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1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 14
Numer KRS: 0000144428, data wpisu w KRS: 19.12.2002 r.
REGON: 277947710

Dane członków zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu
Bogdan Mirosław Wieczorek
42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Majewskiego 105

Wiceprezes Zarządu
Leszek Robert Pierwocha (do 19.06.2006 r.)
41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Limanowskiego 59/45

Marcin Aleksander Gamrot (od 19.06.2006 r.)
41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Adamieckiego 10/53

Cele statutowe Fundacji:

· Przeciwdziałanie bezrobociu
· Wspieranie rozwoju lokalnych społeczeństw, a zwłaszcza działalności społeczno-

kulturalnej, naukowej, oświatowej, informacyjnej oraz socjalnej, a także w zakresie
ochrony środowiska naturalnego i zabytków

· Wspieranie demokracji i ochrona praw człowieka
· Rozwój gospodarczy regionów poprzez wspieranie działalności małych i średnich

przedsiębiorstw.

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe głównie poprzez działalność szkoleniową,
doradczą, informacyjną, charytatywną. Współpracuje m.in. z organami administracji
publicznej, instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz rynek pracy jak również z
innymi organizacjami pozarządowymi. Prowadzi aktywną działalność od momentu
założenia w 2002 roku.

Działalność Fundacji realizowana jest m.in. w oparciu o posiadane certyfikaty oraz
zaświadczenia, w tym:
· zaświadczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej o wpisie do ewidencji

niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego,
· zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wpisie instytucji szkoleniowej do

rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00045/2004 wraz
z aktualizacją dokonaną w 2006 r.,

· wpis do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod numerem 12/15/2005/090 w
zakresie usług: doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych i informacyjnych,
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· certyfikat Systemu Jakości nr 213/SZJ/2006 w zakresie spełnienia wymagań normy
PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze
ogólnym, informacyjnych i szkoleniowych,

· certyfikat na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej (nr rejestru – 681),

· certyfikat na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa obywateli polskich do
pracy za granicą u pracodawców zagranicznych (nr rejestru – 681) ,

· certyfikat na prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa zawodowego (nr
rejestru – 681) .

W 2006 r. Fundacja zrealizowała następujące projekty szkoleniowe:

· Projekt „Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów”, realizowany wspólnie z
Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Celem projektu było podniesienie kompetencji informatycznych uczniów dąbrowskich
szkół gimnazjalnych oraz rozwijanie ich zainteresowań w zakresie nowoczesnych
technologii.
Rezultat: przeszkolono 443 uczniów ostatnich klas dąbrowskich szkół gimnazjalnych.

· Projekt „Warsztaty informatyczne dla klasy VI szkoły podstawowej”,
realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Celem projektu było podniesienie kompetencji informatycznych uczniów dąbrowskich
szkół podstawowych oraz rozwijanie ich zainteresowań w zakresie nowoczesnych
technologii.
Rezultat: przeszkolono 1009 uczniów ostatnich klas dąbrowskich szkół podstawowych.

· Szkolenia na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy

ü Szkolenie „Pracownik hali magazynowej” realizowane na zlecenie PUP Dąbrowa
Górnicza w ramach projektów „Metamorfozy” oraz „Pierwszy etat czy pierwszy
biznes?” współfinansowanych ze środków EFS SPO RZL Działanie 1.3
„Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” oraz Działanie 1.2
„Perspektywy dla młodzieży”. Celem szkolenia było dostarczenie osobom
bezrobotnym wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych do pracy
w charakterze pracownika magazynu.

            Rezultat: przeszkolono 25 osób w dwóch grupach
ü Szkolenie „Obsługa suwnic sterowanych z kabiny” realizowane na zlecenie PUP
Dąbrowa Górnicza oraz PUP Będzin i PUP Zawiercie. Celem szkolenia było
dostarczenie osobom bezrobotnym wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie
obsługi suwnic sterowanych z kabiny.

            Rezultat: przeszkolono 68 osób w dwóch grupach
ü Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” realizowane na zlecenie PUP Będzin w ramach

projektu „Kobieta pracująca” współfinansowanego ze środków EFS SPO RZL
Działanie 1.6. Celem szkolenia było dostarczenie kobietom bezrobotnym wiedzy z
zakresu podstaw podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Rezultat: przeszkolono 8 osób

ü Szkolenie „Etyka zawodowa urzędnika” oraz „Rynek pracy we współczesnej
Europie” realizowane  na  zlecenie  PUP  Dąbrowa  Górnicza  w  ramach  projektu
„Poziom wyżej” współfinansowanego ze środków EFS, SPO RZL Działanie 1.1.
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Celem szkolenia było dostarczenie pracownikom Urzędu wiedzy z zakresu etyki
zawodowej oraz europejskiego rynku pracy.

