
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 w
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001
Nr 50, poz 529)

INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa Fundacji:  „KIERUNEK PRZYGODA”
2. Adres siedziby: 54-129 Wrocław, ul. Jerzego Bajana 7 m. 18 
3. Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 20.11.2009 r.
4. Data uzyskania statusu OPP: 20.11.2009 r.
5. Nr KRS 0000342244
6. Regon: 021121546
7. Nip: 8942989498
8. Członkowie Zarządu Fundacji:

• Elżbieta Michalczyk - Prezes Fundacji
•  Magdalena Wiktorska - Chojcan - Członek Zarządu
•  Filip Chojcan - Członek Zarządu

9. Członkowie Rady Fundacji:
• Iwona Nakonieczna
• Ewa Dzięciołowska
• Sylwia Milan - Matecka

CELE FUNDACJI:
1. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-

techniczna,  oświatowa,  kulturalna,  w  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu,  ochrony  środowiska, 
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych.

2. Zakładanie  i  prowadzenie  społecznych  przedszkoli  i  szkół  integracyjnych  oraz  wspieranie  ich 
działalności.

3. Stwarzanie  warunków  do:  prawidłowego  rozwoju  psychoruchowego  dzieci  i  młodzieży, 
kształtowania charakteru.

4. Uczestniczenie w życiu kulturalno-społecznym miasta.
5. Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i w organizacji wolnego 

czasu.
6. Poznawanie  przyrody  i  zagadnień  ekologicznych,  propagowanie  postaw  proekologicznych, 

służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku do innych istnień.
7. Poznawanie historii i tradycji własnego regionu i kraju.
8. Wspieranie i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
9. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
10. Współpraca  z  osobami  i  organizacjami  z  kraju  i  zagranicy,  nauka  tolerancji  dla  odmiennych 

narodów i kultur, wzajemne poznanie.
11. Nawiązywanie  i  utrzymywanie  współpracy  z  pokrewnymi  organizacjami  krajowymi  i 

zagranicznymi.
12. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wymienionym w celach działania Fundacji.

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
1. Tworzenie i rozwój jednostek wychowawczo-oświatowych.
2. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek.
3. Organizowanie pogadanek, prelekcji i różnych form wzajemnego wspierania.
4. Organizowanie warsztatów, szkoleń i seminariów dla rodziców i nauczycieli.
5. Zapewnienie doboru odpowiedniego sprzętu dydaktyczno-rehabilitacyjnego.



6. Promowanie właściwych postaw rodzicielsko-wychowawczych.
7. Organizowanie  różnych  form imprez  kulturalnych  (spektakle,  koncerty,  wystawy),  rekreacyjno-

sportowych, festynów i innych projektów artystycznych.
8. Organizowanie konkursów plastycznych, literackich, muzycznych, teatralnych i innych.
9. Prowadzenie  cyklicznych  spotkań z dziećmi  i  młodzieżą  (podzielonych  na grupy wiekowe lub 

tematyczne)  mających  na  celu  zapewnienie  prawidłowego  rozwoju  psychoruchowego   i 
kształtowanie charakteru.

10. Organizowanie wymiany kulturalnej i edukacyjnej z zagranicą zgodnie z obowiązującym prawem.
11. Promowanie młodych talentów i wartościowej twórczości amatorskiej.
12. Organizowanie  działalności  wydawniczej  w zakresie  artystycznym,  naukowym i  informacyjnym 

(publikacja  płyt,  książek,  ,  czasopism,  albumów  itp.  oraz  wydawnictw  na  nośnikach 
elektronicznych).

13. Przyznawanie  nagród  pieniężnych  lub  rzeczowych  (w  tym  świadczeń  jednorazowych  lub 
stypendiów) dla osób realizujących cele fundacji.

14. Organizowanie biwaków, spływów, rajdów, wycieczek, kolonii letnich, obozów, zimowisk.
15. Organizowanie  warsztatów  muzycznych,  plastycznych,  teatralnych,  ekologicznych, 

marynistycznych i innych.
16. Wymiany międzynarodowe.

