SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 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 2010 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 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. Kubik Elżbieta – członek – zam. ul. Zdrojowa 148, 34-450 Krościenko n.D.
4. Walosik Krystyna – członek – zam. ul. Juraszowa 14, 34-450 Krościenko n.D.
5. Pawłowska Aneta – członek – zam. ul. Leśna 11, 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.
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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 ;

•

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 2009/2010 i 2010/2011 Fundacja, w okresie od 01.01.2010
do 31.12.2010 roku dofinansowała dożywianie 41 dzieci prowadzone ze środków
przeznaczonych na ten cel przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 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 7 632,00 PLN.

2.

W roku 2010 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 organizowane były przez Gminę
w ramach wymiany dzieci i młodzieży z Gminą Kosakowo. Zarząd Fundacji podjął
decyzję, że Fundacja sfinansuje pobyt na kolonii siódemce dzieci ( koszt pobytu
jednego dziecka 620 zł) kwotą w wysokości 4 340,00 PLN. Fundacja przekazała
środki na ten cel .

3.

W roku sprawozdawczym Fundacja była współorganizatorem II Festiwalu Baśni
i Bajek organizowanego przez Fundację Thermaleo w dniu 26 czerwca w Szczawnicy
i przeznaczyła na ten cel 241,80 PLN

4.

W roku 2010 Fundacja zakupiła nagrody dla uczestników zawodów w kajakarstwie
górskim, organizowanych przez SKS „Sokolica„ w Krościenku n.D dla dzieci
i młodzieży, mających na celu popularyzowanie tego sportu wśród dzieci i młodzieży
regionu Pienin, na kwotę 282,00 PLN i przyznała zawodnikowi tegoż klubu nagrodę
w wysokości 300, 00 PLN za wyniki sportowe osiągnięte w Mistrzostwach Świata
i Mistrzostwach Europy .
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5.

W roku szkolnym 2010/2011 Fundacja finansowała koszty dojazdu do szkoły
uczennicy LO im Stefana Żeromskiego w Krościenku n.D będącej w trudnej sytuacji
materialnej. Była to pomoc w wysokości 150,00 PLN.

6.

Fundacja w roku 2010 zorganizowała V Międzynarodowy Masowy Bieg Pieniny
2010 Piąta już edycja biegu miała 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, kontynuowanie celów
i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego oraz stworzenie uczniom warunków
do uprawiania sportu. Uczestnikami była młodzież ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Został opracowany regulamin biegu.
Informację o biegu, plakaty i regulamin rozesłano do szkół województwa
małopolskiego oraz szkół na Słowacji w regionie Pienin. Na zaproszenie do biegu
zgłosiło się 36 szkół z województwa małopolskiego oraz ze Słowacji. Do biegu
zgłoszono 450 uczestników we wszystkich grupach wiekowych. Impreza była objęta
patronatem Dziennika Polskiego, Tygodnika Podhalańskiego, Pienińskich Portali
Turystycznych. Nad zabezpieczeniem tras czuwali funkcjonariusze Straży Granicznej
i GOPR-u. Uczestnikom wręczono 140 nagród rzeczowych, 42 puchary i 140
dyplomów. Każdy uczestnik biegu otrzymał ciepły posiłek oraz wodę mineralną,
przekazaną na ten cel przez Rozlewnię wody mineralnej Kinga Pienińska. Parterami
Fundacji w realizacji tego zadania byli ZEW Niedzica S.A., Urząd Miasta i Gminy
Szczawnica, Urząd Gminy w Krościenku n.D, Urząd Gminy Czorsztyn z/s
w Maniowach, Urząd Gminy w Łapszach Niżnych, Publiczne Gimnazjum im.ks.prof.
J. Tischnera, Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na Rzece Dunajec,
Placówka Straży Granicznej w Sromowcach Wyżnych, Grupa Podhalańska GOPR,
G.S ”Samopomoc Chłopska” w Krościenku n.D, Rozlewnia wody mineralnej Kinga
Pienińska w Krościenku n.D. Całkowity koszt imprezy to 13 682,52 PLN. Uczestnicy
na zakończenie imprezy żegnali się słowami - „do zobaczenia za rok”. Uczestnikom
bardzo spodobały się trasy biegu w Pieninach, jak i same Pieniny. Zadeklarowali oni
promocję imprezy w swoich środowiskach w przyszłym roku.

7.

W roku 2010 Fundacja kontynuowała pomoc materialną dla dwójki uczniów,
przelewając na ten cel w okresie sprawozdawczym kwotę 3 200,00 PLN na konta
wskazane przez rodziców, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z darczyńcą.

8.

W roku 2010 Fundacja przeznaczyła decyzją Zarządu kwotę 14 097,23 PLN
na leczenie dzieci przeznaczając w/w środki na zwrot kosztów leczenia i zakup
niezbędnego sprzętu potrzebnego do leczenia i rehabilitacji.
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9.

