SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC
„RADOSNE DZIECIŃSTWO”
Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY
W ROKU 2005

DANE FUNDACJI:
Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc „Radosne Dzieciństwo”
z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 73,
wpisana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000238786
posiadająca numer identyfikacyjny w systemie REGON 340058826
oraz numer identyfikacji podatnika NIP 967-12-20-756
W skład Zarządu wchodzi:
Ewelina Krysińska – Prezes Zarządu
zam. w Bydgoszczy przy ul. Modrakowej 80/50
CEL FUNDACJI:
Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnych umysłowo dla
wyrównywania ich szans życiowych, czynienia ich dzieciństwa radosnym, a także - w
miarę sił i środków - wspomaganie dzieci chorych na nowotwór.
ZASADY,FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia
1984 roku oraz postanowień statutu Fundacji gromadząc środki finansowe i pomoc
rzeczową, a następnie przekazując pozyskane dobra dzieciom potrzebującym
zgodnie z celami Fundacji.

W szczególności Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej dla
niepełnosprawnych umysłowo lub chorych na nowotwór;
2) dążenie do likwidacji barier i utrudnień we wszelkich aspektach życia
codziennego niepełnosprawnych umysłowo;
3) organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych;
4) organizowanie

i

wspieranie

wszelkich

form

rehabilitacji

dzieci

niepełnosprawnych umysłowo lub chorych na nowotwór;
5) kształtowanie świadomości społecznej na temat stwarzania równych szans
życiowych dzieci niepełnosprawnych;
6) organizacja

szkoleń

i

edukacja

w

zakresie

rehabilitacji

dzieci

niepełnosprawnych i chorych na nowotwór,
7) współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz
placówkami oświatowo-wychowawczymi, a także organizacjami społecznymi
w

budowaniu

podstaw

prawidłowego

procesu

integracji

dzieci

niepełnosprawnych umysłowo ze społeczeństwem;
8) dofinansowywanie wyjazdów dzieci na kolonie i obozy, leczenia w kraju i za
granicą;
9) finansowanie leków dla dzieci chorych na nowotwór;
10) dofinansowywanie imprez charytatywnych;
11) nadawanie godła "RADOSNE DZIECIŃSTWO" oraz tytułu honorowego
„Przyjaciela Fundacji” dla osób najbardziej zasłużonych w wspieraniu
działalność Fundacji.

W roku 2005 Fundacja rozpoczęła swoją działalność i jej pierwsze działania
związane były z rozpoczęciem działalności, wdrożeniem zasad współpracy, wyborem
organów Fundacji, przygotowania podstaw jej działalności zarówno technicznych jak i

organizacyjnych. Pomimo szeregu ww. działań rozpoczęto również zasadniczą
działalność statutową podejmując z sukcesem szereg inicjatyw charytatywnych.
W roku 2005 nie podjęto, żadnych znaczących działań prawnych o skutkach
finansowych.
4. Uchwały Zarządu
W roku 2005 r. Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał.
5. W roku 2005 uzyskano następujące przychody z następujących tytułów:
1) spadek, zapis, darowizna – 12.937,09 zł
2) środki pochodzące ze źródeł publicznych
a) z budżetu państwa - brak przychodu z tego źródła
b) z budżetu gminy - brak przychodu z tego źródła
3) odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń - 125,- PLN
4) środki z działalności gospodarczej:
a) wynik finansowy działalności gospodarczej 0,- PLN
b) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł - 0 %
6. W roku 2005 poniesiono następujące koszty na:
a) realizację celów statutowych - 6.33,42 PLN
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) - 1.952,53 PLN,
c) działalność gospodarczą - 0,- PLN,
d) pozostałe koszty - 800,05 PLN,

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej,
W roku 2005 Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