DZIAŁANIA FUNDACJI W 2010 ROKU:
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja podjęła następujące działania zgodne z celami 
statutowymi:

a) całoroczne zajęcia cykliczne skierowane do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i 
średnich; tematyczne spotkania zakończone zdobyciem sprawności LOTNIKI, KOLEJARZ, 
PRZYJACIEL GUMISIÓW, DOKTOR, CZARODZIEJ; praca z autorytetami - cykl zajęć na temat 
Jerzego Kukuczki, bliżej natury – orientacja w terenie, rozpoznawanie roślin, zwierząt
Zajęcia te to spotkania, które oprócz elementów edukacyjnych zawierały bogatą gamę zajęć 
plastycznych i ruchowych. 

b) biwaki: 
    Wyprawa Polarna Zuchów  - Sosnówka  - 6.03.2010
    Biwak Polkowice – 24-15.04.2010
    Biwak Biały Kościół – 14-15.04.2010
    Biwak Rady Drużyny –Biały Kościół – 4-5.09.2010
    Biwak Janosik – Biały Kościół – 2-3.10.2010
    Biwak Obserwator – Biały Kościół – 16-17.10. 2010
    Biwak Elf – Biały Kościół – 6-7.11.2010
    Biwak Kadra Zuchy – Biały Kościół – 11-14.11.2010
Biwaki to krótkoterminowe wyjazdy o celach edukacyjno – rozrywkowych. Łączyły walory poznawcze z 
różnych dziedzin oraz szeroko rozumianą rozrywkę: zajęcia sportowe, gry terenowe, zajęcia taneczne, 
muzyczne, plastyczne.

c) rajdy:
    Rajd Marzanna – Tomisław – 19-21.03.2010
    Rajd Jura – 4-6.06.2010
    Rajd Granica – Szklarska Poręba – 16-19.09.2010
    Rajd Rudawy Janowickie – 9-10.10.2010
    Rajd Góry Suche – 30-31.10.2010
    Rajd Góry Złote – 11-14.11.2010

Rajdy były to krótkie wyjazdy o charakterze poznawczym – poznawanie regionu, fauny i flory polskich 
gór oraz krzewiące czynny sposób spędzania czasu, pokonywanie własnych słabości, dążenie do 
doskonałości, wspieranie siebie nawzajem w trudnych warunkach.
Połączyły one grupę zapalonych turystów pod nazwą „ŁaziGórki”.

d) wypoczynek letni:
    kolonia – Świętouść- 27.06.-9.07.2010
    obóz – Jarosławiec – 19.07.-2.08.2010



Kolonia dla dzieci od I do III klasy przeprowadzona została pod hasłem „Jaskiniowcy”. Miała bardzo 
bogaty program o charakterze edukacyjnym. Dzieci poznały dzieje Ziemi, świat dinozaurów i 
człowieka pierwotnego. Wysłuchały wielu tematycznych opowiadań i nauczyły się piosenek do tematu 
kolonii oraz innych, zagrały w tematyczne gry, zatańczyły mnóstwo pląsów i tańców plemiennych. 
Wzięły udział w sportowej olimpiadzie jaskiniowej. Oprócz tego oczywiście wypoczywały na plaży, w 
lesie, na terenie obozowiska. 
Obóz dla dzieci starszych i młodzieży to była nauka obozowego życia (pionierka, samarytanka, 
terenoznawstwo), zabawy, gry terenowe, wieczorne ogniska, śpiewy i pląsy, krzewienie ideałów 
zgodnego, zespołowego działania i mądrej, radosnej rozrywki.

e) organizacja imprez innych:
    Koncert „Granica” – Szklarska Poręba – 18-19.09.2010
    Nagranie płyty „Amulet”
    Festiwal „Na jesienną nut(d)ę” – Wrocław – 14.11.2010
    Warsztaty jesienne – Wrocław – 27-18.11.2010
    Sylwester – Bielawa – 26.12 .2010– 02.01..2011
   