W roku sprawozdawczym Fundacja kontynuowała prace w Lokalnej Grupie Działania
Gorce-Pieniny poprzez udział swojego przedstawiciela w naborze i ocenie wniosków
składanych do Stowarzyszenia.

10.

W roku 2010 Fundacja wypożyczyła 171 obrazów Zespołowi Elektrowni Wodnych
w Niedzicy na okres dwóch lat. Obrazy te zostały wykorzystane do wystroju
pomieszczeń bazy hotelowej ZEW Niedzica i promocji regionu Pienin.

11.

W roku 2010 Fundacja dofinansowała wyjazdy na wycieczki szkolne organizowane
przez szkoły z terenu Gminy Krościenko n.D na kwotę 1 020,00 PLN.

12.

W roku sprawozdawczym przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w pracach zespołu
przygotowującego budowę III oddziałowego przedszkola w Krościenku n.D.
W miejscowości istnieje potrzeba takowej inwestycji, ponieważ jest jej brak.
Inwestorem jest Parafia Rzymskokatolicka w Krościenku n.D. Dotychczas dzieci
uczestniczą w zajęciach prowadzonych w Ochronce w trudnych warunkach
lokalowych. Gmina w Krościenku n.D nie prowadzi przedszkola, a tylko dwa punkty
przedszkolne w ramach otrzymanych środków na okres dwóch lat. Inwestycja jest już
realizowana na działce parafialnej. Urząd Gminy w Krościenku n.D wydał decyzję
ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji.

13.

W grudniu 2010 roku Fundacja przygotowała i wręczyła paczki świąteczne dla 124
dzieci objętych programem drugiego śniadania w szkołach podstawowych, gimnazjum
i szkołach ponadgimnazjalnych w Gminie Krościenko n.D. Na akcję tą przeznaczono
kwotę 7 048,33 PLN.

14.

W miesiącu marcu Fundacja sfinansowała zakup nagród na konkurs palm
zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Parafię w Krościenku n.D
w Niedzielę Palmową mający na celu podtrzymanie lokalnej wieloletniej lokalnej
tradycji wśród dzieci i młodzieży przeznaczając na ten cel 200,20 .

15.

Fundacja w roku 2010 otrzymała darowizny na działalność statutową od osób
prawnych w kwocie 5 073,46 PLN oraz darowizny od osób fizycznych w kwocie
5 919,60 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 1/03/2010
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania
z działalności fundacji za rok 2009.
2. Uchwała nr 1/05/2010
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przekazaniu środków na zwrot
kosztów leczenia i zakup sprzętu niezbędnego do leczenia i rechabilitacji.
5. Uchwała nr 1/07/2010
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o dofinansowaniu koloni letnich
organizowanych przez Gminę Krościenko n.D.
6. Uchwała nr 1/09/2010
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o kontynuowaniu dożywiania
młodzieży w szkołach na terenie Gminy Krościenkon.D na zasadach przyjętych w roku
szkolnym 2001/2002.
8. Uchwała nr 2/09/2010
W Głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o zorganizowaniu piątej edycji
Międzynarodowego Masowego Biegu Pieniny 2010.
3. Uchwała nr 3/09/2009
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji przyjął uchwałę o dofinansowaniu wycieczek
szkolnych organizowanych przez szkoły z terenu Gminy Krościenko n.D
9.Uchwała nr 1/10/2010
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji przyjął uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej
dwóm uczniom.
10.Uchwała nr 1/11/2010
W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przygotowaniu paczek świątecznych
dla uczniów ze szkół Gminy Krościenko n.D

strona 6

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dzieci Pienin w Krościenku n.D za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

UZYSKANE PRZYCHODY
Fundacja w okresie sprawozdawczym uzyskała następujące przychody :
Lp Rodzaj
Kwota PLN
1
Darowizny od osób fizycznych
5 919,60
2
Darowizny od osób prawnych
5 073,46
3
1%
49 752,40
4
Pozostałe przychody
818,53
5
Odsetki bankowe
1 362,10
6
Na leczenie Jakuba Czepiel
1 420,00
RAZEM
64 346,09
(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć zł 09 /100)
Fundacja nie uzyskała w okresie sprawozdawczym środków dochodowych ze źródeł
publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy.
KWOTY PRZEZNACZONE NA :
A) REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH
1 Dożywianie dzieci
2 Leczenie
3 Kolonie
4 Konkurs palm
5 Wycieczki szkolne
6 Pomoc finansowa
7 Dojazdy
8 Organizacja biegu PIENINY 2010
9 Festiwal Baśni i Bajek w Szczawnicy
10 Paczki Świąteczne
11 Nagrody na zawody kajakwe SKS Sokolica i nagroda

1
2

B) WYDATKI ADMINISTRACYJNE
Koszty biura
Koszty bankowe

7 632,00
14 097,23
4 340,00
200,20
1 020,00
3 200,00
150,00
13 682,52
241,80
7 048,33
582,00

1 653,18
579,00

C) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

00,00 PLN

D) INNE WYDATKI

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.

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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