Sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2020
2020
_____________
Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458).
Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:





Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

1. Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa fundacji

Fundacja Brama Epok

Siedziba i adres fundacji

Szczuka 12 a
87- 300 Brodnica
j.w.

Aktualny adres do
korespondencji
Adres poczty elektronicznej

fundacjabramaepok@o2.pl

REGON

38257776900000

Data wpisu w KRS

13.02.2019

Nr KRS

0000771922

Imię i nazwisko
Pełniona funkcja
Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu Joanna Kalenik
Prezes Zarządu
w KRS)
Grzegorz Kalenik
Wiceprezes Zarządu
1
Organizowanie,
wspieranie
i
propagowanie
działalności w dziedzinie:
Określenie celów statutowych
kultury,
sztuki
oraz
dziedzictwa
kulturalnego;
fundacji (ze statutu)
- nauki, oświaty, wychowania i wypoczynku;
- ochrony i promocji rzemiosł dawnych i ginących zawodów;
- turystyki i promocji lokalnych produktów turystycznych;
- ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych;
- ochrony zabytków pochodzenia przyrodniczego i antropologicznego.
2. Rekonstrukcja wydarzeń związanych z historią, poprzez organizację wydarzeń o
charakterze rekonstrukcji historycznej oraz o charakterze artystycznym i historycznym.
3. Prowadzenie i wspieranie działań aktywizujących rodziny, dzieci (również przebywające
w pieczy zastępczej i innych formach wsparcia), osoby niepełnosprawne, osoby w wieku
emerytalnym, grupy i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (przez promocję
zatrudnienia oraz aktywizację zawodową).
4. Popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych regionu, a także
pielęgnowanie i upowszechnianie zjawisk, treści i wartości kultury regionalnej, poprzez
kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców i postaw
sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego.
5. Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i agroturystyki w tym działania na rzecz
promocji i ochrony zdrowia, tradycyjnego sposobu żywienia, promocji dawnych odmian,
ras i upraw.
6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami oraz tolerancji i rozwoju wspólnot, przy jednoczesnym
pielęgnowaniu polskości.

7.

Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
8. Promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie inicjatyw społecznych, działania
charytatywne.
9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
10.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, wspieranie inicjatyw
mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii i innych
uzależnień.