            Rezultat: przeszkolono 15 osób

· Szkolenia w ramach Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego
Funduszu Społecznego (ROSzEFS) prowadzonego przez Stowarzyszenie Bielskie
Centrum Przedsiębiorczości.

Celem szkoleń było przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do aplikowania o
wsparcie  w  ramach  środków  EFS,  w  tym  m.in.  zagadnienia  dotyczące  zamówień
publicznych, kwalifikowalności wnioskodawców projektów i kosztów w EFS, procedur
aplikowania, zawierania umów, raportowania i oceny projektów EFS, zagadnienia z
metodyki zarządzania projektem, monitoringu, kontroli i kontroli finansowej (audytu)
projektów z EFS.

 Rezultat: przeszkolono 86 osób

· Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników:
§ Szkolenie „Pakiet Office od podstaw” dla pracowników Miejskiego Zarządu

Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej – przeszkolono 53 osoby w
pięciu grupach

§ Szkolenie „Ochrona danych osobowych” przeznaczone dla kadry zarządzającej
i kierowniczej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie
Górniczej – przeszkolono 19 osób

§ Szkolenie „Zaawansowana obsługa programu MS Excel” dla pracowników
administracyjno-biurowych Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w
Dąbrowie Górniczej – przeszkolono 20 osób

§ Szkolenie „Budżet zadaniowy ” dla radnych Miasta Dąbrowa Górnicza
w zakresie konstruowania budżetu zadaniowego – przeszkolono 16 osób

· Inne szkolenia:
§ Bezpłatne szkolenie „Podejmowanie działalności gospodarczej” w zakresie

prawnych aspektów podejmowania działalności gospodarczej, form prawnych
prowadzenia działalności oraz źródeł finansowania zewnętrznego –
przeszkolono 4 osoby.

 Realizowane projekty:

· Punkt Konsultacyjny – projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.1 SPO WKP oraz środków
budżetu państwa.
W ramach projektu w 2006 r. działały 3 Punkty Konsultacyjne: w Dąbrowie
Górniczej, Zawierciu oraz Kędzierzynie-Koźlu. Oferta Punktów Konsultacyjnych
skierowana jest do przedstawicieli sektora MSP - mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie RP i obejmuje świadczenie
bezpłatnych usług informacyjnych w zakresie:
§ administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej

oraz zarządzania przedsiębiorstwem (m.in. porady z dziedziny prawa,
marketingu, finansów i podatków),
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§ dostępnych programów pomocowych dla MSP, w szczególności
o możliwościach i zasadach ubiegania się o wsparcie,

§ zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach
dostępnych programów pomocowych dla MSP,

§ dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego, w tym oferty banków
skierowanej do sektora MSP oraz innych instytucji finansowych - firm
leasingowych, funduszy poręczeniowych, pożyczkowych, kapitałowych, itp.,

§ możliwości i zasad korzystania ze specjalistycznych usług doradczych,
oferowanych m.in. przez ośrodki KSU.

      W 2006 r. w ramach projektu łącznie zrealizowano 530 usług informacyjnych na rzecz
365 klientów z sektora MSP.

      Projekt realizowany będzie do końca 2007 r.

· Projekt "Aktywizacja gospodarcza w regionie. Wsparcie rozwoju firm
i przedsiębiorczości", realizowany w ramach działania 2.5 ZPORR.
Celem projektu jest wspieranie powstawania nowych przedsiębiorstw poprzez
kompleksową pomoc w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. W ramach projektu oferowane są szkolenia, doradztwo oraz 2 rodzaje
wsparcia finansowego – jednorazowa dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe.
Projekt zakłada przeszkolenie 30 osób oraz udzielenie wspomnianego wsparcia
finansowego dla 14-stu uczestników projektu. Czas realizacji projektu: lipiec 2005 r. –
czerwiec 2007 r.

· Gminne Centrum Informacji – projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim
w Dąbrowie Górniczej. Głównym zadaniem GCI jest pomoc osobom bezrobotnym w
przygotowaniu do poruszania się na rynku pracy wraz z nieodpłatnym udostępnieniem
sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu. Adresatami projektu są: osoby
bezrobotne zarejestrowane w PUP w Dąbrowie Górniczej, absolwenci, uczniowie
ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, studenci ostatniego roku studiów.
W ramach swojej działalności GCI oferuje:

§ pomoc w korzystaniu z nowoczesnych technologii w celu znalezienia
pracy,

§ pomoc w opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do
poszukiwania pracy,

§ udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy poprzez organizację
szkoleń,

§ zapewnienie dostępu do informacji z zakresu zakładania własnej
działalności i źródeł jej finansowania.

