.Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012
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:
Nr KRS:

0000030115

Nr Regon:

23.07.2001 rok

192055816

Od lipca 2009 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.

2) Dane dotyczące członków zarządu fundacji wg wpisu w rejestrze sądowym:
1. 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 2012 Fundacja wzorem lat ubiegłych realizowała swoje cele statutowe, wśród
których podstawowym

zadaniem

była popularyzacja

sukcesów

promocja miasta Władysławowa i Województwa Pomorskiego.

polskiego .sportu oraz

W roku 2012 w/w zadania Fundacja zrealizowała poprzez:
a) powołanie Kapituły dokonującej wyboru uhonorowanych sportowców
b) zorganizowanie w dniu 22 czerwca 2012 roku, pod honorowym patronatem Marszałka
Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,

XIII Festiwalu Sportu Władysławowo

2012,

podczas kt?rego:
- dokonano odsłonięcia 5 gwiazd w Alei Gwiazd Sportu. W roku 2012 uhonorowani
zostali:
1. Hubert Skrzypczak - bokser
2. Janusz Gortat - bokser
3. Teresa Sukniewicz - lekkoatletka
4. Sławomir Szmal - szczypiornista
5. Michel Platini - piłkarz
- zorganizowano turniej tenisa ziemnego z udziałem Gwiazd Sportu i VIP-ów
- zorganizowano bieg na 1 milę morską o puchar Burmistrza Miasta Władysławowa
- zorganizowano

pokazowy

mecz piłki nożnej przy udziale "Orłów

Górskiego"

oraz "Przyj aciół Cetniewa"
c) w dniu 3.11.2012 roku zorganizowano

wieczornicę z udziałem młodzieży, poświęconą

zmarłym sportowcom, uhonorowanym w Alei Gwiazd Sportu.

Działania te miały za zadanie przybliżyć mieszkańcom ~ 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 2012 roku prowadziła działalność gospodarczą
polegającą na dzierżawieniu

terenu użyczonego przez Urząd Miasta Władysławowa

świadczeniu usług marketingowo-reklamowych.

oraz

5) Struktura przychodów kształtowała się następująco:
Rodzaj przychodów

Wartość

Działalność gospodarcza
Dzierżawa terenu
Dotacje Urząd -Miasta Władysławowo
oraz Urząd Marszałkowski
Darowizny
Darowizny 1%

Udział %
55.108,18

28,10

113.403,19

57,84

16.000,00

8,16

2.400,00

1,22

9.162,90

4,67

0,00

0,00

21,22

0,01

196.095,49

100

Otrzymane odsetki
Pozostałe przychody operacyjne
Razem

6) W roku 2012 Fundacja poniosła koszty w wysokości 229.819,61 zł.

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:
- koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
24.750,15 zł

oraz związane z dzierżawą
- koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności

192.581;07 zł

statutowej
- udzielone darowizny

4.519,60 zł

- składka członkowska w Stowarzyszeniu Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka
- koszty administracyjne

7) W roku 2012 Fundacja nie zakupiła środków trwałych.

8) Suma aktywów i pasywów wykazuje kwotę 31.639,36 zł.

10) Strata za rok 2012 wyniosła 33.724,12 zł.

11) W okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała jednego pracownika
w wymiarze 1/8 etatu pracowników, a członkowie Zarządu nie pobierali
wynagrodzenia.

600,00 zł
7.368,79 zł

12) W roku 2012 nie przeprowadzono żadnych kontroli.

13) Fundacja złożyła deklarację podatkową za 2012 rok CIT-8 do odpowiedniego
Urzędu Skarbowego.

Władysławowo,30.06.2013r

KSIĘ40WA
Beata~kO

