FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM,OKUBUS'
24.150Nałęczówo
Sadurki 3

SPRAWOZDANIE

MERYTORYCZNE

ZDZ|AŁALNoSCI

ZA RoK 2009

zgodnie zRozporządzeniem Ministra Sprawiedliwościz dnia 08.maja 2001r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalnoŚci fundacji
( Dz. U. Nr 50, poz.529 z200lr.)
1. Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom ,,Kubuś'' zosta|a wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego * Rejestru Stowarzyszeń, Innych organizacji Społeóznych i
Zawodovn},ch,Fundacjt oraz Publicznych Za|<ładówopieki Zdrowotnej przez Sąd
Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowęgo Rejestru Sądowegopod
nr 0000324460w dniu 25.02.2009r.Fundacjaposiada nr NIP 9462574881,REGON

0604s3976

W związku z povtyŻszymniniejsze Sprawozdanieobejmuje okres od 25.O2.2009r.do
31.12.2009r.
W okresie od25,O2.2O09do 28.09.2O09r.
Radę Fundacji stanowili:
Czesława Huszcza _ przewodn tcząca - zam. Lublin
Maria Jolanta Nogacz - członek- ZarI7'Lublin
Piotr Ciechomski - członek-zam. Lublin
od dnia 29'09,2009r.Radę Fundacji stanowią
C zę sŁawa Hus zcza - przewodn icząca zarn.2O-470 Lub l i n
Maria JolantaNogacz - członek-zam. Lublin
Janina Kozaczuk- członek - Zam' Lublin
W okresie od25,02.2009r.do 28.09.2009r.składZaruąduFundacji stanowili:
Tomasz Poniatowski - Prezes Zatządu. zam. Lublin
Waldęmar Kuśmierczuk- Wiceprezes Zarządv - zarn. Lublin
od dnia 29.09.2009 skJadZarządu Fundacji jest następujący:
Tomasz Poniatowski - Prezes Zarządu - Zarfl.Lublin
Alicja Poniatowska_ Wiceprezes Zarządu- Zam, Lublin
Celem'Fundacji jest:
a/ niesienie pomocy szczego|nie potrzebującym tj. chorym, niepełnosprawnym'
dzieciom z ubógich iodztn,*yt.tu.'onym, beżrobotnym orazwszystkim znajdującym
się w trudnej sytuacji, szczegó|nie na obszarachwiejskich.
b/ prowadzente i promowanie wszechstronnej dziaŁa|nosci w zak'ręsie ochrony
zdrowia oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym,
edukacyjnym i charytatywnym.

2. Zasady , formy i zakres działalnościstatutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych.
Fundacja rea|izuje swoje cele poprzez następującedziałanlawg Polskiej Klasyfikacji
Działalności(PKD):
aJD zi ała|noś
Ó ni eodpłatna:
94,99'Z _ D ziałalnoś
ó p oz ostały ch or ganizacji c złonkowskich' gdzie indzi ej
niesklasyfikowana, w tym:
a/ pomoc społeczna,w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
.
Życiowej orazwyrównywania szans Ęch rodzin i osób'
b/ działa|ność
charytatywna' m. in. finansowanie zakupu leków dla osób
znajdujących się w szczego|nietrudnej sytuacji materialnej,
cl ochrona i promocj a zdtowia, m.in. organ izow anietumusów
wypoczynkowych dla dzieci z ubogich wiejskich rodzinpod hasłem
,,zdrowie,,
dl działanienarzecz osób niepełnosprawnych,
el promocji zatrudnieniat aktywizacjt zawodowej osób pozostającychbez
pracy i zagroŻonychzwolnieniem z pracy)
fl W ajoznawstwa oraz wypoczyŃu dzieci i młodzieŻy,
g/ pomocy ofiarom katastroĘklęsk zywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za grantcau
58.I9.Z Pozostała dziaŁalnoscwydawnicza, w tym:
a/ prowadzenie działalności
wydawniczej w zakresie rcaIizaqi celów
statutowych
blDziała|ność
odpłatnamaksymalnie do wysokościkosztów bezpośrednichlub
częściowoodpłatna:
94.99.Z - Działa|noŚó pozostałych organizacji czŁonkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana, w tym:
a/ ochrona i promocja zdrowia,
bl krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i rriłodzieŻy,
58.19.Z- Pozostaładziałalność
wydawnicza, w tym:
"
al prowadzenie działa|ności
wydawniczej w zakresie rea|tzaciicelów
statutowych.
W okresie sprawozdawczym,biorącpod uwagę , że:
- sytuacja materialna duŻej|iczby rodzinwiejskich jest
trudna,
- dzięci wiejskie najczęŚciej w czasie wakacji pomagająw pracach
poIowych,
- wykonująnierzadko prace zabronionedzieciom,
- wypadkowośczudziałem dzieci przy ptacach w gospodarstwach
rolnych jestbardzo
dv;n.
Fundacja z9yłanizowaławypoczynek letni dla dzieci wiejskich z ubogich rodzin, pod
hasłemprofilaktyki zdrowotnej. ZorganizowaliŚmy 2 tumusy 14 - dniówe ku;Ąy dla
,
50 dzieci, razem 100 dzieci, w ośrodku Wypoczynkowym w Zegiestowie Zdroju
zapewniającnie tylko doskonałewarunki lokalowe, fachową wysoko wykwalifikowaną
kadrę, ale róv,nie i szeroki program kulturalno-oświatowy:
- poznanie regionu: wycieczka do Krynicy' muzeum Nikifora,
Góra Parkowa'
Pijalnia wód ; wycieczki piesze po okolicy zprzewodnikiem: Łopata,Trzy
Kopce, Tunel, do źrodłaśw.
Anny' Kamień Wandy, Kamienna p1u;n;
- wycieczki w góry zprzewodnikiem;
- przĄuŻdŻkibryczkami po okolicy'