W roku 2006 z usług GCI skorzystało 832 osoby.

Pozostałe działania GCI:
Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół „Sztygarka” oraz Zespołem Szkół
Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej, w ramach której zorganizowano i
przeprowadzono cykle zajęć warsztatowych:
- Poruszanie się na rynku pracy z elementami przedsiębiorczości dla 122 osób
- Praktyczna obsługa portalu EURES (współpraca z WUP w Katowicach) – 21 osób

Zorganizowanie i przeprowadzenie  bezpłatnych szkoleń dla osób bezrobotnych:
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- Podstawy obsługi komputera i Internet -  przeszkolono 9 osób
- Poruszanie się na rynku pracy – 26.09.2006 r. – przeszkolono 4 osoby

· Projekt inwestycyjny „Dostosowanie ośrodka do wymogów utworzenia śląskiej
sieci instytucji doradczo-szkoleniowych”, realizowany w ramach SPO WKP,
poddziałanie 1.1.2 polegający m.in. na zakupie nowoczesnego wyposażenia do
wideokonferencji. Celem projektu jest podwyższenie jakości świadczonych usług,
wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie pomocy przedsiębiorcom oraz rozwój
współpracy pomiędzy śląskimi instytucjami doradczo-szkoleniowymi. W maju 2006 do
PARP złożono sprawozdanie końcowe z realizacji projektu.

· Projekt realizowany z dotacji Fundacji Batorego w ramach Programu Społeczeństwa
Obywatelskiego Kuźnia – dotacje na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych
zakładający wyposażenie sali komputerowej na potrzeby Fundacji w celu wzmocnienia jej
potencjału szkoleniowego. Czas realizacji styczeń – kwiecień 2006 r. W maju 2006 r.
dokonano rozliczenia całości zadania.

· Projekt „Kobieta wartościowa. Aktywizacja zawodowa i gospodarcza kobiet
powiatu zawierciańskiego”,  w  ramach  SPO  RZL  Działanie  1.6  realizowany  wspólnie  z
PUP Zawiercie, skierowany do 50 bezrobotnych kobiet z powiatu zawierciańskiego.
W ramach projektu przewiduje się: doradztwo zawodowe (50 osób), szkolenie Autokreacja
(24 osoby), szkolenie ABC Przedsiębiorczości (4 osoby), szkolenia podnoszące
kwalifikacje (35 osób), przygotowanie zawodowe (18 osób), doradztwo biznesowe dla
osób, które w ramach projektu założyły firmę (4 osoby), pośrednictwo pracy (12 osób).
Projekt będzie trwał do końca stycznia 2008 r.

· Projekt „Aktywizacja i rozwój. Wsparcie inicjatyw gospodarczych w Zagłębiu
Dąbrowskim”,  realizowany  w  ramach  działanie  2.5  II  ZPORR.  Projekt  zakłada
przeszkolenie w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej 18 osób oraz
wsparcie finansowe dla działalności 10 osób, działalność punktu informacyjnego oraz
wsparcie trenerów. Czas realizacji wrzesień 2006 r. – styczeń 2008 r.

Pozostała działalność FRAPZ:

· Działalność w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W dniu 30 maja 2005 r. Fundacja uzyskała wpis do rejestru KSU pod numerem
12/15/2005/090 w zakresie usług: doradczych o charakterze ogólnym, informacyjnych
oraz szkoleniowych. Oznacza to, iż nasza instytucja spełnia określone standardy realizacji
wymienionych usług oraz odpowiednie wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, m.in. wdrożony system zarządzania jakością,
określony potencjał ekonomiczny, infrastrukturę, zasoby ludzkie.

· Działalność w Śląskim Konsorcjum Instytucji Wsparcia Przedsiębiorczości.

Celem działania Konsorcjum jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz
podnoszenia konkurencyjności MSP oraz wspomaganie tworzenia środowiska
sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego. FRAPZ
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aktywnie uczestniczy w podejmowanych działaniach. Opierając się na bogatych
doświadczeniach związanych ze wsparciem sektora MSP oraz instytucji otoczenia
biznesu, członkowie Konsorcjum wypracowali propozycje zmian regulacji prawnych,
mających wpływ na kształtowanie się systemu wsparcia MSP oraz propozycje zmian do
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007 – 2013.

Działalność charytatywna.

