SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 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 2008 r.

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 nr 1)
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 2007/2008 i 2008/2009 Fundacja, w okresie od 01.01.2008 do
31.12.2008 roku dofinansowała dożywianie 51 dzieci, prowadzone ze środków
przeznaczonych na ten cel przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , dokładając
do stawki dziennej 50 % tej kwoty (2 PLN na jedno dziecko). Pozwoliło to,
w szkołach gdzie istnieją stołówki, zwiększyć ilość pełnych posiłków
z jednego do trzech, a w pozostałych zwiększyć liczbę dożywianych dzieci o 50 %.
Od października 2008 r. dodatkowo sfinansowano dożywianie w pełnym wymiarze
kosztów dla 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krościenku n.D. Na działalność tą,
w w/w okresie, wydano łącznie 8 019,60 PLN.

2.

W roku 2008 Fundacja zakupiła i przekazała dla Uczniowskiego Klubu Sportowego
Spływ w Sromowcach Wyżnych sprzęt (kamera cyfrowa) na kwotę 2 400 PLN,
niezbędny do efektywnego prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą.

3.

W roku 2008 Fundacja Dzieci Pienin dofinansowała wyjazd uczniów Gminnego
Publicznego Gimnazjum w Maniowach na ogólnopolski finał Szkolnej Giełdy
Turystycznej „Przygoda” w kwocie 1 500 PLN. W kategorii „Region w zmysłach”,
grupa, prezentując walory gminy Czorsztyn i całych Pienin, zajęła IV miejsce
w klasyfikacji ogólnopolskiej. W kategorii „Pasje regionu” żywiołowy góralski taniec
i śpiew zapewniły jej wyróżnienie.

4.

W roku 2008 Fundacja przekazała 2 obrazy olejne, powstałe w ramach pleneru
malarskiego zorganizowanego w 2002 r., na aukcję przeprowadzoną w ramach
festynu dochodowego na rzecz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Krościenku n.D.

5.

W roku 2008 Fundacja zorganizowała „Trzeci Międzynarodowy Masowy Bieg
Pieniny 2008”, który odbył się 10 października. Całkowity koszt biegu to 15 000
PLN, w tym wkład finansowy Fundacji – 10 663,33. W biegu wystartowało 410
uczniów z 35 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów
nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, tarnowskiego oraz ze Słowacji.
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Współorganizatorami biegu były Urzędy Gmin w Krościenku n.D, Ochotnicy Dolnej,
Czorsztynie oraz Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Polskie Stowarzyszenie
Flisaków Pienińskich, Rozlewnia naturalnej wody mineralnej Kinga Pienińska
w Krościenku n.D, SKS Sokolica w Krościenku n.D, G.S.” Samopomoc Chłopska”
w Krościenku n.D, Gminne Centrum Kultury w Krościenku n.D, Placówka Straży
Granicznej w Sromowcach Wyżnych, Grupa Podhalańska GOPR oraz prywatni
sponsorzy. Uczestnikom w 10 grupach wiekowych wręczono 30 pucharów,
100 dyplomów i 100 nagród rzeczowych.
6.

W roku sprawozdawczym Fundacja Dzieci Pienin przekazała na pokrycie kosztów
leczenia dziewczynki, która uległa ciężkiemu wypadkowi narciarskiemu, kwotę 4 900
PLN. Kwotę 1 000 PLN przekazano na leczenie chłopca chorego na białaczkę.
Przekazano również kwotę 87 PLN na dojazdy dwójki dzieci do przychodni
specjalistycznych.

7.

W roku 2008 Fundacja dofinansowała jako współorganizator, w ramach akcji,
prowadzonej przez Polski Związek Wędkarski, mającej na celu popularyzowanie
wśród dzieci i młodzieży sportu wędkarskiego, pokrycie kosztów nagród wręczonych
na zawodach PZW w kwocie 195,08 PLN .

8.

W roku sprawozdawczym Fundacja dofinansowała dwudniową wycieczkę na Wyżynę
Krakowsko-Częstochowską i dwudniową wycieczkę na Turbacz dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie łączną kwotą 500 PLN.
Dofinansowano również wycieczkę uczniów z Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego „Szlakiem Renesansu” kwotą 700 PLN. Trzecią
dofinansowaną wycieczką był wyjazd uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Krościenku n.D w Tarnowskie Góry – 140 PLN.

9.

W roku 2008 Fundacja Dzieci Pienin otrzymała darowiznę na działalność statutową
od Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. w kwocie 5 000 PLN oraz darowizny
od osób fizycznych w kwocie 4 926,20 PLN.