   
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI
W 2011 roku Zarząd Fundacji  podjął uchwały:
Uchwała nr 01/01/RACH/2010 o polityce rachunkowości
Uchwała nr 01/01/2010 o rocznym planie działania i planie finansowym
Uchwała nr 01/02/2010 o obsłudze księgowej
Uchwała nr 02/02/2010 w sprawie podjęcia decyzji o powstaniu Klubu „ŁaziGórki” 
działającego przy Fundacji „Kierunek Przygoda” 
Uchwała nr 01/03/2010 w sprawie wniosku o dofinansowanie
Uchwała nr 02/03/2010 o organizacji wypoczynku letniego
Uchwała nr 03/03/2010 o sprawozdaniu merytorycznym
Uchwała nr 01/05/2010 o obniżeniu opłat dla „kadry młodszej”
Uchwała nr 02/05/2010 o obniżeniu opłat dla uczestników
Uchwała nr 03/05/2010 o zwolnieniu z opłat uczestników
Uchwała nr 01/06/2010 w sprawie podjęcia decyzji o organizacji imprez nie ujętych w planie rocznym, 
które planowane są w pierwszym semestrze roku szkolnego
Uchwała nr 01/07/2010 w sprawie wniosku o dofinansowanie
Uchwała nr 01/09/2010 w sprawie organizacji imprez nieodpłatnych
Uchwała nr 02/09/2010 w sprawie remontu lokalu użyczonego Fundacji przez Szkołę Podstawową nr 
118
Uchwała nr 03/09/2010 w sprawie wniosku o dofinansowanie
Uchwała nr 01/11/2010 w sprawie złożenia wniosku do konkursu
Uchwała nr 02/11/2010 w sprawie złożenia wniosku do konkursu
Uchwała nr 03/11/2010 w sprawie złożenia wniosku do konkursu

Odpisy uchwał zawiera załącznik do sprawozdania.

UZYSKANE PRZYCHODY
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja uzyskała łącznie przychody: 
249 910,97
W tym:
przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 117 423,73
przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:132 487,24
 
Źródła przychodów:
- darowizny od osób fizycznych: 79 824,43
- środki ze źródeł publicznych: 14 000,00 dotacja z Gminy Wrocław



                                                 19 460,00 dotacja z WFOŚ
                                                    3000,00 dofinansowanie z Gminy Wrocław
                                                    2200,00 dofinansowanie Ośrodek Kultury W-w
- odpłatność uczestników: 127 287,24
- wpłaty 1%: 4139,30
- przychody finansowe: 71,47
- pozostałe: 50,00

PONIESIONE KOSZTY
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja poniosła następujące koszty:
- na realizację celów statutowych : 212 713,34,
   W tym:
  koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 
                                                       134 591,88
  koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:   
                                                          78121,46
 
- administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, usługi księgowe itp.): 
                                                            6447,26
 

ZATRUDNIENIE I INNE WYDATKI
a)   w okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja nikogo nie zatrudniała
b) w okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń osobom 
zatrudnionym,
c)   w okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń członkom zarządu i 
członkom rady wynagrodzeń
d) w okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja nie poniosła wydatków na wynagrodzenia z 
umów zlecenia,
e)  w okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja nie udzieliła pożyczek ,
f)  w okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja nie ulokowała żadnych kwot  na rachunkach 
bankowych,
g) w okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja nie nabyła obligacji ani akcji w spółkach prawa 
handlowego, 
h)   w okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja nie nabyła nieruchomości,
i)    w okresie, którego dotyczy sprawozdanie fundacja nabyła  środki trwałe – laptop; wartość 
nabytych środków trwałych: 3 932,06 zł (wartość netto na koniec roku obrotowego: 3 538,85 zł) 
j)    wartości aktywów fundacji na koniec  roku obrotowego: 
      aktywa trwałe: 3 538,85 zł
      aktywa obrotowe: 32 505,18 zł
      zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku obrotowego: 5 082,19 zł 
.

DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA
Fundacja podjęła następujące działania zlecone:
Organizacja i przeprowadzenie I Hufcowego Festiwalu Piosenki Zuchowej i harcerskiej pn. Piosenka 
jest dobra  na wszystko dofinansowanego z Gminy Wrocław (3000,00)
Koncert zespołu KrzyKaśki w Szklarskiej Porębie dofinansowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu (2200,00)

ROZLICZENIA Z BUDŻETEM
1. Fundacja złożyła następujące deklaracje podatkowe:
Deklaracja od podatku dochodowego od osób prawnych CIT -8. Odprowadzono podatek w kwocie: 
410,00 zł



Wrocław, dnia 31.03.2011 roku

ZAŁĄCZNIK  DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO ZA 2010 R.

Odpisy uchwał

UCHWAŁA NR 01/01/RACH/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia 01.01.2010 r.
o polityce rachunkowości

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia 01.01.2010 Zarząd działając 
zgodnie z §18 statutu podjął uchwałę o przyjęciu polityki rachunkowości obowiązującej z dniem 

przyjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 01/01/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia 15.01.2010 r.
o rocznym planie działania  i planie finansowym

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia 15.01.2010 Zarząd 
działając zgodnie z §18 statutu podjął uchwałę o rocznym planie działania fundacji i planie 
finansowym.
Zarząd jednomyślnie w obecności wszystkich Członków przyjął  plan działania na rok 2010 – załącznik 
nr 1 oraz plan finansowy na rok 2010 – załącznik nr 2.

Załącznik nr 1 do uchwały 01/01/2010

PLAN DZIAŁANIA NA 2010 R.

L.P. ZADANIA FORMY 
REALIZACJI

TERMIN ODPOWIEDZIALNI UWAGI

1 Zagospodarowanie 
czasu wolnego 
dzieci

Zajęcia cykliczne w 
grupach wiekowych 
dla dzieci w wieku 7-
10 lat pod hasłem 
„Szalone Dzieciaki”

II-VI 
2010

IX-XII 2010

Magdalena 
Wiktorska – 
Chojcan
Filip Chojcan

2 Zagospodarowanie 
czasu wolnego 
młodzieży

Zajęcia cykliczne w 
grupach wiekowych 
dla dzieci w wieku 
11-16 lat pod 
hasłem 
„Poszukiwacze 
Przygód”

II-VI 
2010

IX-XII 2010

Magdalena 
Wiktorska – 
Chojcan
Filip Chojcan

3 Poznawanie 
najbliższej okolicy, 
regionu, kraju

Wycieczki 
jednodniowe:
„Wyprawa Polarna 
Zuchów”
wycieczka do ZOO
„Turniej Wzorowych 
Szóstek”

III 2010

IV 2010
V 2010

Magdalena 
Wiktorska – 
Chojcan
Filip Chojcan



„Zuchowy Start”
„Betlejemskie 
Światełko Pokoju”

IX 2010

XII 2010

4 Poznawanie 
najbliższej okolicy, 
regionu, kraju 
połączone z nauką 
samodzielności, 
radzenia sobie w 
grupie

Biwaki:
Wyjazd do 
Warszawy
Biwak w Białym 
Kościele
Biwak w Białym 
Kościele

IV 2010
V 2010

VI 2010

Ewa Dzięciołowska
Magdalena 
Wiktorska – 
Chojcan

5 Poznawanie 
najbliższej okolicy, 
regionu, kraju 
połączone z nauką 
samodzielności, 
radzenia sobie w 
grupie, z własnymi 
słabościami, 
turystyka piesza