W 2006 roku przekazano wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
w tym m.in. paczki świąteczne dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Dąbrowie Górniczej, wyposażenie w przybory szkolne uczniów Szkoły Podstawowej nr 8
w Dąbrowie Górniczej, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, wsparcie dla Grupy
Jurajskiej GOPR. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 7.253,83 zł.

3. W 2006 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał podjętych w roku 2006 przez Zarząd Fundacji Regionalnej Agencji
Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:

W dniu 13 stycznia 2006 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 1/2006, w sprawie zatwierdzenia
wyboru biegłego rewidenta (Zespół Biegłych Rewidentów „STORNO” Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach) mającego dokonać badania sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2005.

W dniu 2 lutego 2006 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 2/2006 w sprawie zawarcia umowy z
Gminą Dąbrowa Górnicza odnośnie realizacji zadania w zakresie oświaty i wychowania
„Warsztaty informatyczne dla uczniów klas VI szkoły podstawowej”. Zarząd postanowił o
zawarciu umowy z Gminą Dąbrowa Górnicza odnośnie realizacji w/w zadania.

W dniu 2 lutego 2006 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 3/2006 w sprawie zawarcia umowy z
Gminą Dąbrowa Górnicza odnośnie realizacji zadania w zakresie oświaty i wychowania
„Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów”. Zarząd postanowił o zawarciu umowy z
Gminą Dąbrowa Górnicza odnośnie realizacji w/w zadania.

W dniu 10 kwietnia 2006 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 4/2006 w sprawie podjęcia
współpracy  z  firmą ABC  Poland  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  w  celu  realizacji  projektu
„Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska”

W dniu 6 czerwca 2006 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 5/2006 w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Fundacji za rok obrotowy 2005. Równocześnie Zarząd postanowił
wystąpić do Rady Fundacji o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2005 oraz o udzielenie absolutorium zarządowi Fundacji za pełnienie funkcji w
roku obrotowym 2005.

W dniu 6 czerwca 2006 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 6/2006 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2005. Równocześnie Zarząd postanowił wystąpić
do Rady Fundacji o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Fundacji oraz o
określenie sposobu podania sprawozdania do publicznej wiadomości.
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W dniu 6 czerwca 2006 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 7/2006 w sprawie przystąpienia do
powoływanej wspólnie przez 15 instytucji „Śląskiej sieci instytucji wsparcia instytucji
doradczo-szkoleniowych”.

W dniu 10 sierpnia 2006 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 8/2006 w sprawie zawarcia umowy z
Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach o dofinansowaniu projektu
„Aktywizacja i rozwój. Wsparcie inicjatyw gospodarczych w Zagłębiu Dąbrowskim” w
ramach Priorytetu 2 – wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działanie 2.5 –
„Promocja Przedsiębiorczości”.

W dniu 11 września 2006 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 9/2006 w sprawie zawarcia umowy
z  Ministerstwem  Pracy  i  Polityki  Społecznej  o  dofinansowanie  projektu  w  ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 „Kobieta
wartościowa. Aktywizacja zawodowa i gospodarcza kobiet powiatu zawierciańskiego”.

W dniu 11 września 2006 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 10/2006 w sprawie zawarcia
umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu w celu współdziałania przy realizacji
projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-
2006 „Kobieta wartościowa. Aktywizacja zawodowa i gospodarcza kobiet powiatu
zawierciańskiego”.

Na oryginałach uchwał podpis złożył Prezes Zarządu Bogdan Wieczorek oraz Wiceprezes
Zarządu Marcin Gamrot.

5. W 2006 r. Fundacja uzyskała przychody w wysokości: 1.260.282,07 zł., w tym:
· pochodzące z darowizn: 25.046,52 zł.
· pochodzące z dotacji: 1.023.776,82 zł., w tym z budżetu państwa: 269.898,25 zł. oraz

budżetu gminy: 249.928,37 zł.
· odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych: 206.559,98 zł.
· inne (np. odsetki na rachunku bankowym): 4.898,75 zł.

6. W 2006 r. Fundacja poniosła koszty w wysokości 1.316.494,27 zł w tym:
· na realizację celów statutowych: 1.222.232,21 zł.
· na administrację (materiały, czynsze, usługi łączności): 83.194,13 zł.
· pozostałe koszty: 11.067,93 zł.

7. Na koniec 2006 r. Fundacja zatrudniała 11 pracowników na następujących stanowiskach:
· 3 osoby na stanowisku Specjalista ds. zarządzania Punktem Konsultacyjnym na 0,7

etatu
· 2 osoby na stanowisku Specjalista ds. funduszy europejskich
· 2 osoby na stanowisku Specjalista ds. małych i średnich przedsiębiorstw-konsultant
· 2 osoby na stanowisku Pracownik ds. projektu
· 1 osoba na stanowisku Pracownik gospodarczy
· Prezes Zarządu na 0,5 etatu

Łączna kwota wynagrodzeń z umów o pracę (bez ubezpieczeń społecznych) wyniosła
255.758,06 zł, w tym nagrody: 4.810,00 zł.
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W 2006 r. Prezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie (stosunek pracy w wymiarze 0,5 etatu) w
wysokości 40.800,00 zł. Pozostali członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia.