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
1. 11.01.2020 – Mileszewy finał WOŚP
2. 17.01.2020 Żywa lekcja historii w SP 1
3. 17.01.2020 - Dzień Rodziny w Szczuce
18.1.2020 – 100 Rocznica powrotu Brodnicy do Macierzy – rynek w Brodnicy, pokaz
5. 19.1.2020 – 100 rocznica powrotu Jabłonowa Pomorskiego do Macierzy – moneta
6. 27.01 - 31.01.2020 Fantastyczna Szkoła w MiPBP w Brodnicy
7. 05.02.2020 – zajęcia w świetlicy w Lembargu
8. 13.02.2020 – zajęcia w świetlicy w Buku Pomorskim
9. 22.02.2020 rok Fundacji Brama Epok
10. 28.02.2020 Butterfly Szkoła motyli – lekcja żywej historii
11. 02.03.2020 Przedszkole w Cielętach – warsztaty dla Dzieci
12. 04.03.2020 Dzień Patrona SP 3 Brodnica
13. 05.03.2020 ROWES Toruń – spotkanie organizacyjne partnerstwa ekonomii społ.
14. 06.03.2020 Przedszkole w Cielętach – zajęcia dla Dzieci
15. 30.05.2020 Wirtualny Spacer do Osady Milewita w Mileszewach
16. 01.06.2020 Wirtualny Dzień Dziecka w sieci
17. 04.07.2020 Osiedlowy urbex w ramach projektu "Kiedyś to było...Czasami kilka małych kroków do tyłu, pozwala na jeden wieki
krok naprzód".
18. 04.07.2020 "Rodzino, przyjechało kino" w ramach projektu "Kiedyś to było...Czasami kilka małych kroków do tyłu, pozwala na
jeden wieki krok naprzód" - Mileszewy
19. 18.07.2020 "Rodzino, przyjechało kino" w ramach projektu "Kiedyś to było...Czasami kilka małych kroków do tyłu, pozwala na
jeden wieki krok naprzód". - Buk Pomorski
20. 19.07.2020 "Rodzino, przyjechało kino" w ramach projektu "Kiedyś to było...Czasami kilka małych kroków do tyłu, pozwala na
jeden wieki krok naprzód" – Lembarg
21. 22.07.2020 "Rodzino, przyjechało kino" w ramach projektu "Kiedyś to było...Czasami kilka małych kroków do tyłu, pozwala na
jeden wieki krok naprzód" – Mileszewy
22. 30.07 Warsztaty z BSRDN Nadzieja
23. 01.08.2020 "Osada Milewita, Nasze Średniowiecze" w ramach projektu "Kiedyś to było...Czasami kilka małych kroków do tyłu,
pozwala na jeden wieki krok naprzód" – Mileszewy
23. 09.08.2020 "Odczarować ziemiaństwo" w ramach projektu "Kiedyś to było...Czasami kilka małych kroków do tyłu, pozwala na
jeden wieki krok naprzód" – Mileszewy
24.18.08.2020 – Śladami Cudu nad Drwęcą – spacer wirtualny
25. 19-20.08 Wycieczki biura podróży Azymut w Grudusku
26. 22.08.2020 – Warsztaty dla Caritas Brodnica
27. 04.09.2020 - Brodnica, Bohaterom Bitwy pod Brodnicą - Cudu nad Drwęcą – Retro kino w dawnej strzelnicy
28. 04.09.2020 Narodowe Czytanie Balladyny
29. 05.09.2020, Mileszewy – Działamy, rozwijamy – spotkanie dla dorosłych
30. 05.09.2020, Mileszewy, Spotkanie dla Dzieci, Fundusz "Twój dobry pomysł"
31. 08.09.2020 – wizyta studyjna w projekcie "Seniorzy mają głos" Fundacja RISE z programu ASOS 2014-2020
32. 09.09.2020 Brodnica, Bohaterom Bitwy pod Brodnicą - Cudu nad Drwęcą – Warsztaty Wilk i Wilczek
33. 10.09.2020 Rogóźno - nasza mała ojczyzna - wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej – Warsztaty fotograficzno - informatyczne
34. 12.09.2020 – Mileszewy, 200 rocznica urodzin Igancego Łyskowskiego w Mileszewach
35. 15.09. 2020 Szczuka, Wracamy do normalności, patrząc w przeszłość – Inicjuj z FIO na start
36. 15.09.2020 Brodnica, Bohaterom Bitwy pod Brodnicą - Cudu nad Drwęcą – Warsztaty Nieznana Twarz Bohatera
37. 15.09.2020 Piknik z historią Brodnicy – 1410 rok - on-line
38. 16.09.2020 wizyta studyjna w projekcie "Seniorzy mają głos" Fundacja RISE z programu ASOS 2014-2020
39. 17.09.2020 Rogóźno - nasza mała ojczyzna - wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej – Warsztaty fotograficzno - informatyczne

40. 18.09.2020 - wizyta studyjna w projekcie "Seniorzy mają głos" Fundacja RISE z programu ASOS 2014-2020
41. 21.09.2020 – spacer zielarski w ramach projektu: "Edukacja ekologiczna, poprzez zapoznanie się z podstawami zielarstwa w
kuchni" dla KGW Górzno
42. 26.09.2020 Rogóźno - nasza mała ojczyzna - wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej – warsztaty historyczne
43. 27.09.2020 – Strach się bać II – Lilije Adama Mickiewicza
44.28.09.2020 – wykład w ramach projektu: "Edukacja ekologiczna, poprzez zapoznanie się z podstawami zielarstwa w kuchni" dla
KGW Górzno
45. 01.10.2020 – warsztaty zielarskie w ramach projektu: "Edukacja ekologiczna, poprzez zapoznanie się z podstawami zielarstwa w
kuchni" dla KGW Górzno
46. 08.10.2020 – Warsztaty on-line dla Fundacji Korzenie Kultury i Fundacji Ducha – tworzenie lalek motanek "Podniesieni na duchu"
47. 09.10.2020 - Rogóźno - nasza mała ojczyzna - wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej – wystawa prac
48. 12.10.2020 Trąbin KGW – Warsztaty zielarskie
49. 12-15.10.2020 – Sto monet na stulecie Bitwy
50. 15.10.2020 Inicjuj z FIO na start - mural
51. 15.11.2020 – Piknik z historią Brodnicy, 1020 rok
52. Film "Mroczna historia" - zgłoszony do konkursu Zabytkomania 2020
53. Film "Trudne życie żony władcy...i ciężkie" - zgłoszony do konkursu "Z kamerą wśród Piastów" Województwa kujawsko pomorskiego i Szlaku Piastowskiego- WYGRANA – I MIEJSCE
54. "Uwierz w marzenia" - projekt filmowy z odtwórczynią głównej roli w serialu "Korona królów" Dagmarą Bryzek.
55. grudzień 2020 – "O dawnych tradycjach Bożego Narodzenia" materiał dla TVP Bydgoszcz

