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okresie IX-XII 2013 , więc wypłacała w związku z tym wynagrodzenia oraz wpłacała Podatki do
Uzędu Skarbowego (umowy oraz sprawozdania z obu projektów w załączeniu wysłane do
WłASCIWEGo MINISTM ).
Fundacja nie udzielała w 2013 roku żadnych pozyczek.
2. Fundacja nie posiada :obligacji, nieruchomości, środków tnłaĘch .
3. Wartość aktywów i pasywów oraz Wynik Finansowy i opis - ujęty jest w BILANSIE oraz na
RACHUNKU WYNIKOW ( oba są jako załączniki do obecnego sprawozdania ZOSTAŁY wysłane do
WŁAŚCIWEGo MINISTRA),

, 4. KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH
Fundacja posiada Rachunek Bieżący w PKO BP SA w Płocku (oddział 1 , ul. Jana Pawła II 2) o nr
95 1020 3974 0000 53020245 5939, umowa została zawarta w dniu 7 wzeŚnia 2012 roku.
Vu
Fundacja nie prowadziła żadnej stałej działalności zleconej przez podmioĘ państwowe i samoządowe
- Ęm samym nie posiada danych z takich działalnoŚci .

Fundacja realizowała tylko dwa zadania publiczne :

_ w okresie III-IX2013 wg umowy nr 55/WZSlZl496l20L3 z dnia 25 lutego 2013 roku gdzie
zleceniodawcą była Gmina Miasta Płock reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta
Płocka ds. PoliĘki Społecznej-Roma na Siemiątkowskiego

- w okresie IX-XII2013 wg umowy nr WPS.VI.2|20L3 z dnia 02 sierpnia 2013 roku gdzie
zleceniodawcą był Wojewoda Mazowiecki reprezentowany przez Dyrektora Wydziału PoliĘki
Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie-Wiesławę Kacperek-
Biegańską.

Nastąpiło rozliczenie w/w środków finansowych (w załączniku do tegoż sprawozdania).
x
INFORMAC]E O ROZLICZENIACH z §rtułu zobowiązań podatkowych , składania deklaracji
podatkowych ( jako załącznikido obecnego sprawozdania wysłane do WłASCIWEGO MINISTRA).
1. cIT-8
2. cIT - B/o
X
DODATKOWE INFORMAC]E:

1. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana żadna kontrola (poza jedną-
standardową w trakcie realizacji Zadania Publicznego, po ktÓĘ Fundacja uzyskała opinię
pozyĘwną Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Płocku).

Z. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego i obejmuje działania za rok 2013 a
składane jest w drugiej dekadzie roku 2014.
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