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Cele statutowe Fundacji:
1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności polegającej na niesieniu wszechstronnej pomocy
medyczno-rehabilitacyjnej, dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej dzieciom
i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, a także ich naturalnym lub prawnym przedstawicielom.
2. Działalność określona w pkt. 1 jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i dotyczy
realizacji zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, a także ich
naturalnym lub prawnym przedstawicielom.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a cały dochód przeznacza na działalność
statutową, o której mowa w pkt. 1 i 2.

Fundacja realizuje zadania szczególnie poprzez:
1. Pomoc w wyposażeniu Ośrodka Rehabilitacji w sprzęt i urządzenia medyczno-rehabilitacyjne.
2. Wspieranie Ośrodka w jego bieżącej działalności.
3. Udzielanie wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność zbliżoną
z celami Fundacji.

1. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Zarząd Fundacji odbył w okresie sprawozdawczym osiem posiedzeń zarządu, które głównie
poświęcone były:
− przygotowanie zebrania sprawozdawczego za 2011 rok oraz zapoznanie się z materiałami
sprawozdawczymi,
− określenie zadań Fundacji na rok 2012,
− zapoznanie się propozycjami zmian statutu Fundacji,
− podjęcie decyzji o zakupie samochodu do przewozu dzieci korzystających z Ośrodka,
− wysłuchanie informacji złożonej prze Dyrektora WORiT odnośnie sytuacji finansowej Ośrodka
w roku 2012,
− przesłanie podziękowania do Arcybiskupa Damiana Zimonia za wieloletnią współpracę i opiekę
duchową oraz do Arcybiskupa Wiktora Skworca z życzeniami w związku z objęciem
Arcybiskupstwa Katowickiego.
− rozpatrzenie wniosku dyrektora WORiT o pokrycie kosztów zakupu kserokopiarki dla Ośrodka,
− okresowe informacje z działalności Ośrodka składane przez Dyrektora,
− omówienie zarządzenia Sądu Rejonowego w Gliwicach w sprawie zmiany statutu Fundacji,
− przedstawienie opracowanego sprawozdania dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w Warszawie,
− informacja dyrektor Ośrodka o braku środków finansowych na bieżące utrzymanie Ośrodka,
− odbyło się wspólne posiedzenie zarządu Fundacji z Powiatową Radą Społeczna do spraw Osób
Niepełnosprawnych,
− omówiono sprawy związane z realizacją zadania publicznego pod nazwą „ Koń moim
przyjacielem”, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację projektu wraz z ustaleniami
dotyczącymi rozpoczęcia realizacji projektu ( przetargi),
− rozpatrzono wniosek dyrektora WORiT o dotację na szkolenie pracownika,
− informacje dyrektora WORiT o uruchomieniu od 1 września edukacji dla dzieci z pobytu
dziennego w Ośrodku oraz na jakim etapie są formalności związane z zakupem samochodu,
− podjecie decyzji o przekazaniu kwoty 2.525,00 zł jako udział Fundacji w realizacji projektu
zadania publicznego.
− informacja dyrektora WORiT o przygotowaniu pomieszczeń w Ośrodku do rozpoczęcia
edukacji w Ośrodku,
− podejmowanie uchwał o wydatkach na rzecz Ośrodka na podstawie wniosku Dyrektora
WORiT,
− podjęcie decyzji o uruchomieniu strony internetowej dla Fundacji,
− informacja o realizacji projektu „Koń moim przyjacielem”przez osoby uczestniczące w zadaniu,
− przygotowanie do zbiórki publicznej w Dniu Wszystkich Świętych oraz określenie na jaki cel
będą zebrane środki przeznaczone,
− informacja o aktualnej sytuacji finansowej Ośrodka,
− informacja o stanie finansowym Fundacji w tym o wpłatach z 1 % podatku,
− informacja o uruchomieniu strony internetowej Fundacji, koszt uruchomienia wyniósł 240,00 zł,
− wyrażenie zgody na przeznaczenie środków finansowych dla WORiT,
− spotkanie zarządu Fundacji z dziećmi i rodzicami w ośrodku jeździeckim na podsumowaniu
projektu,
− wyjazd członków zarządu Fundacji na groby zmarłych Księży przed Dniem Wszystkich
Świętych,
− informacja o efektach zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych i podjęcie decyzji o zakupie
nowych skarbonek do zbiórki,