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
Dotacje 2020
1. Gmina Lubiewo – "Wirtualny Piknik Historyczny w Bysławiu", kwota dotacji 5300 zł, wartość projektu 6700 zł.
2. FIO 2.0. - "Kiedyś to było...Czasami kilka małych kroków do tyłu, pozwala na jeden wielki krok naprzód" – kwota dotacji 40 570 zł (i taka sama
wartość projektu).
3. Gmina Brodnica – "Wirtualny spacer do Osady Milewita w Mileszewach", kwota dotacji 1500 zł, wartość projektu 1700 zł.
4. Gmina Brodnica – "Średniowieczny Dzień dziecka w sieci", kwota dotacji 1000 zł, wartość projektu 1150 zł.
5. "Inicjuj z FIO na start", "Wracamy do normalności, patrząc w przeszłość", kwota i wartość projektu – 4450 zł
6. Moje miejsce na ziemi – Fundacja Orlen - 200 Rocznica Urodzin Ignacego Łyskowskiego w Mileszewach - kwota dotacji 5000 zł (i taka sama
wartość projektu).
7. "Bardzo Młoda Kultura 2020" – partnerstwo z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rogóźnie – "Rogóźno – nasza mała ojczyzna – wszędzie dobrze, ale
w domu najlepiej", kwota i wartość projektu – 15000 zł – partnerem rozliczającym był GOK
8. Piknik z historią Brodnicy – dotacja z Gminy Miasta Brodnicy, wartość projektu 4600 zł, dotacja 4000 zł
9. Strach się bać II - dotacja z Gminy Miasta Brodnicy – wartość projektu 2350 zł, wartość dotacji 2000 zł.
10. Śladami Cudu nad Drwęcą – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy – wartość projektu 900 zł, dotacja 800 zł.
11. Koalicje dla Niepodległej "Bohaterom Bitwy pod Brodnicą - Cudu nad Drwęcą" – wartość projektu 38 800 zł, dotacja 38 000 zł.
12. "Uwierz w marzenia" - dotacja z Urzędu Gminy Brodnica - wartość 5000 zł
13. Powiatowy Urząd Pracy 5000 zł

3. Działalność gospodarcza
Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą

TAK
PROWADZIŁA

NIE
PROWADZIŁA

x

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

Nie dotyczy

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

UCHWAŁA nr 5 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Szczuka , 17.03.2020

Uchwała Zarządu Fundacji Brama Epok w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W dniu 17.03.2020 roku Zarząd Fundacji zatwierdził sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2019.

UCHWAŁA nr 6 – w sprawie odwołania Patrycji Piłat z funkcji członka Rady
Szczuka , 22.03.2020

Uchwała Zarządu i Fundatora Fundacji Brama Epok w sprawie odwołania Patrycji Piłat z Rady Fundacji

Zarząd Fundacji i Fundator (będący jednocześnie Prezesem Fundacji) na podstawie rozdziału IV, §21, punkt 4 podjęli
decyzję o wykluczeniu Patrycji Piłat z prac w Radzie Fundacji. Jest to spowodowane długotrwałym brakiem kontaktu i
brakiem odpowiedzi na wysłane powiadomienia. Problemy komunikacyjne istnieją od początku 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 7 – w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe Fundacji
Szczuka , 25.03.2020

