FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM ..KUBUS''
24-|50Nałęczów'Sadurki3

SPRAWOZDANIE

MERYTORYCZNE

ZDZ|AŁALNOŚCI

ZA RoK 2010

zgodnie zRozporządzeniem Ministra SprawiedliwoŚci z dnia 08.maja 2001r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalnoŚci fundacji
( Dz. U. Nr 50, poz.529 22001r.)

1. Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom o,KubuŚ'ozostaławpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń. Innych organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacj1 oraz Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnei ptzez Sqd
Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod
nr 0000324460w dniu 25.02.2009r.Fundacjaposiadanr NIP 9462574881,REGON
060453976.
do 31.If .2010r.
Niniejszesprawozdanie
obejmujeokresod 01.01.2010r.
Radę Fundacji stanowi4:
CzesławaHuszcza- przewodn|cz4cazam. Lublin
Maria JolantaNogacz - członek-zam. Lub|in
.IanirraKozaczuk - członek - Zam. Lublin
SkładZarządu Fundacji jest następujący:
Tomasz Poniatowski' PrezesZarzqdu. zam.Lublin
Alicja Poniatowska- Wiceprezes Zarz4du- Zam. Lublin
Celem Fundacji jest:
a/ niesienie pomocy szczególnie potrzebuj4cym tj chorym, niepełnosprawnym'
dzieciom z ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnymoraz wszystkim znajduj4cym
się w trudnejsytuac.ii'szczegolniena obszarachwiejskich.
b/ prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalnościw zakresie ochrony
zdrowia oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym,
edukacvinym i chart'tatywnym.
2. Zasady , formy i zakres działalnościstatutowej z podaniem realizacji celów
statutowych., a także opis głównych zdarzefi prawnych w jej działalnościo
skutkach finansowych.
działaniawg Polskięi Klasyfikacii
Fundaciarealizujeswoje cele poprzeznastępuj4ce
DziałalnoŚci(PKD):
ni eodptatna:
alD ziała|nośó
pozostałychorganizacji członkowskich,gdzie indzi ej
94.99.Z D ziałalność
niesklasyfikowana,w tym:
a/ pomoc społeczna,w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnejsytuacji
zyciowej oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób,

bl działalnośc
charytatywna' m. in. finansowaniezakuplr leków dla osób
znajduj4cychsię w szczególnietrudne.isytuacjimaterialne.i.
c/ ochrona i promocja zdrowia, m.in. organizowanieturnusów
wypoczynkowychdla dzieci z ubogichwiejskich rodzin pod hasłem
..zdrorł.ie..
dl działanienarzecz osób niepełnosprawnych,
e/ promocji zatrudnieniai aktywizacjizawodowejosób pozostaj4cychbez
prac)'i zagrozor-rvch
zwolnieniemz pracy,
fl kra1oznartstlr,.aoraz Wypoczynkudzieci i młodzieiy"
g/ pomocy ofiarom katastrof,klęsk zywiołowych.konfliktów zbrojnychi
wojen w kraju i za granicą,
58.I9.Z PozostaładziatalnośĆ
wydawnicza,w tym:
al prowadzeniedziałalności
wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych
blDziała|ność
odpłatnamaksymalniedo wysokościkosztów bezpośrednich
lub
częściowo
odptatna:
pozostałychorganizacji członkowskich.gdzie indziej
94.99.Z - Działa|ność
niesklasyfikowana, w tym:
a/ ochrona i promocja zdrowia,
b/ krajoznawstwooraz wypoczynek dzieci i młodzieŻ'v,
58.|9.Z- Pozostaładziałalność
wydawnicza.w tym:
al prowadzerriedziałalności
wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowvch.
W okresie sprawozdaw czyft|zrealizowano następuj4ce przedsięwzięcia:
a/W ramachochrorryi promocji zdrowia,bior4cpod uwagę, ze:
- sytuacjamaterialnadużejliczby rodzin wiejskichjest trudna,
- dzieci wiejskienajczęściej
w czasiewakacji pomagaj4w pracachpolowych"
- wykonuj4 nierzadko prace zabronionedzieciom,
- wypadkowośczudziatem dzieci przy pracachw gospodarstwachrolnych jestbardzo
duza.
Fundacja zorgan|Zowała
rł,ypoczynekletni dla dzieci wiejskich z ubogich rodzin. pod
hasłemprotilaktyki zdrow-otnej'Zorganizowaliśmyjeden turnus l0
dniowy dla29
dzieci w ostrowie Lubelskim zapewniaj4cnie tylko doskonałewarunki lokalowe, dobre
wyzywienie, fachow4' wysoko wykwalifikowaną kadrę. ale równieŻ szęroki program
kulturalno-oŚwiatowy:
- wycieczka autokarowado jaskini ,,Raj,'w województlnlieświętokrzyskim,
- wycieczka autokarowa do ,Zwierzyńca,,. gdzie dzieci mogły zobaczyc
strusiei więle innych zwierz4t
- konkurs plastyczny z nagrodami
- ogl4daniefilmu Harry Potter
oraz za1ęcia w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotne.|:
- wyświetleniefilmu edukacyjnego.animowanegoomawia.iqcegosprawy bhp
przy pracy dzieci w gospodarstwie rolnym i domowym pt. ..Rodzina
Porazków'' i konkurs wiedzy na temattreścifilmu,
- prezentacjaZa pomocq Sprzętumultimedialnego materiałówprzeznaczonych

