SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005 R.
(zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.maja 2001rk.)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dzieci Pienin w Krościenku n.D za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.

INFORMACJE OGÓLNE :
Fundacja Dzieci Pienin została ustanowiona dnia 28 października 2000 r. aktem notarialnym
A1 nr 1779/2000.
Fundacja ma swoją siedzibę przy ul. Pienińskiej 2 (budynek Szkoły Podstawowej nr1)
w Krościenku n.D.
Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w dniu 14 grudnia 2000 r. i wpisana do rejestru fundacji pod numerem 6241.
Urząd Statystyczny w Krakowie nadał jej numer identyfikacyjny REGON 492695251.
W dniu 3 września 2001 r., Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000040632 w Sądzie Rejonowym w Krakowie. Sygnatura akt KR XII NS
REJ.KRS/7123/01/446.
W dniu 4 marca 2004 roku Fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku
publicznego w Sądzie Rejonowym w Krakowie. Sygnatura akt KR XII NS-REJ.
KRS/2386/4/431

Zarząd Fundacji stanowią :
1. Wojtarowicz Ryszard – prezes – zam. ul. Leśna 11, 34-450 Krościenko n.D.
2. Mierzyński Kazimierz – wiceprezes – zam. ul. Źródlana 6, 34-450 Krościenko n.D.
3. Biel Anna – członek – zam. ul. Zdrojowa 136, 34-450 Krościenko n.D.

Celem Fundacji jest :
•

Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich ;

•

Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym ;

•

Działanie na rzecz rozwoju sieci placówek dydaktyczno – wychowawczych ;

•

Poprawa warunków nauczania w szkołach wiejskich.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez :
•

Finansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji placówek oświatowych ;

•

Finansowanie i organizowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych oraz
wyposażenia szkół ;

•

Finansowanie i organizowanie działalności szkolnych kół zainteresowań ;

•

Organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych ;
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•

Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, kolonie
i obozy oraz leczenia w kraju i za granicą ;

•

Dofinansowanie szkół i ośrodków integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA :
1.

Na prośbę dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Krościenko
n/D, w roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006 Fundacja, w okresie od 01.01.2005 do
31.12.2005 roku dofinansowała dożywianie 77 dzieci prowadzone ze środków
przeznaczonych na ten cel przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i oddział
Caritas, dokładając do stawki dziennej (2 PLN na jedno dziecko) 50 % tej kwoty.
Pozwoliło to, w szkołach gdzie istnieją stołówki, zwiększyć ilość pełnych posiłków
z jednego do trzech, a w pozostałych zwiększyć liczbę dożywianych dzieci o 50 %.
Na akcję tą, w w/w okresie, wydano 9 686,52 PLN.

2.

W dniu 27.06.2005 roku Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko
n.D zwrócił się z prośbą do Fundacji o dofinansowanie kolonii dla Dzieci z rodzin
o niskich dochodach z terenu gminy. Kolonie letnie organizowana była przez Gminę
w ramach wymiany dzieci i młodzieży z Gminą Kosakowo. Zarząd Fundacji podjął
decyzję, że Fundacja sfinansuje pobyt na kolonii 11dzieciom ( koszt pobytu jednego
dziecka 550 PLN) w wysokości 6050 PLN. I przekazał na ten cel środki.

3.

W roku 2005 Fundacja otrzymała od Firmy Maxdata zestaw komputerowy ( komputer
PC i monitor lcd ) o wartości 4.980,11 PLN

4.