Rajdy:
Rajd Marzanna

Rajd w Bieszczady
Rajd Granica

III 2010

VIII 2010
IX 2010

Magdalena 
Wiktorska – 
Chojcan
Filip Chojcan
Marcin Czuksanow

Filip Chojcan
Filip Chojcan
Jerzy Bałaj

6 Zagospodarowanie 
czasu w czasie 
wakacji

Wypoczynek letni :
kolonia 

obóz

VI-VII 2010

VII 2010

Magdalena 
Wiktorska – 
Chojcan
Filip Chojcan

7 Wspieranie 
indywidualnych 
zdolności w różnych 
dziedzinach

Konkursy i festiwale:
Wyjazd na festiwal 
piosenki do 
Polkowic
Występ KrzyKasiek 
podczas obchodów 
100-lecia harcerstwa
Wyjazd KrzyKasiek 
do Łodzi
Występ KrzyKasiek 
na Zlocie Hufca we 
Wrocławiu
Festiwal Piosenki 
Zuchowej

IV 2010

V 2010
V 2010

VI 2010

XI 2010

Magdalena 
Wiktorska – 
Chojcan
Jerzy Bałaj

8 Rozwijanie 
wrażliwości na 
sztukę, 
umożliwienie 
kontaktu z kulturą 

Wyjścia do kina, 
teatru, na wystawę, 
występy kabaretu:
Wrocławska Scena 
Kabaretowa

III-XII

IV 2010

Magdalena 
Wiktorska – 
Chojcan

9 Imprezy sportowo - 
rekreacyjne

Biegi na orientację
„Park Grabiszyński”
„Park Południowy”
„Park Szczytnicki”
„Lasek Osobowicki”
„Park Zachodni”

IV 2010
V 2010
VI 2010
IX 2010
X 2010

Iwona Nakonieczna

10 Pozyskiwanie 
środków na 
realizację zadań

poszukiwanie 
projektów
wypełnianie 
wniosków

II-IV 2010 Ewa Dzięciołowska
Iwona Nakonieczna

11 Tworzenie nowych 
programów 
edukacyjnych

pisanie piosenek, 
opowiadań , 
konspektów

II-IV 2010 Filip Chojcan



Załącznik nr 2 do uchwały 01/01/2010

PLAN FINANSOWY NA ROK 2010

Fundacja „Kierunek Przygoda” planuje na organizację imprez wyszczególnionych w załączniku nr 1 
oraz na koszta administracyjne zgromadzić środki finansowe pochodzące z:
- wpłat rodziców (zajęcia odpłatne),
- darowizn (zajęcia nieodpłatne),
- wpłat 1%,
- dofinansowań, dotacji (udział w konkursach na określone projekty).

Wszystkie przychody Fundacja „Kierunek Przygoda”  przeznaczy na cele statutowe i konieczne 
wydatki administracyjne.

Fundacja „Kierunek Przygoda” planuje zakup:
• logo Fundacji
• komputera wraz z oprogramowaniem
• niezbędnych materiałów biurowych
• pieczątek

Inne planowane wydatki administracyjne to:
• usługi księgowe
• koszt prowadzenia rachunku bankowego
• wydatki telekomunikacyjne

UCHWAŁA NR 01/02/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia 19.02.2010 r.
o obsłudze księgowej

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia  19.02.2010 Zarząd 
działając zgodnie z §18 statutu podjął uchwałę, że stałą obsługę księgową Fundacji „Kierunek 
Przygoda” prowadzić będzie firma „Cenzus”  Iwona Sługocka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
Noskowskiego 4. 
Uchwała zapadła jednomyślnie w obecności wszystkich członków.

UCHWAŁA NR 2/02/2010
Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda”

z dnia 19.02.2010

w sprawie podjęcia decyzji o powstaniu Klubu „ŁaziGórki” 
działającego przy Fundacji „Kierunek Przygoda” 

§ 1 Powołanie Klubu
Zarząd  Fundacji  „Kierunek Przygoda”  na  posiedzeniu  członków Zarządu w dniu  19.02.2010 roku 
podjął większością głosów uchwałę o powstaniu Klubu „ŁaziGórki”,  działającego jako jedna z form 
pracy Fundacji i powołał na jego opiekunów :