Uchwała Zarządu Fundacji Brama Epok w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe Fundacji

W dniu 25.03.2020 roku Zarząd Fundacji postanowił o przeznaczeniu nadwyżki finansowej z 2019 roku na
cele statutowe Fundacji Brama Epok.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,
z wyodrębnieniem ich źródeł
Kwota (w podziale na formy płatności)
Wysokość uzyskanych przychodów
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
Ogółem

-

- ze spadku

-

-

-

- z zapisu

-

-

-

- z darowizn

150

-

-

- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w
tym:
- inne
(wskazać jakie)

- z budżetu jst
- z budżetu państwa

PUP
Orlen
działania odpłatne

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń)

19600
83020

-

-

-

-

400

-

5000
5000
36311,99

-

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona
Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej

-

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

-

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
Koszty fundacji ogółem
a) koszty realizacji celów statutowych
b) koszty administracyjne
- czynsz
- opłaty telefoniczne
- opłaty pocztowe

-

-

-

-

-

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- inne
(wskazać jakie)
c) koszty działalności gospodarczej
d) pozostałe koszty

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)
a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji
Ogółem

-

Według zajmowanych stanowisk
Stanowisko
-

Liczba osób zatrudnionych
-

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

-

-

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z
podziałem na
Wynagrodzenia

-

Nagrody

-

Premie

-

Inne świadczenia
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej
c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą, z podziałem na
Wynagrodzenia
Nagrody

-

Premie

-

Inne świadczenia
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

-

e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek
f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Kwota
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej
BNP Paribas
Kwoty zgromadzone w gotówce
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to
nabycie
i) Nabyte pozostałe środki trwałe

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
-

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności
Dotacje 2020
1. Gmina Lubiewo – "Wirtualny Piknik Historyczny w Bysławiu", kwota dotacji 5300 zł, wartość projektu 6700 zł.
2. FIO 2.0. - "Kiedyś to było...Czasami kilka małych kroków do tyłu, pozwala na jeden wielki krok naprzód" – kwota dotacji 40 570 zł (i taka sama
wartość projektu).
3. Gmina Brodnica – "Wirtualny spacer do Osady Milewita w Mileszewach", kwota dotacji 1500 zł, wartość projektu 1700 zł.
4. Gmina Brodnica – "Średniowieczny Dzień dziecka w sieci", kwota dotacji 1000 zł, wartość projektu 1150 zł.
5. "Inicjuj z FIO na start", "Wracamy do normalności, patrząc w przeszłość", kwota i wartość projektu – 4450 zł
6. Moje miejsce na ziemi – Fundacja Orlen - 200 Rocznica Urodzin Ignacego Łyskowskiego w Mileszewach - kwota dotacji 5000 zł (i taka sama
wartość projektu).
7. "Bardzo Młoda Kultura 2020" – partnerstwo z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rogóźnie – "Rogóźno – nasza mała ojczyzna – wszędzie dobrze,
ale w domu najlepiej", kwota i wartość projektu – 15000 zł – partnerem rozliczającym był GOK
8. Piknik z historią Brodnicy – dotacja z Gminy Miasta Brodnicy, wartość projektu 4600 zł, dotacja 4000 zł
9. Strach się bać II - dotacja z Gminy Miasta Brodnicy – wartość projektu 2350 zł, wartość dotacji 2000 zł.
10. Śladami Cudu nad Drwęcą – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy – wartość projektu 900 zł, dotacja 800 zł.
11. Koalicje dla Niepodległej "Bohaterom Bitwy pod Brodnicą - Cudu nad Drwęcą" – wartość projektu 38 800 zł, dotacja 38 000 zł.
12. "Uwierz w marzenia" - dotacja z Urzędu Gminy Brodnica - wartość 5000 zł
13. Powiatowy Urząd Pracy 5000 zł

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088)

NIE

TAK

x

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) płatności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10
odpowiedzi „TAK”).
Data operacji
Kwota operacji
brak
12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola
Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

NIE

x

TAK