.W roku 2005 była kontynuowana realizacja projektu pt. ,,Plener malarski – Cztery
Pory Roku w Pieninach” w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów PolskaSłowacja 2002/2003.Celem projektu była integracja i promocja środowisk młodych
twórców działających w regionie przygranicznym Euroregionu Tatry. Grupami
docelowymi była młodzież szkół artystycznych z Polski i Słowacji, społeczność
lokalna i turyści . Projekt był realizowany w formie warsztatów malarskich na terenie
Pienin. W roku 2005 w ramach projektu Fundacja zrealizowała trzy plenery malarskie
( zima, wiosna, lato). Po zakończeniu każdego pleneru były organizowane wystawy
prac powstałych w ramach warsztatów. Jedna w Polsce-w budynku Pienińskiego
Parku Narodowego, druga na Słowacji w bibliotece w Spišskiej Starej Vsi. Działania
prowadzone w ramach projektu pozwoliły wzbogacić młodym twórcom ich
doświadczenia, warsztat oraz podnieś poziom ich wiedzy .Efekty ich pracy
przyczyniły się do zorganizowania kolejnych wydarzeń kulturalnych w formie
wystaw i ożywienia życia kulturalnego w regionie a co za tym idzie promocji regionu.
Jeszcze w trakcie realizacji projektu zorganizowano wystawę prac powstałych
w okresie warsztatów jesiennych w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle
Gniazdo w Sromowcach Wyżnych a po zakończeniu projektu wystawę wszystkich
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prac w Zespole Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. W ramach projektu
wydano cztery katalogi powstałych 171 prac ( jesień, zima, wiosna, lato).
Uczestnikami projektu była młodzież (51 osób) i pedagodzy (7 Osób) szkół
artystycznych Polski i Słowacji (Zespołu szkół Plastycznych im. A. Kenara
w Zakopanem , Združenej StrednejUmeleckiej Školy w Kieżmarku ), a parterem
zagranicznym w realizacji projektu było Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionu
Pienin i Zamagurza. Całkowity koszt projektu zamknął się kwotą 16 2214,54 EUR
w tym udział strony polskiej 4 053,64 EUR. Fundacja planuje dalsze wystawy
i kontynuację współpracy ze szkołami i partnerem zagranicznym.
5.

W roku 2005 Fundacja kontynuowała pomoc materialną dla dwójki dzieci w formie
stypendium przelewając miesięcznie na konto wskazane przez rodzinę kwotę 200,00
PLN zgodnie z ustaleniami dokonanymi z darczyńcą, który dokonał wpłaty celowej
w wysokości 1 200,00 PLN.

6.

W miesiącu czerwcu Fundacja była organizatorem szkolenia w ramach ćwiczeń
terenowych zajęć dla studentów Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie.

7.

W roku 2005 Fundacja sfinansowała zakup sprzętu sportowego niezbędnego do
prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą w LKS Pieniny w Grywałdzie na sumę
1 000,01 PLN, w Uczniowskim Klubie Sportowym SPŁYW w Sromowcach Wyżnych
na kwotę 4 995,00 PLN oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 Szczawnicy na kwotę
102,82 PLN.
Fundacja na prośbę Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Krościenku n.D w 2005 roku
sfinansowała zakup sprzętu na kwotę 360,14 PLN i książek do biblioteki szkolnej na
kwotę 399,73 PLN.

8.

W roku 2005 w miesiącu czerwcu Fundacja dofinansowała w kwocie 400,00 PLN
wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krościenku n.D na wernisaż i odbiór
pamiątkowych medali i dyplomów do Warszawy uczestników międzynarodowego
konkursu plastyczno- poetyckiego „ Poem-Expres”. Prace uczniów tej szkoły zostały
zakwalifikowane na wystawę a cztery z nich reprezentowały Polskę na wystawie
w Holandii.

9.

Fundacja na prośbę dyrekcji szkól w roku 2005 dofinansowała wycieczki szkolne na
ogólną kwotę 1 600,00 PLN z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krościenku n.D,
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krościenku n.D i Szkoły Podstawowej w Grywałdzie.

strona 4

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dzieci Pienin w Krościenku n.D za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.

10.

W roku 2005 Fundacja dofinansowała w kwocie 1 077,01 PLN leczenie dwójki dzieci
przeznaczając w/w środki na zakup leków niezbędnego sprzętu i pokrycie kosztów
transportu chorego dziecka na operację.

11.