dla dzieci szkół podstawowych,(udostępnionychnaszej Fundacii przez
Państworł'4 Inspekcję Pracy) omawiaj4cych tematykę bezpieczeństwa
pobytu na w'si.'nvgospodarstwierolnym i domowym.
- gry i zabarł.1,..
zawody'i turniejei męcze na boisku ..orlik'':
- plażowaniei k4piel rv miejscowymkąpieliskuz ratownikiem.
b/ W ramach pomocy ofiarom klesk zywiołowych w okresie wiosny 2010 całkowicie
nieodpłatnie Fundacja zaoferorł.ałatransport wolontariuszy świadczqcych pomoc dla
powodzianz gminy Wilkow w'rvoj.lubelskim.
c/ W ramachdziałalności
charytatywnej:Fundacjazakupiła leki dla chorych dzieci zrodzin
o trudnej sytuacji n.raterialnej.dofinansowałarehabilitacjęchorym dzieciom oraz zakupiła
pomoce edukacyjnedo rł'spomaganianauki dzieci autystyczn'vchoraz okulary \ecznicze'
3. Informacja o prowadzonej działalnościgospodarczej wg wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja działalnoŚcigospodarczeinie prowadzi.
4. odpisy uchwał zarząrJu fundacji
odpisy Uchwał Rady Fundacji przedkładamyw zaŁqczenlu'
5. Informacja o wysokościuzyskanych przychodów z uwzględnieniem ich źródeł
oraz odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych z
uwzględnieniemkosztów tych Świadczeń:
P r z y c h o d y :z ł . w t y m :
- Przychodyz 10ńpodatku
. . . . ..'..36387
,43zł
- Darowiznyosób ftzycznych
....,...573,40zł
- FunduszSkładkowyUSR (dofinans.pobytu dziectna półkoloniach):.
' . 8700,00.zł
- odpłatnoŚćuczestnikówrodzicow za udziałdzieci w półkoloniach...
' ..l 050.00zł
. odsetki bankoweod lokat
.'.238,97zł
półkolonie
pozytku publicznego Zorgan|zowaliśmy
W ramach odpłatnejdziałalności
przychód
natomiast
wyniosł
12458,84zł.
rodzin,
ktorych
koszt
dla dzieci z ubogich
rłyniósł9750,00 zł, z czego dofinansowanieFunduszu SktadkowegoUSR 8700złi
rodziców |050zł.
odpłatność
6. Informacja o poniesionych kosztach na :
al rea|izację celów statutowych: 40481,89zł, w tym:
- koszty rea|izacjidziałalności
publicznego............ |2,458,84.zł.
poży'tku
odpłatnej
- koszty rea|izacjidziałalności
pozytku publicznego..... ......3299,30zł
nieodpłatnej
b/ administrację: 0.00zł
c/ działa|noŚćgospodar czą..
nie dotyczy
d/ pozostałekoszĘ:
- zakupmateriałów
......4l74,42zt
- zakup usługobcych
...7853,20zł
- wynagrodzenia,
........5373,48zł
i inne świadczenia....,.
ubezpieczenia
- podatkii opłaty(VAT od fakturzakupowych). '..
......f720,86zł
- amortyzacja'...
.1168.64zł
-pozostałe
,....4O33.I5zł

