INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ FUNDACJI
„WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI”
Poniższa
informacja
dotyczy
statutowej
działalności
Zarządu
Fundacji
za 2016 rok oraz podsumowanie ważniejszych zadań wraz z przedstawieniem wyników
finansowych Fundacji.
Zarząd pracował w składzie;
Wiesława Kiermaszek-Lamla - prezes zarządu
Lech Litwora
- zastępca prezesa
Ks. Prałat Alfred Wloka
- członek zarządu
Ks. Prałat Bogusław Płonka - członek zarządu
Ks. Kazimierz Kopeć
- członek zarządu
Ks. Janusz Badura
- członek zarządu
Anna Białek
- członek zarządu
oraz Komisja Rewizyjna;
Ks. Daniel Ferek
- przewodniczący komisji rewizyjnej
Ks. Bogumił Mazurczyk
- członek komisji rewizyjnej
Ks. Janusz Jojko
- członek komisji rewizyjnej
Helena Osińska
- członek Komisji rewizyjnej
Księgowość Fundacji prowadzi nie zmiennie pani Elżbieta Hibner.
Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym odbył 7 posiedzeń Zarządu.
Tematem posiedzeń były następujące sprawy:
 Omówienie przygotowań do zebrania sprawozdawczego, w tym zastanawiano się nad
wprowadzeniem zmian w statucie Fundacji na 2016 r.
 Ustalenie terminu odbycia koncertu na dzień 9.04.2016 r. w Wodzisławskim Centrum
Kultury.
 Zapoznanie się z informacją złożoną przez Dyrektora WORiT o wykorzystaniu środków ze
zbiórek publicznych.
 Podjęcie decyzji o podziękowaniu dla osób, które w okresie 20 lat w Dniu Wszystkich
Świętych udzielały się w zbiórkach.
 Ustalenie projektu statuetki, przeznaczonej dla zasłużonych osób w zbiórkach.
 Wyrażenie zgody rodzicom chorego dziecka, aby z 1% wpływy zgodnie z wolą darczyńców
zostały przekazane dla ich dziecka.
 Omawianie szczegółowego programu koncertu i ich wykonawców.
 Ustalenie sposobu wręczania podziękowań dla Dyrektorów Placówek Oświatowych
w przerwie koncertu.
 Omówienie prośby rodziców o pomoc finansową dla dziecka na rehabilitację.
 Okresowe informacje z działalności Ośrodka składane przez Dyrektora.
 Podejmowanie uchwał o wydatkach na rzecz Ośrodka w tym; zakup sprzętu
rehabilitacyjnego i innych wydatków zawsze na wniosek Dyrektora WORiT.
 Rozpatrzenie wniosku o pomoc finansową na operację.
 Relacja z odbytego koncertu w wykonaniu artystów Piotra Machalicy i Zespołu Kuby
Blokesza.












Informacja Pani Dyrektor o ilości dzieci korzystających z Ośrodka z podziałem na gminy,
w tym ich udział w partycypacji.
Wyrażenie zgody na wydatki z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Ośrodka.
Informacja o terminowym przekazaniu wszystkich sprawozdań Fundacji do:
Urzędu Skarbowego, Sądu Rejonowego w Gliwicach, Urzędu Statystycznego oraz do
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Informacja o dotychczasowych wydatkach i o stanie konta bankowego Fundacji.
Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku do Starostwa Powiatowego na hipoterapię
Przygotowanie do zbiórki publicznej w Dniu Wszystkich Świętych.
Informacje o aktualnej sytuacji finansowej Ośrodka.
Informacja o stanie finansowym fundacji w tym o wpłatach z 1 % podatku.
Wyrażenie zgody na przeznaczenie środków na kwiaty i znicze na groby Księży i wyjazd
zarządu na groby przed Wszystkimi Świętymi.
Informacja o efektach zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych.
Zorganizowanie spotkania opłatkowego w Ośrodku dla dzieci, rodziców, pracowników
w okresie Bożego Narodzenia,
Podjęcie decyzji o uhonorowaniu Księży Proboszczów za 20 letnią pomoc w zbiórkach na
cmentarzach.

W okresie sprawozdawczym podjęto 6 uchwał, które dotyczyły;
- wyrażenia zgody na cel szczegółowy przyjęcia 1% podatku dla dziecka Artura,
- udzieleniu pomocy finansowej dla chorego dziecka Bartosza na rehabilitację,
- przeznaczeniu 1.700,- zł dla Ośrodka z przeznaczeniem dla dzieci z pobytu dziennego
z okazji Dnia Matki i Ojca,
- przeznaczeniu 6.000,- zł dla Martyny na operację,
- organizacji zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych.
- podsumowaniu zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych.
Na posiedzeniach zarządu poza członkami brali udział członkowie komisji rewizyjnej
i kierownictwo Ośrodka. Pani Dyrektor Ośrodka przekazywała informacje o bieżącym
funkcjonowaniu Ośrodka oraz o ewentualnych problemach związanych z jego utrzymaniem.
Do informacji dołącza się zestawienie przychodów i wydatków za rok 2016.

Wodzisław Śląski, dnia 9 marca 2017 rok