1. Ewę Dzięciołowską
2. Jerzego Bałaja



§ 2 Zadania Klubu
Do zadań Klubu należy organizacja i współorganizowanie wszelkiego typu działalności krajoznawczo - 
turystycznej dla uczestników, w tym:

1. organizacja wyjazdów turystycznych,
2. organizacja wolnego czasu podczas weekendów i przerw w zajęciach edukacyjnych,
3. organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów dotyczących tematyki górskiej i turystycznej,
4. angażowanie  uczestników  w  działalność  ukierunkowaną  na  tworzenie  prac  o  tematyce 

krajoznawczej, w tym: artykułów prasowych, publikacji multimedialnych, kronik, dokumentacji 
fotograficznych i filmowych,

5. promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
6. promowanie ochrony przyrody,
7. dokumentowanie swojej działalności w postaci sprawozdań, kronik, i dokumentacji 

fotograficzno - filmowej, prowadzenie rankingów uczestników Klubu “ŁAZIGÓRKI”, 
nagradzanie uczestników, którzy szczególnie zaangażowali się w działalność klubu (zgodnie z 
rankingiem).

Informacje o poszczególnych zadaniach będą ogłaszane na stronie internetowej Fundacji i Klubu.

§ 3  Fundusze Klubu
Klub realizuje zadania w oparciu o:

1. wpłaty osób prywatnych (uczestników, rodziców lub opiekunów uczestników),
2. dotacje w ramach projektów o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym lub 

międzynarodowym,
3. fundusze własne zgromadzone z wpłat dobrowolnych opiekunów Klubu, uczestników, 

rodziców lub opiekunów uczestników Klubu “ŁAZIGÓRKI”, a także osób nie powiązanych z 
Klubem.

Wszelkie wpłaty dokonywane będą na konto bankowe Fundacji „Kierunek Przygoda”.

§ 5 Zasady rozliczeń
1. Zarząd Fundacji zobowiązuje się każdorazowo do przekazania opiekunom Klubu kwoty 

wystarczającej do realizacji poszczególnych zadań, zgodnej z przygotowanym preliminarzem.
2. Opiekunowie Klubu zobowiązują się każdorazowo do przygotowania dokumentów wstępnych 

(lista uczestników, preliminarz) w celu realizacji poszczególnych zadań.
3. Opiekunowie  Klubu  zobowiązują  się  prowadzić  rzetelnie  i  na  bieżąco  rozliczenia  i 

dokumentację wydatkowania kwoty przekazanej przez Zarząd Fundacji.
4. Rachunki stwierdzające prawidłowość wydatkowania przekazanej przez Zarząd Fundacji 

kwoty będą przekazywane Prezesowi Fundacji wraz z dokumentami rozliczeniowymi do końca 
miesiąca, w którym zadanie było realizowane.

§ 6 Inne
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                   

UCHWAŁA NR 01/03/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia  02.03.2010 r.
w sprawie wniosku o dofinansowanie

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia  02.03.2010 Zarząd 
działając zgodnie z §18 statutu podjął uchwałę o złożeniu wniosku do Urzędu Miejskiego o 
dofinansowanie zajęć cyklicznych na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zorganizowanie i 
prowadzenie cyklicznych zajęć sportowych, kulturalnych i artystycznych dla dzieci i młodzieży z 
dzielnicy Wrocław - Fabryczna pn.” Sposób na nudę – kierunek przygoda”.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.



UCHWAŁA NR 02/03/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia  09.03.2010 r.
o organizacji wypoczynku letniego

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia  09.03.2010 Zarząd 
działając zgodnie z §18 statutu podjął uchwałę o organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i 
młodzieży – kolonia i obóz.
Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę o złożeniu wniosku do Gminy Wrocław w ramach otwartego 
konkursu na realizację zadania publicznego pn: WYJAZDOWY WYPOCZYNEK DZIECI I 
MŁODZIEŻY. WYJAZDOWE LATO 2010 oraz do WFOŚIGW na dofinansowanie realizacji profilaktyki 
zdrowotnej dzieci z terenów o przekroczonych standardach jakości środowiska pn. LATO Z 
PRZYGODĄ – profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z terenów Wrocławia na kolonii letniej w 
Świętouściu i obozie letnim  w Jarosławcu

