SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI „ WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI”
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019
_____________________________________________________________________
W roku sprawozdawczym Zarząd i Komisja Rewizyjna pracowały w niezmienionych
składach osobowych. Zarząd - 7 osób i Komisja Rewizyjna - 4 osoby.
Sprawozdanie obejmuje działalność statutową zarządu Fundacji za rok 2019.
Poniżej przedstawiamy ważniejsze zadania oraz osiągnięte wyniki finansowe.
Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym odbył 4 posiedzenia, w większości przy
90 % a nawet 100 % obecności członków Zarządu. W każdym posiedzeniu Zarządu brali
udział członkowie Komisji Rewizyjnej z jej przewodniczącym.
Tematem posiedzeń były następujące sprawy:

Omawiano przygotowanie do zebrania sprawozdawczego,
wraz określeniem
szczegółowych zadań Fundacji na 2019 r.,

Zapoznano się z informacją złożoną przez dyrektora WORiT o
wykorzystaniu środków ze zbiórek publicznych oraz o stanie organizacyjnym i finansowym
Ośrodka,

Zastanawiano się nad rozpropagowaniem wśród mieszkańców idei wpłat 1 %
podatku na Fundację. Zarząd wyraził zgodę na opublikowanie w gazecie,

Zapoznano się z materiałami sprawozdawczymi zarządu za rok 2018,
Zapoznano Zarząd z propozycją zmiany statutu Fundacji, która dotyczy dodania zapisów o
działalności imprez o charakterze kulturalnym i sportowym,

Zostały przedstawione propozycje zmian w składzie Zarządu zgodnie z prośbą Pana
Lecha Litwory,

Zaproponowano wprowadzenie do Statutu tytułu „Członek Honorowy Fundacji”

Wyrażono zgodę na prośbę rodziców chorego dziecka, aby wpływy z 1 % zgodnie z
wolą darczyńców wpływały na konto Fundacji, a później były przekazane rodzicom dziecka.

Ustalono, że do programu działalności Fundacji zostanie wprowadzone zadanie pn.
zorganizowanie koncertu z okazji Dnia Dziecka,

Przyjeto informację o zmianie konta bankowego, ponieważ połączono Bank Spółdz.
W-w Śl. z Mikołowskim,

Na posiedzeniach sukcesywnie informowano o stanie konta bankowego Fundacji, w
tym z wpływów z 1 % podatku,

Zapoznano z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie
majątku Fundacji i przekazywanych środków. Odpowiedź Fundacji była negatywna, ponieważ
nie przeprowadzaliśmy operacji gotówkowych z tak dużymi kwotami,

Zaprezentowano i zaakceptowano materiały niezbędne do przeprowadzenia zbiórki
w Dniu Wszystkich Świętych,

Zapoznano się z informacją z działalności Ośrodka złożoną przez Panią Dyrektor,

Podejmowano uchwały o wydatkach na rzecz Ośrodka w tym; dofinansowanie
szkoleń pracowników rehabilitantów i innych wydatków na wniosek Dyrektora WORiT,

Przyjęto informację złożoną przez Dyrektora WORiT o ilości dzieci korzystających z
Ośrodka z podziałem na gminy, włącznie z podaniem danych nt. partycypowania gmin w
kosztach leczenia,

Złożono informację o dotychczasowych wydatkach i stanie konta bankowego,

Przygotowanie koncertu w dniu 30.09.2019r.w wykonaniu artystów z
Wodzisławskiego Centrum Kultury pod tytułem „Memento”. Zarząd ustalił, że nie będzie
odpłatności za bilety,

Przedstawiono sposób przygotowania do zbiórki publicznej w Dniu Wszystkich
Świętych,


Ustalono termin i miejsce mszy świętej na dzień 26.09.2019 r. w kościele pw. WNMP
w Wodzisławiu Śl. , czyli u proboszcza B. Płonki, z okazji rozpoczęcia roku szkolnego,

Ustalono i zrealizowano wyjazd na groby zmarłych Księży Proboszczów przed Dniem
Wszystkich Świętych,

Poinformowano o stanie i sposobie przygotowań do zbiórki w Dniu Wszystkich
Świętych,

Przygotowanie spotkania opłatkowego z dziećmi i rodzicami z pobytu dziennego oraz
Pracownikami Ośrodka,