10. W roku 2008 Fundacja kontynuowała pomoc materialną w formie stypendium
dla jednego ucznia, przelewając w okresie sprawozdawczym kwotę 2 400 PLN
na konto wskazane przez rodziców, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z darczyńcą,
który dokonał wpłaty celowej w wysokości 1 200 PLN.
11. W roku sprawozdawczym Fundacja wypożyczyła obrazy, powstałe w ramach pleneru
malarskiego z 2002 r., Zespołowi Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Dekorują one
wnętrze Hotelu Pieniny w Niedzicy.
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12. W roku sprawozdawczym Fundacja przekazała 400 PLN na sfinansowanie dojazdów
do szkoły uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Krościenku n.D oraz 300 PLN na zakup odzieży dla drugiej uczennicy tejże szkoły.
13. W czerwcu 2008 r. Fundacja przystąpiła do konkursu dotacyjnego ogłoszonego przez
Fundację PZU pod nazwą „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich
i w małych miastach". Projekt Fundacji Dzieci Pienin p.n. „Historia i kultura
żydowska jako element wielokulturowości regionu” znalazł się w gronie zwycięzców
konkursu. Od września 2008 r. trwa jego realizacja. Jest on formą dodatkowych zajęć
warsztatowych pozwalających rozwijać zainteresowanie historią regionu 72 uczniom
i nauczycielom ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta
Szczawnica i gmin Ochotnica Dolna, Krościenko n.D, Czorsztyn, Łapsze Niżne.
W roku sprawozdawczym zorganizowano dwa spotkania wstępne: dla nauczycieli
i dla uczniów i nauczycieli oraz pierwsze z serii warsztatów poświęcone historii
Żydów w Polsce i Krakowie oraz elementom religii i kultury żydowskiej. Fundacja
PZU przekazała Fundacji Dzieci Pienin 90 % przyznanej na realizację projektu dotacji
tj. kwotę 44 695,70 PLN. W roku sprawozdawczym na realizację projektu wydaliśmy
kwotę 14 890,61 PLN. Całkowity koszt przewidywany projektu wynosi 77 943 PLN.
14. W roku sprawozdawczym Fundacja przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania GorcePieniny. Przedstawiciel Fundacji wszedł w skład Rady tego stowarzyszenia.
15. Fundacja kontynuowała współpracę z Parafią Rzymskokatolicką w Krościenku n.D
w zakresie budowy III oddziałowego przedszkola w Krościenku n.D. Powstał plan
przedszkola i otrzymano zezwolenie na budowę.
16. W grudniu 2008 r. Fundacja przygotowała i wręczyła 115 paczek świątecznych
dla dzieci objętych programem drugiego śniadania w szkołach podstawowych
i gimnazjum w gminie Krościenku n.D. Na akcję tą przeznaczono kwotę 3 876,43
PLN.
17. W roku 2008 Fundacja była organizatorem I Międzynarodowego Turnieju w piłce
siatkowej o Puchar Kingi Pienińskiej w Krościenku n.D w którym uczestniczyło
6 zespołów z Polski i Słowacji oraz współorganizatorem III Międzynarodowego
Turnieju w piłce siatkowej o Puchar Wójta Gminy Krościenko n.D w którym
uczestniczyło 8 zespołów z Polski i Słowacji.

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 1/01/2008
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przekazaniu 4 900,00 PLN
na leczenie dziewczynki która uległa wypadkowi na obozie narciarskim.
2. Uchwała nr 1/03/2008
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji przyjął uchwałę o przyznaniu środków
na kontynuowanie pomocy materialnej dla ucznia szkoły średniej w roku 2008 na kwotę
2 400,00 PLN .
3. Uchwała nr 1/05/2008
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania
z działalności fundacji za rok 2007.
4.Uchwała nr 2/05/2007
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przekazaniu kwoty 1 000.00 PLN
na leczenie chłopca chorego na białaczkę.
5.Uchwała nr 3/05/2008
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o dofinansowaniu w kwocie 1 500.00
PLN wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Maniowach na Finał Szkolnej Giełdy
Turystycznej.
6.Uchwała nr 1/06/2008
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o zatrudnieniu pracownika do obsługi
biura fundacji .
7. Uchwała nr 2/06/2008
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przystąpieniu do konkursu
dotacyjnego ogłoszonego przez Fundację PZU.
8. Uchwała nr 1/07/2008
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przystąpieniu Fundacji do Lokalnej
Grupy Działania GORCE-PIENINY.
9. Uchwała nr 1/09/2008
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przeznaczeniu środków
na dożywianie 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza.
10. Uchwała nr 2/09/2008
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji przyjął uchwałę o sfinansowaniu zakupu sprzętu
i jego przekazaniu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPŁYW” w Sromowcach
Wyżnych. .

11. Uchwała nr 1/11/2008
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przygotowaniu paczek świątecznych
dla uczniów ze szkół Gminy Krościenko n.D.
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UZYSKANE PRZYCHODY
Fundacja w okresie sprawozdawczym uzyskała następujące przychody :
Lp Rodzaj
Kwota PLN
1

Darowizny od osób fizycznych

4 926,20

2

Darowizny od osób prawnych

5 000,00

3

1%

48 691,97

5

Dotacja z Fundacji PZU

44 696,70

6

Pozostałe przychody

7

Odsetki bankowe

1 095,39
528,59

RAZEM

104 938,85

(słownie: sto cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych 85/100 )
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
8
9
10

A) REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH
Dożywianie dzieci
Leczenie
Wycieczki szkolne
Bieg Pieniny 2008
Stypendium
Zwrot kosztów dojazdu
Paczki Świąteczne
Projekt PZU
PZW nagrody dla dzieci
Zakup sprzętu dla UKS Spływ

8 019,60
5 987,00
3 140,00
10 663,33
2 400,00
400,00
3 876,43
14 890,61
195,08
2 400,00

B) WYDATKI ADMINISTRACYJNE
1
2
3
4
5
6
7

Koszty biura
Opłaty administracyjne
Materiały biurowe
Opłaty pocztowe
Obsługa biura
Telefon
Koszty bankowe

403,28
250,00
20,00
58,05
3 900,00
710,54
1 105,76

C) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

00,00 PLN

D) INNE WYDATKI

00,00 PLN
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ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
W okresie sprawozdawczym fundacja zatrudniała jedną osobę do obsługi biura na
umowę zlecenie.
Członkowie zarządu pracowali społecznie.
W związku z tym, Fundacja nie wypłaciła żadnej kwoty na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia z tytułu umów o pracę. Miała w tym okresie wydatki na
wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń na kwotę 3 900,00 PLN. Nie udzielała w tym
okresie pożyczek pieniężnych.
Na koniec okresu sprawozdawczego Fundacja miała ulokowaną na rachunku
bankowym kwotę 100 000 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 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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