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Edukacja Bez Granic
ul. Zygmunta Augusta 20
85-082 Bydgoszcz

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności FUNDACJI OTC
za 2016 rok

Bydgoszcz 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu Fundacji OTC za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu zostało opracowane zgodnie z § 18 ustęp 2 pkt b)
Statutu Fundacji O To Chodzi Edukacja Bez Granic i obejmuje:
I.Informacje ogólne.
II.Zdarzenia wpływające na działalność jednostki w 2016 roku.
III. Kwestie finansowe Fundacji w 2016 roku.
IV. Wnioski końcowe.
Ad. I
Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic została ustanowiona w dniu 19-12-2015 roku
na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 5302/2015.
Fundacja opierała swoją działalność na podstawie następujących aktów normatywnych:
l - Statut Fundacji sporządzony w dniu 19 grudnia 2015 roku.
lI- Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 08-03-2016 roku, nr KRS 0000602773
Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sądowego, sygn. akt BY.XIII NS-REJ.KRS/8834/09/970,
lII - Ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r.
Nr 46 poz. 203 z pózn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z
24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873)
lV - Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 363911766,
lV - Decyzja III Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w sprawie nadania numeru identyfikacji
podatkowej NIP 554-293-65-22.
Siedzibą Fundacji w 2016 roku była ul. Sybiraków 16, 85-796 Bydgoszcz.
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji. Skład w 2016 roku był następujący:
prezes - Katarzyna Warchoł
vice prezes - Izabela Łukaszewicz
sekretarz - Cezary Łukaszewicz
Zarząd wykonywał swoje obowiązki nieodpłatnie.
1.Do 31-12-2016 r. nie powołano Rady Programowej.

Przedmiot działania Fundacji:
Na podstawie § 8 Statutu Fundacji podstawową misją Fundacji jest:
Upowszechnianie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego bez
przemocy, opartego o zdobycze naukowe z zakresu neurodydaktyki. Dostosowanego do
potrzeb rodziców i ich dzieci, przy wszechstronnej pomocy rodzinie poprzez działalność
oświatową, edukacyjną, kulturalną, artystyczną, sportową, ekologiczną, charytatywną oraz
działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.
Ad. II
Z uwagi na fakt braku czynnych działań Fundacji od dnia powstania do końca roku 2016,
Fundacja nie realizowała swoich celów statutowych.
Ad. III
· Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
· Jedynym dochodem w 2016 roku była wpłata kapitału od fundatora, w wysokości 1000zł.
· Nie zastosowano odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych.
· Fundacja nie zawierała żadnych umów cywilno-prawnych.
· Nie było działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe.
· Jedynymi kosztami były koszty bankowe.
Ad. IV
Wnioski końcowe
Zaległe sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2016 sporządzone zostało przez
LUCRUM kancelaria doradztwa podatkowego i biuro rachunkowe Monika BlockMalinowska z Cekcyna (89-511) przy ul. Spokojnej 19.

