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Sprawozdanie z dzialalno5ci Fundacji Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu
za rokz0ll

Podstawa: Roryorzqrlzenie Minisfra SprawiedliwoSci z dnia 08.05.200 I r.
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pkt.1

Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu ul. Ko6ciuszkiTg,
T el: 85-24-139, 85 -21 -325
Fax:85-28-276
E-mail : rceebepz@free.n eo.pl
NIP: 778-11-28-803
REGON:631528008

Zarzqd:

Prezes Zarzqdu: Ryszard Goldyn
PESEL: 49081002350

W-ce Prezes Zarzqdu: Zbigniew Krysiriski
PESEL: 20072600999

Sknrbnik: Halina Szyper
PESEL: 44021004108

Czlonek Zarzqdu : Aleksandra Golqbiewska
PESEL: 49020802986

Czlonek Zarzqdu : Ferdynand Szafranski
PESEL: 34052401571

Czlonek Zarzqdu: Jacek Purat
USA Berkley

Czlonek Zanqdu: Czeslaw Purat
PESEL:33042101398



pkt.2

Krajowy Rejestr S4dowy, odpis aktualny z rejestru stowarzyszeri, innych organizacji
spolecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej - Nr KRS:
0000019s84

1. Utworzenie biblioteki gromadz4cej ksiqpki, periodyki i inne materialy dotyczqce
szeroko pojqtej dziedziny ochrony Srodowiska 2ycia i ekologii.

2. Poszerzenie widzy przyrodniczej i SwiadomoSci ekologicznej calego spoleczeristwa
poprzez udostqlnianie wybranych material6w i informacji, prelekcje, tworzenie szkol
zainteresowan, itp.

3. Uczestnictwo we wszelkich typach dzialalno6ci z dziedziny ochrony Srodowiska Zycia
i ekologii.
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Krajowy Rejestr S4dowy z rejestru przedsiqbiorc6w - NR KRS: 0000019584
Od dnia 21.04.2011 r. Fundacja Biblioteka Ekologiczna posiada status organizacji pozytku
publicznego.Przylgto statut w now)rm brzmieniu dnia 12.03.2011 r.

Cel dzialania:

1. Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach , zjazd,ach,konferencjach i kongresach,
kt6rych problematyka dotyczy statutowych cel6w Fundacji. Opracowanie, wdra2anie
projekt6w oraz prowadzenie kampanii narzecz ochrony Srodowiska przyrodniczego i
kulturowego.

2. Prowadzenie dzialalno6ci badawczej, informacyjno- propagandowej i dydaktyczno-
oSwiatowej.

3. Prowadzenie dzialalnoSci wydawniczej i prasowej oraz zbieranie material6w i
prowadzenie banku informacji ekologicznej.
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Uchwaty Zarzqdu Fundacj i :
w zaNqczenht:

- uchwalaz dnia09.02.20ll roku Nr 1/2011
- uchwala z dnia 12.03.2011 roku Nr 2l20ll
- uchwalaz dnia 12.03.2012 roku Nr 3/2011
- uchwalaz dnia28.l2.20ll roku Nr 4/2011
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Przychody Fundacji pochodzq znrtej podanych f;r6delz

l. Zr6dlapubliczne:
- Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zl:

420 266, gg

\ 
- urzqd Miasta Poznania, wydzial ochrony Srodowiskazr: 57 300,00
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Unqd Marszalkowski Wojew6dztwa Wielkopolskiego zl: l0 000,00
Darowizny od os6b frzycznychzl:43 374,00
Inne dochody zl:38 635, 00
Przychody z dzialalnoSci wydawniczej zl: 3 640,45
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Koszty poniesione:

l. Koszty organrzacji w okresie sprawozdawczw og6lern zl: 554 967,41
a) koszty z $nfiu prowadzenia nieodplatnel dzialalnoSci po2ytku publicznego zl:

497 566,96
b) koszty administracyjne, w tym: ru2ycie material6w i energii, uslugi obce,

podatki i oplaty, wynagrodzeria oraz ubezpieczenia i inne Swiadczenia,
amortyzacja zl: 67 400, 55
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Zatrudnienie:

1. Fundacja Biblioteka Ekologicznanie zatrudnia pracownik6w na etat staly.

2. Z tyfilawynagrodz enia zaumowy o dzielo w ramach dzialalno6ci statutowej wyplacono
106 I15,00 zl .

3. wynagro dzerie przeciqtne miesiqcznie czlonka zarzqdu: nie dotyczy.

4.Po|yczki pieniEzne kredyt BOS: 33 752,79 zl

5. Saldo konta Fundacji w Banku Ochrony Srodowiska OPoznart na dziefi 31.12.2011 r.
wynosilo: 144,55 zl.

6. Kasa: 482,45 zl.

T.Zal<ttp nowo6ci wydawniczych:481 ,55 zl

8. Nabyte Srodki trwale - nie dokonano
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Ciqz4ce zobowiryania podatkowe i deklaracja podatkowa rozliczone s4biez4co.
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W Fundacji jest bie2qca kontrola przez Zarzqd Fundacji oraz okresowa przez Komisjq
Rewizyjnq
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