tu

- ślubykolonijne,
- koŃursy wiedzy o regionie, konkurs plastyczny
- oglądanie filmu Harry Potter
- ogniska zpteczeniem kiełbaseki występami artystycznymi uczestników
- spotkanie integracyjnę Z grupądzięci z Białorusi, wspólne zawody sportowe
i wspólna dyskoteka,
- dyskoteki połączonez grarni, zabawami i występami uczestników
orazzaJęcla w rarfiachpromocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej:
wyświetleniefi lmu edukacyjnego, animowanego omawiającego sprawy bhp
pTZy placy dzteci w gospodarstwię rolnym i domowym pt. ,,Rodzina
.
Porazków'' i konkurs wiedzy na temat treścifilmu,
- ptezentacjaZa pomocą sprzętumultimedialnego materiałów przeznaczonych
dla dzieci szkół podstawowych, (udostępnionych naszej Fundacji ptzęz
Państwową Inspekcję Pracy) omawiających tematykę bezpióczeństwa
pobl'tu na wsi, w gospodarstwierolnym i domowym.
- gry i zabav,ry,zawody i turnieje i mecze na terenie rekreacyjnym ośrodka:
piłka nożna,siatkówka, badington, ping-pong, bilard, dwa ognie
. cał'odziennaopieka pielęgniarska + pogadaŃi nt. czystości,zdrowego trybu
iycia, zachowaniaw tazię wypadku
- plazowanie w kąpielisku Łopata
- kónkurs czystościi porządku w pokojach znagrodami
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
gospodarczej nie prowadzi.
Fundacja dziaŁa|ności
4. odpisy uchwał zarząda fundacji
odpisy Uchwał Rady Fundacji przedkładamyw załączeniu.
5. Informacja o wysokoŚci uzyskanych przychodów z uwzględnieniem i.t, z,oa.ł
oraz odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
Przychody 945]5,00zł.,w tym.,
- Fundusz SkładkowyUSR (dofinansowaniepobyu dzieci na ko1oniach):.70000,00zł
1f00,00ZŁ
- IJrząd'Grniny w Druzbicach (dofinansowanie transportu dzieci)
- TJrządGminy w Potworowie (dofinans.transportui poby.tudzieci) ... ..., 4650,00zł'
L87f5,00zł.
. odpłatnośó
uczestników..
93,16zł'
. odsetkibankoweod lokat
.:.'....
6. Informacja o poniesionych kosztach na :
al rea|izację celów statutowych: 103498,58zł, w tym:
. kószty rea\izacji dziaŁalnościodpłatnejpożytkupublicznego . '.... ... .....98049,I8zł.
b/ administrację: 0,00zł
cl dziaNa|noŚćgospod ar cząi
nie dotyczy
d/ pozostałekoszty:
- zakupmateriałów
' 613,04zł'
- zaklp usługobcych
'....1606,63zŁ
- wynagrodzenie zumowy zlęcęnia,
..2450,00zŁ

- podatkiiopłaty(VAT od fakturzakupowych)....
- pozostałe(opłatysądowe).