1

Dane o:
alLiczba zatrudnionych osób w Fundacjizpodziałem na stanowiska
Fundacja zatrudniałana podstawieumowy o pracę w niepełnymwymiarze czasu
pracy jednegopracownikana stanowiskugłównyksięgowy.
blŁączna kwota wynagrodzeń z porJziałemna wynagrodzenia, nagrody, premie
Roczne wynagrodzerriegłównegoksięgowegowyniosło brutto 3600zł+ ZUS
(300złbruttomiesięcznie)
c/ wysokoŚć przeciętnegowynagrodzenia wyplaconego członkom zarząc7ui
innych organów fundacji
Rada Fundac.iii Zarzqd nie pobierałyŻadnegowynagrodzenia.
d/ wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Zawarto 3 umowy z|eceniaw celu zapewnieniawłaściwej
opieki na pótkoloniach
letnichdla dzieci z ubogichrodzin ( 2 umowy z wychowawcami.I umowa
z kierownikiempółkolonii'
Łączne wydatki z tytułrrumów zlecenwraz z pozapłacowymikosztami (ZUS +
podatek)wyniosłyl 500'00zł
Zawarto ponadto 1 umowę o dziełona opracowaniei druk materiałowdo
wykorzystaniana półkoloniach na kwotę 3000 zł
Łqczne wydatki na wynagrodzeniaz tytułuumów cywilno-prawnych wyniosły
4500,00zł i s4 to wydatki w ramachkosztów realizacjidziałalności
poży'tku
publicznego.
e/ udzielonych przez Fundację pożyczkach
Fundacja nie udzi elałaŻadnych poŻyczek.
f/ kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Lukas Bank S.A. - kwota 9586,22zł
g/ wartoŚci nabyĘch obligacji, nabytych akcji
Nie zostałynab1,teŻadneobligacje ani akcje.
h/ nabytych nieruchomościach
Nie zostałynabyte Żadnenieruchomości.
i/ nabytych pozostaĘch środkachtrwaĘch
Fundacja nabyłaSprzętkomputerowy.
j/ wartościaktywów izobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanychdla celów statysĘcznych
Suma bilansowaAktywow wyniosła2I756.37zŁ,
z czego,.7460,00złwarlościniematerialnei prawne (programkomprrterowy)
9586^22z|gotówka w banku.
Suma bilansowaPasywów wyniosła2I756,37.zł.
Z czego..1200,00złFundusz statutowy
2408I,2fzł zobowiązaniakrótkoterminowe
5618.21złnadwy'żka
przychodównad kosztarni
-9143,06zł
nadwyzkakosztów nad przychodamiz r. lb'

Dane działalności
zleconej Fundacji przez podmioĘ państwowe i samorządowe
Na podstawie zawafiego Porozumienia z Funduszem Składkowym lJbezpieczenia
SpołecznegoRolnikow Fundacja zorganizowałapołkolonie dla 29 dzieci z gminy
ostrów Lubelski. Koszt zorganizowania półkolonii wyniósł l2458"84zł. otrzymane
dofinansowaniez FunduszuSkładkowegoUSR 8700zł.
9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych
Fundacja składa deklarację PIT4R do Urzędu Skarbowego. Rozliczenia z tytułu
zobow iqzań podatkowych regulowane SQterminowo.

10. Kontrole w okresie sprawozdawczym.
W okresie sprawozdawczymtj. od kontroli nie było.
ZarządFundacji : Prezes Zarzqdu:

f,,,','j,,Ja'

UchwałaNr 1/2011
Rady Fundacji,,Fundacji Pomocy Chorym i Dzieciom ,,Kubuś''
z dnia 10.03.2011r.
w sprawie zatwiercJzeniaSprawozdania merytorycznego i finansowego z dzia|alności
Fundacji w okresieod 01.01.2010r.
do 31.1f.2010r.

