i partnerów: Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie i Hurtowni „Jola” z
Pruszcza Gdańskiego rozpoczęliśmy przygotowania do rozruchu Społecznej Pracowni
Tkackiej LUCETA.
3/ Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4/ Odpisy uchwał zarządu Fundacji.
W 2016 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
 Nr 1 z dnia 11.03.2016 o
zatwierdzeniu
sprawozdania
finansowego
oraz
merytorycznego za 2015 rok
 Nr 2 z dnia 05.11.2016 o zmianie treści § 25 statutu Fundacji, dotyczącego sposobu
reprezentacji Fundacji
5/ Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym
budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.
W 2016 roku z darowizn Fundacja uzyskała kwotę 3.335,00 zł, z 1% kwotę 583,80 zł oraz
dotację na realizację projektu Społeczna Pracownia Tkacka LUCETA w wysokości
200,00 zł.
6/ Informacja o poniesionych kosztach na:
- realizację celów statutowych 12.871,90 zł,
- administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) 0,00 zł,
- działalność gospodarczą 0,00 zł,
- pozostałe koszty 37,00 zł.
W 2016 roku Fundacja poniosła na realizację celów statutowych koszt w wysokości 0,00
zł oraz koszt realizacji projektu w wysokości 12.834,90 zł.
7/ Dane o liczbie zatrudnionych osób i wynagrodzeniach.
Do realizacji swoich celów statutowych w 2016 roku Fundacja nie zatrudniała nikogo ani
nie wypłacała wynagrodzeń z tego tytułu.
8/ Dane o wysokości wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu.
Żaden z członków Zarządu Fundacji w 2016 roku nie pobierał wynagrodzenia.
9/ Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
W 2016 roku należności z tytułu umów cywilno-prawnych wyniosły 23.170,00 zł –
umowy dotyczyły realizacji działań około projektowych.
10/ Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.
W 2016 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
11/ Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
W 2016 roku Fundacja nie posiadała kwot ulokowanych na rachunkach bankowych.
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