.;.........,.339,73zł'
..440,00zŁ

7. Dane o:
alLiczba zatrudnionych osób w Fundacjizpodziałem na stańowiska
F undacj a nie zatrudniał'a na po dstawi e umowy o pf acę Żadnych prac ownikó w.
blł'ączna lnvota wynagrodzeń z podziałemna wynagrodzeniao nagrody, premie
nie dotyczy
c/ wysokośćprzeciętnego wynagrodzenia wypłaconegoczłonkom zarządu i
innych organów fundacji
Rada Fund acji i Zarząd nie pobierały Żadnegowynagrodzenia.
d/ wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Zawarto 9 umów z\ecentaw celu zapewnienia właściwejopieki na koloniach
letnich d|a dzieci z ubogich rodzin ( 6 umów z wychowawcami, 2 umowy
z kierownikami kolonii , 1 umowa z pielęgniark). Zawarto rownieŻ 1 umowę
zlec enia z ks i ęgową. Ł ączne wyd atki z tytułuumów zle cen w t az z pozapłacowymi
kosztami (ZUS + podatek)wyniosły 8750 zŁ
Zawarto ponadto 1 umowę o dzieło na opracowanie i druk ulotki-informatora o
organizowanych koloniach na kwotę 400 zŁ
Łączne wydatki na Wynaglo dzenia z tytułuumów cywilno-prawnych wyniosły
q150,00 z,ł,z czego 2450złto koszty obsługiksięgowej,a 6700zł
to wydatki na umowy cywilnoprawne w ramach kosztów rca|izacji działalnoŚci
pożytkupublicznego.
e/ udzielonych przez Fundację poĘczkach
Fundacj a nie udzielaŁa iadnych poiyczek.
f/ kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Lukas Bank S.A. _ kwota 2473,75zł
g/ wańości nabytych obligacji, nabytych akcji
Nie zostałynabyte iadnę obligacje ani akcje.
h/ nabytych nieruchomościach
Nie zostałynabyte iadne nieruchomości'
i/ nabytych pozostaĘch środkachtrwaĘch
Fundacja nie nabyła zadnych środkówtrwałych.
j/ wartościakĘwów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Suma bilansowa Aktywów wyniosła3923,74zł,
z czego: 1449,99złwartościniematerialnei prawne (programkomputerowy)
2473.75zł gotówka w banku'
Suma bilansowa Pasvwów wvniosła3923.74zł.
z czego: IZOO,OOzŁńundusz'tut,'tgnw
I I 3 I 2,30zł zob owiązania krótkoterminowe
8. Kontrole w okresie sprawozdawczym.
W okresie sprawozdawczymtj.25,02.2009- 31.12.2009kontroli nie było.

Uchwala Nr 2/2009
Rady Fundacji,,F'undacjiPomocyChorym i Dzieciom ,,Kubuś''
z dnia02,09.2009r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku Zaruąduw sprawie wystąpienia do Sądu
Gospodarczegoo ptzyznanie F'undacji statusuorganizacji poĘtku publicznego
Na podstawiepostanowień$ 17pkt. 1 StatutuFundacjiPomocy Chory Dzieciom
roąpatrując
,,Kubuś''
wniosek Załrządu
orazpo zapoznaniusięze Sprawozdaniem

v

merytorycznymi finansowymz działa|ności
Fundacji za okres od25.a2.2009do
- RadaFundacjiuchwalaco nasĘuje:
31.08.2009r.
FundacjaWystqpiz wnioskiemo uzyskaniestafusuorganizacjipoĄrtku publicanego.
Uchwaławchodzi w zycie z dniempodjęcia.
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PrzewodniczącaRadyFundacji

RadyFundacji,,x.u
n#T:'T

J''ff. i Dzieci
om,,Kubuś',

z dnia 02.09,2009r.
w sprawiewprowadzenia zmian w statucie

,,Fundacji pomocy chorym i Dzieciom
Kubuś''

v

Na podstawiepostanowień$ 17pkt. 5 StatutuFundacjiPomocy
Chory Dzieciom ''Kubuś,,
. RadaFundacjiuchwalawprowadzenie
następujących
zmian w Statucie,,FundacjiPomocy
Chorymi Dzieciom o,Kubuś'':
l/zmienićtreśó:
a/ $4.ust.1na '' SiedzibąFundacjijest miejscowość
SadurkigminaNałęczówpow. puławski,
woj. lubelskie"
b/ $ 7 na : Celem Frurdacjijest:
1. niesienie pomocy szczególnie potzebującym tj
chorym, niepełnosprawnym'
dzi.eciom z ubogich rodzin,.. wyklucźonym, iezroboinym
o,* wszystkim
. majdującymsię w trudnejsytuacji,szczegóhió na obszarachń":.ti"ł'.
2. prowadzeniei promowaniewszechsfronnej
działalności
w zakręsieochronyzdrowia
oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw ó charakterzezdrowotnym,
edukacyjnymi
charytatyvrnym"
c/ $8 na: ,,Fundacja
działaniawg Polskiej
19{i^j99woje cele1oprzeznastępujące
Klasyfikacji Działalnosci0rń)|
1. Działalnośćnieodpłatna:
94.99.Z - Działalność
pozostałychorganizacjiczłonkowskich,gdzie indziej
niesklasyfikowana,w tym;
al pomoc społecznąwtym pomocrodzinomi osobomw
trudnejsytuacji
79i9wej oraz wyrównywaniaszanstych rodzin i osób,
b/ działaLność
charytatylvnąm. in. finansowaniezakupuleków dla osób
zn9jdujecrchsię w s'czególnie trudnejsyfuacjimateriańej,
c/ ochronai promocjazdrowią m.in.org1anizowanie
tumusóil
dla
dzięci
z
ubogich
wiejskich
rodzin pod hasłem
rypoczynkowych

'' #:#':, nuo,",osó b niepełno
sprawnych,

.

e/promocji zatrudnieniai aktywizaóji zawodowejosób pozostającyoh
bez
p'1.y i zagrożonych
zwolnieniemzpracy'
f/ krajoznawstwaorazwypoczynkudzieci imłodzieży,
gl pomocy ofiaromkatastrof,klęsk
Ąnłiołowych,t<ońflik1ow
zbrojnychi
wojen w kraju i za gtarucą
58.l9.Z _ Pozostaładziałatnośó
wydawrucza,wtym:
a/ prowadzeniedziałalności
wydawniczejw zakresie rea|iracjicelów
statutowych

.,.'

2, Działalnośó
odpłatrra
maksymalniedo wysokości
kosztów bezpośrednich
lub
częściowo
odpłatna:
94.99.Z- Działalność
pozostĄch organizacjiczłonkowskich,gdżieindziej
niesklasyfikowanąw tym:
.
aJochronai promocjazdrowia,
bl krajoznawstwooraz wypoczynekdeieci i mładzieiy,
58:19.Z _ Pozostaładziałalno
śÓwydawnicza,w tym
al prowadzeniedziałalności
wydawniczej w zakresie rea|izacjicelów