W miesiącu lutym 2005 roku Fundacja złożyła wniosek o przyznanie dotacji ze
środków publicznych na realizację zadania publicznego –„Pierwszy międzynarodowy
masowy bieg Pieniny 2005” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej 2005 roku.
Zadanie miało na celu upowszechnienie biegania jako formy ruchu najskuteczniej
wpływającej na wzrost wydolności fizycznej i ogólny stan zdrowia, popularyzowanie
tej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży i dorosłych, kontynuowanie celów i zadań
wychowania fizycznego i zdrowotnego oraz stworzenie uczniom i dorosłym
warunków do czynnego uprawiania sportu. Uczestnikami imprezy była młodzież ze
szkól podstawowych , gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Został
opracowany regulamin biegu. Informację o biegu, plakaty i regulaminy rozesłano do
wszystkich gmin powiatu nowotarskiego oraz do szkół na Słowacji w regionie Pienin.
Na zaproszenie do biegu zgłosiło się 31 szkół z powiatu nowotarskiego i ze Słowacji.
Do biegu zgłoszono 645 uczestników we wszystkich grupach wiekowych. W biegu
w dniu 20 maja 2005 roku wystartowało 558 zawodników i zawodniczek we
wszystkich grupach wiekowych. Ilość osób, które wzięły udział w biegu potwierdziła
jak bardzo potrzebna była tego typu impreza biegowa w tym regionie. Że względu na
możliwość startu dzieci, młodzieży i dorosłych w biegu , została stworzona możliwość
rodzinnego biegania. Impreza była objęta patronatem medialnym Dziennika Polskiego
i Tygodnika Podhalańskiego. Dzięki czemu informacja o organizowanym
i rozegranym biegu dotarła do szerokich mas czytelników, co w przyszłości pozwoli
organizatorom liczyć na jeszcze większą liczbę uczestników. Nad zabezpieczeniem
tras czuwali funkcjonariusze Straży Granicznej i GOPR-u. Uczestnikom wręczono
80 dyplomów, 80 nagród oraz 48 pucharów. Partnerami Fundacji w realizacji tego
zadania były Gminy Czorsztyn i Łapsze Niżne, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica,
Uczniowski Klub Sportowy SPŁYW ze Sromowiec Wyżnych, Szkolny Ośrodek
Wypoczynkowy Orle Gniazdo ze Sromowiec Wyżnych oraz Placówka Kontroli
Straży Granicznej w Niedzicy. Całkowity koszt imprezy 19 479,13 PLN w tym dotacji
6 000,00 PLN.

12.

W październiku 2005 roku Fundacja sponsorowała wydanie książki Krzysztofa Kopra
pt. „Z dziejów Krościenka nad Dunajcem” wydanej staraniem. Nowotarskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Książka ta zawiera naukowe
rozwinięcie kilku epizodów z przeszłości nad dunajeckiego miasteczka. Jednym
z nich jest kwestia dawnego życia religijnego , współistniejącego i mocno
związanego z magicznym kręgiem prastarych tradycji i obyczajów.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej
w żadnej formie według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.

UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI
1. Uchwała nr 1/02/2005
W głosowaniu jawnym zarząd podjął uchwałę o przystąpieniu do pierwszej edycji otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie
kultury fizycznej w 2005 roku z ofertą zadania publicznego – „ Pierwszy międzynarodowy
masowy bieg PIENINY 2005 „
2 Uchwała nr 2/02/2005
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o zawarciu umowy z PKO Bankiem
Polskim Spółką Akcyjną o świadczeniu usług bankowości elektronicznej ustanawiając
przedstawicielem ustawowym fundacji V-ce Prezesa Kazimierza Mierzyńskiego.
3.Uchwała nr 1/06/2005
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o dofinansowaniu koloni letnich
organizowanych przez Gminę Krościenko n.D.
4. Uchwała nr 1/09./2005
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o kontynuowaniu dożywiania
w młodzieży w Publicznym Gimnazjum w Krościenku n/D, Szkole Podstawowej nr1
w Krościenku n/D i w Szkole Podstawowej w Grywałdzie na zasadach przyjętych w roku
szkolnym 2001/2002.
5. Uchwała nr 1/10/2005
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania
z działalności fundacji za rok 2004
6. Uchwała nr 2/10/2005
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o dofinansowaniu wydania książki
przez Krzysztofa Kopra pt. „Dziejów Krościenka nad Dunajcem „przez nowotarski oddział
Polskiego Towarzystwa Historycznego.
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UZYSKANE PRZYCHODY
Fundacja w okresie sprawozdawczym uzyskała następujące przychody :
Lp Rodzaj

