SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R.
(zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.maja 2001r.)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dzieci Pienin w Krościenku n.D za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.

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
Na podstawie decyzji nr DWO i P I 527- !04/06 Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.08.2006r
Fundacja Dzieci Pienin została wpisana do wykazu instytucji, organizacji społecznych,
fundacji i stowarzyszeń o których mowa w art.47 i 49 Kodeksu karnego
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 ;
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•

Finansowanie i organizowanie działalności szkolnych kół zainteresowań ;

•

Organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych ;

•

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 2005/2006 i 2006/2007 Fundacja, w okresie od 01.01.2006 do
31.12.2006 roku dofinansowała dożywianie 75 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 7 902,27 PLN.

2.

Zespół 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 zł) w wysokości 6050 zł. Fundacja Dzieci Pienin przekazała środki na ten cel.

3.

W roku 2006 w ramach kontynuacji współpracy ze szkołami i partnerami
zagranicznymi uczestnikami projektu pt. ,,Plener malarski – Cztery Pory Roku
w Pieninach”, realizowanego w latach 2004/2005, Fundacja zorganizowała na terenie
Słowacji dwie wystawy prac powstałych w czasie realizacji projektu. Pierwszą
w Starej Lubowni w bibliotece miejskiej w terminie od 6 września do 29 września,
natomiast drugą w terminie od 21 września do 6 października 2006 roku w galerii
Barońka w Kieżmarku.

4.

W roku 2006 Fundacja kontynuowała pomoc materialną dla dwójki dzieci w okresie
od stycznia do lipca włącznie, 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.
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5.

W roku 2006 Fundacja sfinansowała zakup sprzętu sportowego niezbędnego do
prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą w KS „JARMUTA” w Szczawnicy na
sumę 2 019,95 PLN, oraz w Uczniowskim Klubie Sportowym SPŁYW
w Sromowcach Wyżnych na kwotę 1 700,00 PLN.

6.

W roku sprawozdawczym Fundacja Dzieci Pienin dofinansowała wyjazd czwórki
uczniów z Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy na
Międzynarodowy Festiwal Sportu do Anglii na kwotę 800,00 PLN, gdzie
reprezentowali region pieniński. Fundacja przekazała kwotę 449,00 PLN,
przeznaczoną na nagrody wręczone z okazji nadania imienia w/w placówce.

7.

Fundacja w roku sprawozdawczym była współorganizatorem I Jesiennego Biegu
Pienińskiego i fundatorem pucharów wręczanych na tej imprezie na kwotę 700,28
PLN.

8.

W roku 2006 Fundacja dofinansowała naukę pływania dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Grywałdzie na basenie przy sanatorium „Budowlani” w Szczawnicy na kwotę
737,00 PLN, gdzie całkowity koszt wyniósł 1 120,00 PLN. Z akcji nauki pływania
skorzystało 70 uczniów.

9.

W roku 2006 Fundacja przeznaczyła decyzją Zarządu kwotę 2 000,00 PLN na leczenie
trójki dzieci przeznaczając w/w środki na zakup leków i niezbędnego sprzętu.

10.

W roku 2006 Fundacja dofinansowała, jako współorganizator, w ramach akcji,
prowadzonej przez Polski Związek Wędkarski, mającej na celu popularyzowanie
wśród dzieci i młodzieży sportu wędkarskiego pokrycie kosztów kart wędkarskich dla
dzieci, nagród wręczanych dzieciom na zawodach i zakup materiału zarybieniowego
kwotę 1 137,00 PLN.

11.

W roku sprawozdawczym Fundacja przekazała na działalność statutową Polskiemu
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczawnicy kwotę
5 000,00 PLN.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej
w żadnej formie według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.
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UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI.
1.Uchwała nr 1/01/2006
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przekazaniu 5 000,00 PLN na
działalność Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Szczawnicy.
2 Uchwała nr 1/03/2006
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania
z działalności fundacji za rok 2005.
3.Uchwała nr 1/06/2006
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o dofinansowaniu koloni letnich
organizowanych przez Gminę Krościenko n.D.
4. Uchwała nr 1/09./2006
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku
zysku i strat za rok 2005.
5. Uchwała nr 2/09./2006
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o kontynuowaniu dożywiania
młodzieży w Szkołach na terenie Gminy Krościenko n.D na zasadach przyjętych w roku
szkolnym 2001/2002.

UZYSKANE PRZYCHODY
Fundacja w okresie sprawozdawczym uzyskała następujące przychody :
Lp Rodzaj
Kwota PLN
1

Wpłaty

1%

39,755,70

2

Darowizny osoby fizyczne

3

Przychody finansowe

17,82

4

Pozostałe przychody operacyjne

374,31

8,840,00

RAZEM

48,987,83

(słownie ) :
/czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem zł 83/100 /
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Fundacja nie otrzymała w 2006 roku dotacji.
Fundacja nie uzyskała w okresie sprawozdawczym środków dochodowych ze źródeł
publicznych , w tym z budżetu państwa i budżetu gminy.

KWOTY PRZEZNACZONE NA :
1
2
3
4
5
6
7

A) REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH
Dożywianie dzieci na terenie gminy
Dofinansowanie kolonii i wycieczek dzieci i młodzieży
Przekazanie środków na leczenie dzieci
Pomoc materialna dla dzieci szkolnych
Zakup sprzętu sportowego dla szkół i klubów sportowych
Dotacja do działalności PSOU w Szczawnicy
Pozostałe koszty zakup nagród , kart wędkarskich itp.
Razem

1.
2.
3,

B) WYDATKI ADMINISTRACYJNE
Koszty bankowe
Koszty biura
Opłaty
Razem

7,902,27
6,050,00
2,209,32
1,400,00
3,719,65
5,000,00
3,086,28
29,367,52

1.822.97
1,210,12
36,90
3,069,99

C) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

00,00 PLN

D) INNE WYDATKI

00,00 PLN

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.
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.
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PRZYCHODY UZYSKANE Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ
Fundacja w roku sprawozdawczym nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach
realizacji celów statutowych.

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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