytku
publicznego.

IV.

Odpisy uchwał Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju

Podjęte w 2008r. uchwały Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju stanowią załącznik do
niniejszego sprawozdania.
-uchwała z dnia 02.01.2008 w sprawie upowaŜnień koordynatorów i Członków Zarządu
Fundacji do zatwierdzania pod względem merytorycznym dokumentów finansowych
- uchwała z dnia 31.03.2008 - dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007r.
i pokrycia straty z lat ubiegłych
- uchwała z dnia 31.03.2008 – dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2007r.
- uchwała z dnia 09.04.2008 – dotyczy zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne za 2007r.
- uchwała z dnia 30.06.2008 – dotyczy uczestnictwa w lokalnej grupie działania

- uchwała z dnia 01.07.2008 – dotyczy upowaŜnienia Piotra Suszczaka do opisywania,
akceptowania do wypłaty i świadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów finansowych
Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju.

V. Informacja o przychodach i wyniku finansowym
1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł i struktura
przychodów
Lp.

Wyszczególnienie przychodów

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przychody statutowe – dotacje i darowizny
Przychody administracyjne
Przychody odpłatnej działalności poŜytku publicznego
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
RAZEM

Kwota

1 088 723,84
7 559,52
394 418,38
3,67
810,21
1 491 515,62

%

72,99
0,51
26,44
0,00
0,06
100,00

2. Informacja o wyniku finansowym
Zarząd Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju stratą na działalności w wysokości 10094,10zł
postanawia zwiększyć koszty następnego roku obrotowego

VI.
Informacja o poniesionych kosztach
Struktura kosztów działalności statutowej, odpłatnej działalności poŜytku publicznego,
administracyjnych i pozostałych
Lp.

1.

Wyszczególnienie kosztów

Koszty statutowe – dotacje, darowizny, składki, w tym:

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Czynsz
Telekomunikacja i internet
Opłaty pocztowe

Koszty administracyjne
Koszty odpłatnej działalności poŜytku publicznego
491336,50 pomniejszone o utworzona rezerwę w 2007r w
wysokości 29597,27
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
RAZEM
VII.

Kwota

1 014 024,40

%

67,53

3 145,84
36 064,41
884,85

8 630,62
461 739,23

0,58
30,75

17 010,83
204,64
1 501 609,72

1,13
0,01
100,00

Dane o:

1. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju zatrudniała na podstawie umowy o pracę 2
pracowników oraz w ramach odbywania wojskowej słuŜby zastępczej 1 poborowy
odbywający słuŜbę do sierpnia. Osoby te wykonywały pracę w pełnym wymiarze godzin.
Pozostałe osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie
zawieranych umów wykonywały usługi dla Fundacji na podstawie umów
cywilnoprawnych (umowy zlecenia i o dzieło). W roku obrotowym zrealizowano umowy
cywilno-prawne z 90 osobami.

2. Kwota wynagrodzeń wypłacona przez Fundację osobom zatrudnionym na podstawie
umowy o pracę z tytułu wynagrodzenia podstawowego łącznie ze składkami ZUS i
podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyniosła 31 775,12zł – 2 osoby
3. W roku 2008r. wypłacono wynagrodzenie osobie wchodzącej w skład Zarządu Prezesowi - łącznie ze składkami ZUS i podatkiem w wysokości 19 869,12zł Było to
wynagrodzenie podstawowe wynikające z umów o pracę.
4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło – (w tym z prawami
autorskimi) wyniosły 425 744,69zł.
5. Informacja o udzielonych poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz z podaniem
podstawy statutowej takich poŜyczek – nie dotyczy.
6. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2008r. ze
wskazaniem banku:
Fundacja posiada rachunki bankowe w:
Bank INGBSK
podstawowy 6503
26 925,02zł
pomocniczy 6824
23 644,45zł
pomocniczy 1484
8 436,00zł
pomocniczy 4232
9 291,00zł
pomocniczy 4257
159 928,00zł
lokata 0076
19,22zł
Bank BISE
pomocniczy 1701
pomocniczy 4601
pomocniczy 4602

88,08zł
1,44zł
2,58zł

7. Informacja o nabytych obligacjach oraz wielkościach udziałów lub nabytych akcjach w
spółkach prawa handlowego za wskazaniem tych spółek – nie dotyczy.
8. Informacja o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokościach kwot
wydatkowanych na ich nabycie – nie dotyczy.
9. Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych. W 2008r Fundacja nie nabyła
Ŝadnych środków trwałych.

10. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych wynosiła – dane przedstawiono w
załączniku do sprawozdania – bilansie
VIII. 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

IX.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań
podatkowych, a takŜe informacja w

sprawie składanych deklaracji

podatkowych
Fundacja rozlicza się na bieŜąco z budŜetem z tytułu ciąŜących na niej zobowiązań
podatkowych. Składa deklaracje podatkowe: PIT-4R oraz CIT-8. Jest zwolniona przez Urząd
Skarbowy ze składania deklaracji CIT-2. Rozlicza się równieŜ z ZUS na podstawie deklaracji
wymaganych przez ustawę z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń
społecznych.
X.
Informacja o przeprowadzonych w Fundacji kontrolach
W 2008r. w Fundacji nie było Ŝadnej kontroli przeprowadzonej przez instytucje takie jak:
NIK, US, UKS, ZUS.
Wrocław, dnia 31 marca 2009r.
Zarząd Fundacji