UCHWAŁA NR 03/03/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia 31.03.2010 r.
o sprawozdaniu merytorycznym

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia 31.03.2010 Zarząd 
zatwierdził Sprawozdanie Finansowe za 2009 rok zamykające się zyskiem w wysokości 0 zł oraz 
sumą aktywów i pasywów 500,00 zł.
Zarząd zatwierdził także Sprawozdanie Merytoryczne za 2009 r.

UCHWAŁA NR 01/05/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia 15.05.2010 r.
o obniżeniu opłat dla „kadry młodszej”

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia  15.05.2010 Zarząd 
podjął uchwałę o obniżeniu opłaty o 100,00 zł  za kolonię letnią organizowaną przez Fundację w 
dniach 27.06.2010 – 10.07.2010 za uczestników pełniących podczas kolonii obowiązki „kadry 
młodszej”. Są to: Agnieszka Misztal, Jakub Klęsk, Kajetan Kuszczyński, Radek Łuckoś. Opłata za 
wymienione osoby wyniesie 890,00 zł 
Uchwała zapadła jednomyślnie w obecności wszystkich członków.

UCHWAŁA NR 02/05/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia 15.05.2010 r.
o obniżeniu opłat dla uczestników

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia  15.05.2010 Zarząd 
podjął uchwałę o obniżeniu opłaty o 800,00 zł  za kolonię letnią organizowaną przez Fundację w 
dniach 27.06.2010 – 10.07.2010 za uczestników: Mateusz Kaczmarek, Aga Misztal, Martyna 
Duszyńska, Julia Łuckoś .Opłata za wymienione osoby wyniesie 190,00 zł 
Uchwała zapadła jednomyślnie w obecności wszystkich członków.



UCHWAŁA NR 03/05/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia 15.05.2010 r.
o zwolnieniu z opłat uczestników

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia  15.05.2010 Zarząd 
podjął uchwałę o zwolnieniu z opłat za kolonię  letnią organizowaną przez Fundację w dniach 
27.06.2010 – 10.07.2010  uczestników: Aleksandra Bandrowska, Mateusz Święcki, Tomasz 
Frankowski, Kacper Kuszczyński .
 Uchwała zapadła jednomyślnie w obecności wszystkich członków.

UCHWAŁA NR 01/06/2010
Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda”

z dnia 02.06.2010

w sprawie podjęcia decyzji o organizacji imprez nie ujętych w planie rocznym, które planowane są w 
pierwszym semestrze roku szkolnego

Zarząd Fundacji „Kierunek Przygoda” na posiedzeniu członków Zarządu w dniu 02.06.2010 roku 
podjął większością głosów uchwałę o zorganizowaniu następujących imprez nie ujętych w planie 
rocznym:
1. Rajdy „Łazigórki”: Jura, Rudawy Janowickie, Góry Suche, Góry Złote
2. Biwaki:  Rady Drużyny  IX 2010,  Janosik  X 2010,  Obserwator  X 2010,  Elf  XI  2010,  Kadry 

Zuchowej XI 2010
3. Inne: Koncert Granica IX 2010, Nagranie płyty, Sylwester XII/I, Warsztaty Jesienne XI 2010

UCHWAŁA NR 01/07/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia  02.07.2010 r.
w sprawie wniosku o dofinansowanie

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia  02.07.2010 Zarząd 
działając zgodnie z §18 statutu podjął uchwałę o złożeniu wniosku do Urzędu Miejskiego o 
dofinansowanie zajęć cyklicznych na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 01/09/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia  03.09.2010 r.

w sprawie organizacji imprez nieodpłatnych

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia  03.09.2010 Zarząd 
działając zgodnie z §18 statutu podjął uchwałę o organizacji w okresie od 03.09.2010 r. do 31.12.2010 
r. nieodpłatnych rajdów i biwaków oraz innych działań skierowanych do dzieci i młodzieży  (wykaz 
przewidywanych imprez zamieszczono poniżej).
Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę o przeznaczeniu na w/w działania środków pochodzących z 
darowizn.