W roku 2005 Fundacja nie wypłacała żadnych tego typu świadczeń.
c) wysokości

rocznego

lub

przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia

wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
W roku 2005 Fundacja nie wypłacała żadnych tego typu świadczeń.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
W roku 2005 Fundacja wypłaciła na podstawie umów zlecenia dla
Zleceniobiorców świadczących wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Fundacji
łączną kwotę 260,- PLN
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
W roku 2005 Fundacja nie udzielała żadnego rodzaju pożyczek.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
W roku 2005 Fundacja nie posiadała żadnych środków ulokowanych na
rachunkach bankowych poza środkami na rachunku bieżącym, z którego
finansowała bieżącą działalność statutową oraz koszty działalności Fundacji.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
W roku 2005 Fundacja nie nabyła żadnych tego typu papierów wartościowych.
h) nabytych

nieruchomościach,

ich

przeznaczeniu

oraz

wysokości

kwot

wydatkowanych na to nabycie,
W roku 2005 Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
W roku 2005 Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
j) wartości

aktywów

i

zobowiązań

fundacji

ujętych

we

właściwych

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
- wartość aktywów - 5.584,87 PLN
- wartość zobowiązań - 22,80 PLN

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności,
W roku 2005 Fundacja nie prowadziła tego typu działalności gospodarczej.
9. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
W roku 2005 Fundacja składała w III Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy
deklaracje miesięczne CIT. Wszystkie deklaracje złożone były terminowo i
wypełnione prawidłowo.
Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Fundacja wpłaciła w roku
2005 kwotę 0,- PLN.
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (jako płatnik tego podatku)
Fundacja wpłaciła w roku 2005 kwotę 33,80 PLN.
Z tytułu podatku od towarów i usług (podatek VAT) Fundacja wpłaciła w roku
2005 kwotę 0,- PLN
III. W roku 2005 w Fundacji nie była prowadzona żadna kontrola.
IV. Ważniejsze wydarzenia w działalności Fundacji o charakterze pożytku
publicznego.
W roku 2005 Fundacja starała się realizować cele o charakterze pożytku
publicznego.
W tym celu Fundacja pomimo krótkiego okresu działalności :
1. Objęła patronatem Zespół Szkół nr 30 mieszczący się w Bydgoszczy przy ul.
Jesionowej i zainaugurowała swoją działalność organizując dla ponad 500 dzieci z tej
szkoły oraz innych zaproszonych dzieci festyn rozpoczynający rok szkolny
2005/2006 w dniu 20.09.2005 r., współfinansując tę imprezy na łączną sumę
wydatków 3.581,96 zł

3. Sfinansowała zakup paczek świątecznych dla klas życia z Zespołu Szkół nr 30
przy ul. Jesionowej w Bydgoszczy za łączną sumę 2.195,70 zł, współfinansując w ten
sposób imprezę noworoczną dla swoich podopiecznych z ww. szkoły.
4. W dniu 6.12.2005r. Fundacja zorganizowała Mikołajki dla dzieci z Zespołu Szkół nr
30 w Bydgoszczy w Olimpic Bowling Center.
5. W dniu 28.12.2005 r. Fundacja sfinansowała lek dla swego podopiecznego z
zespołem ADHD na sumę 305,75 zł.
6. Fundacja zorganizowała akcję „Gwiazdka 2005” dot. wyrobu kart świątecznych i
ozdób choinkowych, ponosząc na ten cel wydatki 1.936,58 zł, a osiągając przychód
w ramach działalności statutowej w łącznej kwocie 3.548,- zł.

V. Inne wydarzenia z działalności Fundacji w roku 2005r.
1. W 2005 Fundacja uzyskała wpis na listę organizacji społecznych prowadzoną
przez Ministra Sprawiedliwości, co umożliwi Fundacji pozyskiwanie środków
finansowych z zasądzanych przez sądy kwot pieniężnych.
2. W dniach 10-1712.2005r. Fundacja przeprowadziła w Bydgoszczy w Galerii
Pomorskiej zbiórkę publiczną, po wcześniejszym uzyskaniu w Urzędzie Miasta
Bydgoszczy stosownego zezwolenia na tego typu zbiórkę.
Zbiórka publiczna przyniosła przychód w łącznej kwocie 876,32 zł.