Na podstawiepostanowień$ l7 pkt.4 StatutuFundacjiPomocy Chorym iDzieciom
,,Kubuś''po Zapoznaniu się ze Sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działa|ności
Fundacjiza okresod 01.01.2010r.do 31.12.2010r.- Rada Fundacjipostanawiazatwterdzic
vrryiejwl,mienione Sprawozdania,w tym Bilans i Rachunek Wynikow.
Uchwaławchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Czesława
Huszcza.........!.i

.IaninaKozaczuk

UchwałaNr 2/2ott
Rady Fundacji,,FundacjiPomocyChorymi Dzieciom,,Kubuś,,
z dnia 10.03.2011r.
w sprawiewprowadzeniazmian w Statucie ,,Fundacji
Pomocy Chorym i Dzieciom,,Kubuś,,

Na podstawiepostanowień5 17 pkt.5 StatutuFundacjiPomocyChorymi Dzieciom,,Kubuś,,
Rada
Fundacjiuchwa|awprowadzenienastępujqcych
zmianw Statucie,,Fundacji
PomocyChorymi
Dzieciom,,Kubuś,,:
1/dodać:
a/w 5 8 ust. 1 |it.h/o treści:,,działaIność
na rzeczrodziny,macierzyństwa,
rodzicielstwa,
u p o w s z e c h n i a ni ioac h r o n yp r a wd z i e c k a "
b/ w s 19 ust.4 o treści:,,członkami
organu zarzqdzajqcego
mogq być osoby,jeże|inie by|iskazani
praWomocnym wyrokiem za przestępstwo umyś|neściganez oskarzenia pubIicznegoIub
przestępstwoskarbowe;,,

2lzmlenićtreść:
al g 12 ust.4|it.dna:,,zakupu
towarów lub usługod podmiotóww którychuczestniczq
członkowie
F u n d a c j ci ,z ł o n k o w ioer g a n ó wI u bp r a c o w n i coy r a zi c ho s ó b b | i s k i c hn,a z a s a d a c hi n n y c hn i zw
stosunkudo osób trzecichlub po cenachwyzszychniz rynkowe',
b/$ fS ust.z na:,,Cztonkowie
RadyFundacji:
a/ nie mogq być członkami organu zarzqdzajqcegoani pozostawać z nimi w zwiqzku
małżeńskim,we wspólnym pożyciu,w stosunku pokrewieństwa,powinowactwa Iub
podIegtości
stużbowej;
ścigane
z oskarzenia
b/ nie byli skazaniprawomocnymwyrokiemZa przestępstwoumyś|ne
publicznegoIubprzestępstwo
skarbowe;
c/ mogq otrzymywaćz tytułu pełnieniafunkcji w Radzie Fundacjizwrot uzasadnionych
kosztów Iub wynagrodzenie W wysokościnie wyzszej niż przeciętne miesięczne

WynagrodzenieW Sektorze przedsiębiorstwogłoszoneprzez Prezesa Gtównego Urzędu
Statystycznego
za rok poprzedni;"
c/ 5 27 na:,, W przypadku niemozności
wykonywaniaswoich obowiqzków przez Fundatoraobowiqzkii prawaFundatora- przejmujenastępcaprawnyFundatoraTomaszPoniatowski,,
d/ 5zo ust.1. pkt. 5 na treść:,,UchwaIanie
reguIaminu
BiuraFundacji,,
pkt. 6 na treść:,,powotywanie
DyrektoraBiuraFundacji,,
ust.2 na treść:,,
Członkowie
ZarzqduFundacjimogqpozostawaćz Fundacjqw stosunkupracy
lub innym stosunkucywi|no-prawnym.
Z tytututych umów mogq pobieraćwynagrodzenie.
Umowy
zawiera i rozwiqzuje Fundator Iub PrzewodniczqcyRady Fundacji,a z innymi zatrudnionymi
pracownikami
FundacjiPrezesZarzqdu,WiceprezesZarzqdu
IubDyrektorBiura.
ust. 3 na treść:,,CzłonkowieZarzqdu mogq otrzymywać z tytułu pełnionejfunkcji
uzasadniony
zwrot kosztów.,,
3/skreslić:
w 5 15ust.4
w S 20 ust.4
Uchwaławchodziw zyciez dniem podjęcia.
'
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UchwałaNr 1/2011
Fundatora ooFundacjiPomocy Chorym i Dzieciom ,,KubuŚ''
z dnia 10.03.2011r
w sprawie odwołaniaWiceprezesa Zarządu Fundacji i powołaniawiceprezesa Zarządu
Fundacji
Na podstawiepostanowień$ 19' ust.1StatutuFundacjiPomocy Clrorym i Dzieciom ..Kubttś''
z dniem 10.03.201lr.powołujęWaldemaraKuśmierczukzam.20.470Lublin ul.
Nałkowskich 125117na funkcję WiceprezesaZarzqduFundacji w mieisce Alic.ii
Poniatowskiej.Uchwaławchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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