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło wyniosły 269.571,08 zł.

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

Na rachunkach bankowych Fundacji na dzień 31.12.2006 r. znajdowały się fundusze w
wysokości:

· w ING Bank Śląski SA O/Dąbrowa Górnicza: 61.060,55 zł.
· w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych O/Łaziska Górne: 184,04 zł.

W kasie Fundacji znajdowała się kwota w wysokości 1.957,86 zł.

Fundacja nie nabyła żadnych obligacji i akcji oraz nie nabyła żadnych nieruchomości.

W 2006 r. Fundacja nabyła środki trwałe o wartości 94.167,00 zł. oraz wartości niematerialne
i prawne o wartości 13.097,17 zł., z czego w ramach otrzymanych dotacji sfinansowano
zakup środków trwałych na kwotę 86.143,39 zł. oraz zakupiono wartości niematerialne i
prawne o wartości 11.470,17 zł.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
256.942,35 zł.
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wskazuje stratę
netto w wysokości 56.212,20 zł.

Należności na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 88.398,97 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 67.414,83 zł.

W ramach działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe Fundacja
zrealizowała następujące zadania:

· Projekt „Warsztaty  informatyczne dla gimnazjalistów”, zrealizowany w ramach
dotacji w wysokości 74.985,81 zł. otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Górniczej. Koszty poniesione w ramach realizacji zadania wyniosły 81.185,80 zł.

· Projekt „Warsztaty informatyczne dla uczniów VI klas szkół podstawowych”, na który
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przekazał dotację w wysokości 174.942,56 zł.
Koszty poniesione w ramach realizacji zadania wyniosły 183.293,57 zł.

· Szkolenie „Pracownik hali magazynowej” realizowane na zlecenie PUP Dąbrowa
Górnicza w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS SPO RZL
Działanie 1.3 i Działanie 1.2 – przychód w wysokości 35.793,75 zł.

· Szkolenie „Obsługa suwnic sterowanych z kabiny” realizowane na zlecenie PUP
Dąbrowa Górnicza oraz PUP Będzin i PUP Zawiercie - przychód w wysokości
75.395,00 zł.

· Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” realizowane na zlecenie PUP Będzin w ramach
projektu współfinansowanego ze środków EFS SPO RZL Działanie 1.6 – przychód w
wysokości 8.147,90 zł.

· Szkolenie „Etyka zawodowa urzędnika” oraz „Rynek pracy we współczesnej Europie”
realizowane na zlecenie PUP Dąbrowa Górnicza w ramach projektu
współfinansowanego ze środków EFS, SPO RZL Działanie 1.1. – przychód w
wysokości 16.667,85 zł.
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· Szkolenie „Budżet zadaniowy ” dla radnych Miasta Dąbrowa Górnicza – przychód w
wysokości 23.400,00 zł.

· Realizacja wspólnie z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej projektu Gminne
Centrum Informacji w ramach programu „Pierwsza Praca” – koszty poniesione w
okresie sprawozdawczym wyniosły 14.178,02 zł.

· Realizacja w oparciu o umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
(agencja rządowa podlegająca Ministrowi właściwemu ds. gospodarki) projektu pod
nazwą Punkty Konsultacyjne – przychody w łącznej wysokości 324.315,46 zł.

· Zrealizowanie w oparciu o umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
projektu pod nazwą „Dostosowanie ośrodka do wymogów utworzenia śląskiej sieci
instytucji doradczo-szkoleniowych”, w ramach SPO WKP, poddziałanie 1.1.2 –
przychód w wysokości 13.644,18 zł.

· Realizacja w oparciu o umowę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektu pod
nazwą „Kobieta wartościowa. Aktywizacja zawodowa i gospodarcza kobiet powiatu
zawierciańskiego”, w ramach SPO RZL Działanie 1.6 – przychód w wysokości
64.156,15 zł.

Fundacja w roku 2006 nie składała miesięcznych deklaracji podatkowych. W Urzędzie
Skarbowym w Dąbrowie Górniczej zostało złożone oświadczenie o zwolnieniu
z comiesięcznego składania deklaracji CIT-2 w roku 2006.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była kontrolowana.

Dąbrowa Górnicza, 30.03.2007 r.