Przyjęto szczegółową informację o zbiórkach publicznych,

Na posiedzeniu Zarządu zwrócono się do Pani Dyrektor Ośrodka w sprawie
rozpoczęcia starań i przygotowania wniosku do Starostwa Powiatowego o pozyskanie
samochodu do przewozu dzieci z Ośrodka. Programy, z których można pozyskać środki na ten
cel są ogłaszane są przez PFRON,
W okresie sprawozdawczym podjęto 6 uchwał, które dotyczyły:

Wystąpienie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przyznanie tytułu członka
honorowego Fundacji dla Pana Lecha Litwory,

Przeznaczenie środków finansowych na dofinansowanie szkoleń pracowników
WORiT,

Organizacji zbiórek publicznych,

Przeznaczenie środków finansowych na zakup kwiatów i zniczy

Podsumowanie zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych,

Spotkanie opłatkowe z dziećmi i rodzicami oraz pracownikami WORiT.
W posiedzeniach zarządu brali udział członkowie komisji rewizyjnej i kierownictwo
Ośrodka. Pani Dyrektor Ośrodka przekazywała informację o bieżącym funkcjonowaniu
Ośrodka oraz o wydatkach finansowanych, poniesionych przez Fundację.
W roku sprawozdawczym łączna liczba dzieci korzystających ze świadczeń
zdrowotnych w Ośrodku wynosiła miesięcznie około 530 osób.
Ośrodek realizuje w pobycie dziennym rehabilitację dla 18 dzieci, zatrudniając;
oligofrenopedagogów, fizjoterapeutów,pielęgniarkę, psychologa i logopedę w wymiarze ½
etatu.
Świadczenia te Ośrodek realizuje dla dzieci i młodzieży z powiatu wodzisławskiego (wiek
pacjentów : od urodzenia do 25 roku życia),
W ubiegłym roku nie wszystkie samorządy gminne powiatu wodzisławskiego
podpisały umowy z Dyrekcją Ośrodka na częściowe sfinansowanie pobytu dzieci ze
swojego terenu.
Świadczenia zdrowotne były także realizowane w Ośrodku dla dzieci spoza powiatu
wodzisławskiego, zgodnie z życzeniem rodziców tych dzieci.
Duża ilość dzieci
korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zadowolenie ich rodziców są dowodem na
to, że rehabilitacja i terapia w Ośrodku prowadzona jest na wysokim poziomie.
26 września w kościele WNMP w Wodzisławiu Śl. odbyła się msza św. inaugurująca
rok szkolny dla dzieci z Ośrodka.
Zgodnie z planem pracy Fundacji 30 września odbył się koncert w wykonaniu
artystów Wodzisławskiego Centrum Kultury pod tytułem „Memento”. W czasie koncertu
młodzież z II LO zebrała do skarbonek 870,90 zł.
Wszystkie sprawozdania Zarząd Fundacji wykonał w terminie, przesyłając je do :
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego.

Przed Dniem Wszystkich Świętych odwiedzono groby zmarłych Księży zasłużonych
dla Fundacji. Na grobach zapalono znicze, złożono kwiaty i odmówiono modlitwę.
Po raz 24 w Dniu Wszystkich Świętych przeprowadzono zbiórkę charytatywną na 45
cmentarzach powiatu. W zbiórce uczestniczyło ponad 1000 wolontariuszy. W czasie zbiórki
zebrano do skarbonek 82.232,61 zł. Ponad 5 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Z podatku
1% za rok 2019 wpłynęło na konto Fundacji 11.891,10 zł oraz dodatkowo 676,90 zł
przekazanych
dziecku Arturowi Sobaszek. Ponadto wpłynęły darowizny od osób
prywatnych w wysokości 3.509,69zł
Ogółem dochody Fundacji w roku ubiegłym wyniosły 97,736,56 zł.
Stan konta na koniec roku w banku wyniósł 166.343,66 zł, Szczegółowy wykaz dochodów
i wydatków załączono do sprawozdania.
Znaczące dochody naszej Fundacji były możliwe dzięki ofiarności i życzliwości wielu
osób. Zarząd wyraża słowa uznania i podziękowania wszystkim, którzy wspierają finansowo
Fundację, a przez to wspomagają utrzymanie Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i
Terapii Dzieci i Młodzieży.
W imieniu Zarządu Fundacji
Prezes
Wiesława Kiermaszek - Lamla
Wodzisław Śląski, 17 marca 2020 r.