WYKAZ  ORGANIZOWANYCH IMPREZ:

NR 
IMPREZY

NAZWA TERMIN MIEJSCE

10 Biwak Rady Drużyny 4-5 IX 2010 BIAŁY KOŚCIÓŁ
11 Rajd Granica 16-19 IX 2010 Szklarska Poręba
12 Koncert Granica 18-19 IX 2010 SZKLARSKA PORĘBA
13 ZAJĘCIA CYKLICZNE IX-XII 2010
14 BIWAK JANOSIK 2-3 X 2010 BIAŁY KOŚCIÓŁ
15 KONCERT PŁYTA SZKLARSKA PORĘBA
16 BIWAK OBSERWATOR 16-17 X 2010 BIAŁY KOŚCIÓŁ
17 RAJD RUDAWY 

JANOWICKIE
9-10 X 2010 RUDAWY

18 RAJD GÓRY SUCHE 30-31 X 2010 G. SUCHE
19 BIWAK ELF 6-7 XI 2010 BIAŁY KOŚCIÓL
20 SYLWESTER 26 XII –2 I 2010/2011 BIELAWA
22 BIWAK KADRA ZUCHY 11-14 XI 2010 BIAŁY KOŚCIÓŁ
23 RAJD GÓRY ZŁOTE 11-14 XI 2010 G. ZŁOTE
24 FESTIWAL 14 XI 2010 WROCŁAW
25 WARSZTATY JESIENNE 27-28 XI 2010 WROCŁAW

UCHWAŁA NR 02/09/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia  03.09.2010 r.

w sprawie remontu lokalu użyczonego Fundacji przez Szkołę Podstawową nr 118

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia  03.09.2010 Zarząd 
działając zgodnie z §18 statutu podjął uchwałę o remoncie lokalu użyczonego Fundacji przez Szkołę 
Podstawową nr 118.

Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę o przeznaczeniu na w/w działania środków pochodzących z 
darowizn.

UCHWAŁA NR 03/09/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia  03.09.2010 r.
w sprawie wniosku o dofinansowanie

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia  03.09.2010 Zarząd 
działając zgodnie z §18 statutu podjął uchwałę o złożeniu wniosku do Fundacji Kronenberga o 
dofinansowanie zajęć cyklicznych na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sposób na nudę – 
kierunek przygoda czyli zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z dzielnicy Wrocław – 
Fabryczna.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 01/11/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia  25.11.2010 r.

w sprawie złożenia wniosku do konkursu

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia  25.11.2010 Zarząd 
działając zgodnie z §18 statutu podjął uchwałę o złożeniu wniosku do Gminy Wrocław na realizację 
zadania publicznego pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez alternatywne 
formy edukacji – Sposób na nudę – Kierunek Przygoda
Uchwała została podjęta jednomyślnie.



UCHWAŁA NR 02/11/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia  25.11.2010 r.

w sprawie złożenia wniosku do konkursu

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia  25.11.2010 Zarząd 
działając zgodnie z §18 statutu podjął uchwałę o złożeniu wniosku do Gminy Wrocław na realizację 
zadania publicznego pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie 
klubów środowiskowych – Centrum Zwalczania Nudy.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 03/11/2010
ZARZĄDU FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”

z dnia  25.11.2010 r.

w sprawie złożenia wniosku do konkursu

Na posiedzeniu członków Zarządu Fundacji „Kierunek Przygoda” dnia  25.11.2010 Zarząd 
działając zgodnie z §18 statutu podjął uchwałę o złożeniu wniosku do Gminy Wrocław na realizację 
zadania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie w 2011 roku projektu kulturalnego -  V 
Festiwal Piosenki Zuchowej i Dziecięcej Na jesienną nutę.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.