Kwota PLN

1

Wpłaty 1 %

42,097,48

2

Darowizny od osób fizycznych

11,110,00

3

Darowizny od osób prawnych

4

Wpłaty z zasądzenia / wyroki sądowe /

5

Odpłatne świadczenia w ramach realizacji celów statutowych

6

Przychody finansowe

258,12

7

Darowizny rzeczowe

4,980,11

8,578,16

RAZEM

600,00
6,150,00

73,773,87

Fundacja otrzymała dotację z Euroregionu „ TATRY „ na realizację projektu „Plener
Malarski – Cztery pory roku w Pieninach” w kwocie PLN oraz dotację na realizację zadania
publicznego, projektu z dziedziny kultury fizycznej Pt. „Pierwszy międzynarodowy masowy
bieg Pieniny 2005 w kwocie 6 000,00 PLN.
Fundacja nie uzyskała w okresie sprawozdawczym środków dochodowych ze źródeł
publicznych , w tym z budżetu państwa i budżetu gminy.
KWOTY PRZEZNACZONE NA :

9

A) REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH
Dożywianie dzieci na terenie Gminy Krościenko
Dofinansowanie kolonii i wycieczek dzieci i młodzieży
Przekazanie środków na leczenie dzieci
Pomoc stypendialna dla dzieci
Dofinansowanie wydawnictwa
Zakup sprzetu sportowego dla szkół i klubów sportowych
Realizacja projektu Euroregionu TATRY
Realizacja projektu – „ Pierwszy międzynarodowy masowy bieg
Pienin 2005 „
Koszty swiadczeń w ramach realizacji celów statutowych

1.
2.
3.
4.

B) WYDATKI ADMINISTRACYJNE
Koszty bankowe
Materiały biurowe
Koszty biura
Opłaty administracyjne

1
2
3
4
5
6
7
8

C) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
D) INNE WYDATKI
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9,686,52
8,050,00
1,462,80
2,400,00
500,00
6,857,70
20,858,02
13,479,13
5,850,00

1,087,77
1,594,09
874,17
30,00
00,00 PLN
00,00 PLN
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ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
W okresie sprawozdawczym fundacja nie zatrudniała żadnych osób.
Członkowie zarządu pracowali społecznie.
W związku z tym, Fundacja nie wypłaciła żadnej kwoty na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia. Nie miała też w tym okresie wydatków na wynagrodzenia
z tytułu umów – zleceń, jak również nie udzielała pożyczek pieniężnych.
W okresie sprawozdawczym Fundacja miała ulokowaną na rachunku bankowym
kwotę 20 000 PLN - PKO BP S.A. O/Szczawnica
Fundacja nie nabyła obligacji, nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa
handlowego, nieruchomości ani nie nabyła środków trwałych o wartości jednostkowej
powyżej 5 000 PLN.
Fundacja nie sporządzała sprawozdań finansowych dla celów statystycznych.

PRZYCHODY UZYSKANE Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ
Fundacja realizowała odpłatne świadczenia w ramach realizacji celów statutowych.
Organizowała pobyt studentów Akademii Pedagogicznej w ramach praktyk
studenckich na kwotę 6 150,00 PLN.

DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA
Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe ani
samorządowe.

ROZLICZENIA Z BUDŻETEM
Fundacja składa do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu zeznanie o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty przez podatnika) podatku dochodowego
od osób prawnych – CIT –8.

PRZEPROWADZONE KONTROLE
W Fundacji, w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli.
Podpisy członków Zarządu Fundacji
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