d/ $ 9 ust. 1

v

::Tly;lńnięcia

swychcelów Fundacjamożewspółpńco
waćz

publicmymi, organizacjami pozarządowymi, organami samorządowymi,
instytucjami ""'
sektorem biznesu, zwiąp'kami zawodowymi w zak'resie objętym celem Fundacji na
poziomiekrajowymi międzynarodowym.''
e/$12ust.l pkt.3 na: ,,dochodówze zbiórek,imprezpublicznychi loterii''
f/ s 19 ust.2na: ,'Fundatormoie wchodziów składZarząduo ile nie pełnifunkcji w Radzie
runoacJr."
g s20 ust.3 na: ,,Członkowie Zuządu mogą otrzymywać wynagrodzenie,o ile Rada
podejmieuchwałęo ptzymflniu i wysokościwynagrodzeniaw granicpch dopuszczonych
postanowieniami
obowiąpującychprzepisówdot.organincji po$|alpublicznego.''
l/ $27 na: W przypadkuniemozności
wykonywaniaswoichobowiąków przezFundatora
RadaFundacjipodejmujeUchwałę(iednogłośni
e przy obecności
co najmniej2l3 człotlków)o
wyanaczeniuosoby,która przejmieobowipki i prawaFundatora.
1/dodać:
a/ust.3w $12 o treści:,,Fundacjizakazujesię:
a/ udzięlaniapoĘczek lub zabezpieczaniazobowiąpańmajątkiemorganizacjina ruecz
członkówlub osób pozostającychw blisk.ichrelacjachze względuna nvięekmałżeński,
powinowactwo,pokrewieństwo(zwanychosobamibliskimi) oraz stosunekpracy'
.
bl ptzekarywania majątku na rzścz członków, pracowników lub osób bliskich, na
zasadachinnychniz yl stosunkudo osób trzecich,
c/wykorzystywania
majątkunalzecz członków,pracownikówi osób bliskich na zasadach
innychniz w stosunkudo osób trzecich,
d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów i usfug od podmiotów, w których
uczestniczączłoŃowie organizacji'pracownicylub osobybliskie.''
b/ ust. 4 w $ 15 o treści:. ,,CzłonkowieRady mogąotrąrmywaóz Ęrtufupełnionejfunkcji
uzasadnionyzwrot kosztólr/'
c/ ust. 4. w $ 20 o treści:,,CzłonkowieZuz.ądumogąotrzymywaó z Ęrtufupełnionejfunkcji
uzasadnionyzwrot kosztów.''
Uchwaławchodzi w Ęcie z dniempodjęcia.
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PrzewodniczącaRady Fundacji

UchwałaNr 4/2009
Rady Fundacji,,F.undacjiPomocyChorym i Dzieciom

o,Kubuś,,

z dnia 20.09.2009r.
w sprawiewprowadzeniazmian w Statucie

,oFundacjipomocy Chorym i Dzieciom

,Kubuś''

Na podstawiepostanowień$ 17 pkt.5 StafutuFundacjiPomocy
Chory Dzieciom,,Kubuś',
RadaFundacjiuchwalawprowadzenienastępującychzmianw
Stafucie,'FundacjiPomocy

Chorymi Dzieciom',Kubuś,,:
Zmienićtreść:
s 12.pkt 4 na :

\t

.

a"

,,Zabtaniasię:
a/.udzie|aniapoŻyczek|ub
zabezpieczanivzobowiązańmajątkiem
fundacjiw stosunkudo
jej człoŃów organów lub pracówników
fundacji.
oraz osobom z którymi członkowie
-zvtięku
organów fundacji lub pracownicy pozostająw
małzeńskimalbo w stosunku
pokrewieństwalub powinowactwi w linii prostej,polrrewieństwa
lub powinowactwaw
linii bocznej dg
stopnia
albo
'ą
ź*iĘi"'.'
iytuł.'
przysposobienia'
!rugiego
opieki lub
kuratelizwanedalej,,osobamibliskimi,,,
bl ptzekazywania majątku fundacji na rzecz
członków organów fundacji lub
pracownikówotaz ich osób bliskich.'nazasadachirrnych
niżw stosńu do osób trzecich,
w szczególnościjeŻeli przekazanieto następujebezpłatnie
lub nu j,er.,.ncyjnych
waruŃach,
c/wykorzystywaniamajątkufundacji na rzecz członków
organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadachinnych niz w stosunku
do osób trzecich chyba,Że to
wykorzystaniebezpośrednio
wynika ze statutowego
celu fundacji,
d/ zakupu na szezególnych zasadachtowaróri i usług
od podmiotów, w których
uczestniczączłoŃowie organówfundacjilub pracown
icy órazicil osoby bliskie.']

Uchwaławchodziw iyciez dniempodjęcia.
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UchwałaNr 1/2010
Rady Fundacji,,FundacjiPomocyChorym i Dzieciom,,Kubuś''
z dnia 11.03.2010r.
l-

w sprawie zahłieri|zeniaSpraw ozdaniamerytorycznegoi finansow egoz dzia|alności
Fundacji w okresie od25.02.2009r.
(od momentuzarejestrowania) do 31.12.2009r,

Na podstawiepostanowień$ 17pkt.4 StatutuFundacjiPomocyChorymi Dzieciom
się ze Sprawozdaniemmerytotycznymifinansowymz działalności
',Kubuś''po zapoznarIiu
- Rada Fundacjipostanawiazatwierdzić
Fundacjiza okres od25.02.2009do 31.I2.20O9r.
wyiej wymienioneSprawozdania,wtym Bilans i RachunekWyrików.
Uchwaławchodziw Życiez dniempodjęcia.
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