
Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2014

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

1) Dane o fundacji:

Nazwa: FUNDACJA "ALEJA GWIAZD SPORTU"

Siedziba, adres: 84-120 Władysławowo, ul. Przemysłowa 14

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 23.07.2001 rok

NrFJRS: 0000030115 Nr Regon: 192055816

Od lipca 2009 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.

2) Dane dotyczące członków zarządu fundacji wg wpisu w rejestrze sądowym:

l. Jerzy Szczepankowski - Prezes

2. Paweł Szczepankowski - Dyrektor

3) Cele statutowe fundacji:

- popularyzacja sukcesu polskiego sportu,

- promowanie idei sportu wśród młodzieży

propagowame idei "fair play", idei olimpijskiej, sportu amatorskiego

i wypoczynkowego

fundowanie stypendiów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo

promocja miasta Władysławowo

4) Realizacja celów statutowych:

W roku 2014 Fundacja wzorem lat ubiegłych realizowała swoje cele statutowe, wśród

których podstawowym zadaniem była popularyzacja sukcesów polskiego sportu oraz

promocja miasta Władysławowa i Województwa Pomorskiego.



W roku 2014 w/w zadania Fundacja zrealizowała poprzez:

a) powołanie Kapituły dokonującej wyboru uhonorowanych sportowców

b) zorganizowanie w dniu 28 czerwca 2014 roku, pod honorowym patronatem Marszałka

Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza, XV Festiwalu Sportu Władysławowo 2014,

podczas którego:

- dokonano odsłonięcia 7 gwiazd w Alei Gwiazd Sportu. W roku 2014 uhonorowani

zostali himalaiści:

1. Reinhold Messner

2. Krzysztof Wielicki

3. Piotr Pustelnik

4. Kinga Baranowska

5. Wanda Rutkiewicz

6. Jerzy Kukuczka

7. Andrzej Zawada

- w Alei Gwiazd Sportu odsłonięto rzeźbę przestrzenną dłuta prof. Sławoja

Ostrowskiego "Korona Himalajów" upamiętniającą osiągnięcia polskich himalaistów

- zorganizowano turniej tenisa ziemnego z udziałem VIP-ów

- zorganizowano pokazowy mecz piłki nożnej z udziałem drużyn polityków-

samorządowców oraz "Przyjaciół Cetniewa"

- zorganizowano konferencję prasową z udziałem uhonorowanych sportowców

c) w dniu 30.10.2014 roku zorganizowano wieczornicę z udziałem młodzieży, poświęconą

zmarłym sportowcom, uhonorowanym w Alei Gwiazd Sportu

Działania te miały za zadanie przybliżyć mieszkańcom i turystom wybitne postacie

sportu, rozsławić sukcesy polskich sportowców, propagować idee ciężkiej i uczciwej pracy,

zgodnie z zasadą "fair-play", jako drogi do osiągnięcia sukcesu w sporcie i w życiu

codziennym, promować zdrowy tryb życia.

Obok zadań statutowych Fundacja w 2014 roku prowadziła działalność gospodarczą

polegającą na dzierżawieniu terenu użyczonego przez Urząd Miasta Władysławowa oraz

świadczeniu usług marketingowo-reklamowych, z której przychody są przekazywane na cele

statutowe jednostki.



5) Struktura przychodów kształtowała się następująco:

Rodzaj przychodów Wartość Udział %

Działalność gospodarcza 74.280,48 33,26

Dzierżawa terenu 98.553,47 44,13

Przychody ze sprzedaży towarów 1.430,00 0,64

Darowizny 6.680,00 3,00

Darowizny 1% 6.167,90 2,76

Pozostałe przychody operacyjne 0,19 0,00

Amortyzacj a środków trwałych w

części sfinansowanej dotacja
36.211,49 16,21

Razem 223.323,53 100

6) W roku 2014 Fundacja poniosła koszty w wysokości 221.779,56 zł.

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

Rodzaj Rok 2014

Amortyzacja 31.568,84

Zużycie materiałów i energii 90.402,24

Usługi obce 85.234,01

Wynagrodzenia 3.600,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 658,44

Podatki i opłaty 3.048,47

Darowizny 4.327,90

Pozostałe koszty rodzajowe 1.085,00

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.105,00

Pozostałe koszty operacyjne(PKO) 740,00

Strata z lat ubiegłych 0,00

Razem 221.779,56

7) W roku 2013 Fundacja otrzymała dotację w ramach Programu operacyjnego

"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-



2013" w wysokości 1.192.582,00 zł na realizację inwestycji na powierzonym przez Urząd

Miasta Władysławowo terenie ulicy Aleja Gwiazd Sportu. Poniesiono nakłady w wysokości

1.367.302,05 na wlw inwestycję, finansowaną częściowo z własnych środków pozyskanych z

działalności gospodarczej Fundacji, która została przyjęta w 2014 roku do środków trwałych

w obcym obiekcie. Inwestycja nie służy i nie będzie służyła osiąganiu przez Fundację

zysków.

8) Suma aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.404.424,90 zł.

9) Zysk bilansowy wynosi 1.543,97 zł.

11) W okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała jednego pracownika

w wymiarze 1/8 etatu pracowników, a członkowie Zarządu nie pobierali

wynagrodzenia.

12) W roku 2014 nie przeprowadzono żadnych kontroli.

13) Fundacja złożyła deklarację podatkową za 2014 rok CIT-8 do odpowiedniego

Urzędu Skarbowego.

Władysławowo, 30.06.2015r
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