− przygotowanie spotkania opłatkowego z dziećmi ich rodzicami i pracownikami Ośrodka przed
Bożym Narodzeniem,
− uroczyste poświęcenie zakupionego samochodu,
− omówienie zakończonego projektu z hipoterapii przy udziale osób prowadzących to zadanie.
Najważniejszym zadaniem Fundacji są starania o właściwe zabezpieczenie finansowe WORiT.
W roku 2012 leczono i rehabilitowano przeciętnie 446 dzieci miesięcznie, w pobycie dziennym 14
dzieci, wczesnej interwencji 159 dzieci, usługi rehabilitacyjne 250 dzieci oraz 23 dzieci w
rehabilitacji dziennej Ośrodka.
Umowy partycypacyjne na rok 2013 dotychczas podpisało 6 samorządów gminnych, nie podpisały
do obecnej chwili gminy Marklowice, Mszana i Lubomia.

2. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (opis ze wskazaniem jej formy)
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. UCHWAŁY ZARZĄDU.
W okresie sprawozdawczym podjęto12 uchwał zarządu Fundacji, które dotyczyły;
− wydatków na rzecz WORiT w tym; zakupu kserokopiarki, drukarki laserowej, wanny do
hydroterapii, samochodu do przewozu dzieci z pobyty dziennego, pomocy finansowej na
utrzymanie Ośrodka, dopłata na szkolenie dla pracownika Ośrodka, na adaptację, remont i
wyposażenie dwóch sal do terapii integracji sensorycznej oraz terapii pedagogicznej,
− realizacja projektu przyjętego w konkursie pod nazwą „Koń moim przyjacielem”
− przeznaczenie środków finansowych na turnus rehabilitacyjny dla Arka Potyki,
− zmiany warunków zakupu samochodu dla Ośrodka,
− uruchomienie strony internetowej,
− organizacja zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych,
− pokrycie kosztów związanych z zakupem paliwa,
− podsumowanie zbiórki publicznej wraz z zaleceniem zakupu nowych skarbonek.

4. Uchwały Rady Nadzorczej Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”.
W okresie sprawozdawczym podjęto 5 uchwał.
1/ w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Fundacji i udzielenia absolutorium za 2011rok,
2/ w sprawie programu działania Fundacji na rok 2012,
3/ dokonanie zmian w statucie Fundacji,
4/ poszerzenie składu osobowego zarządu Fundacji,
5/ poszerzenie składu osobowego komisji rewizyjnej

5. PRZYCHODY FUNDACJI.
- spadek
- zapis
- darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych
- darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych
- dotacje

nie otrzymano
nie otrzymano
3.781,23 zł
nie otrzymano

- dochody z akcji charytatywnych
- przychód z podatku 1 %
- wynik finansowy działalności gospodarczej
- pozostałość na koncie Fundacji ( B.O)
- dochód z prowadzenia rachunku bankowego (odsetki)

117.974,69 zł
22.615,40 zł
nie prowadzi działalności
42.303,67 zł
2.403,26 zł.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i osiągnięcia wyniku finansowego należy
podać % stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA:
-

realizację celów statutowych Fundacji
wydatki administracyjne (czynsze, itp.)
działalność gospodarcza
inne wydatki

177.486,90 zł
nie wydatkowano
nie wydatkowano
nie było

4. DANE:
a/
b)
-

liczba osób zatrudnionych w Fundacji:
na umowę o pracę
nie zatrudnia się
działalności gospodarczej
nie prowadzi się
łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na:
wynagrodzenia
nie wypłacano
nagrody
nie wypłacano
premie
nie wypłacano
wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę:
wynagrodzenia
nie wypłacano
nagrody
nie wypłacano
premie
nie wypłacano
wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej:
wynagrodzenia
nie wypłacano

- nagrody
- premie

nie wypłacano
nie wypłacano

c) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia –wypłaconego łącznie:
-członkom zarządu i innym organom Fundacji
-osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą

nie wypłacano
nie wypłacano

c/ wydatkach na wynagrodzenie z umów zleceń

nie wydatkowano

d/ udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych

nie wydatkowano

e/ saldo z rachunku podstawowego w Banku Spółdzielczym
w Wodzisławiu Śląskim
f/ środki ulokowane na rachunku w Banku Spółdzielczym
w Wodzisławiu Śląskim ( lokaty )
g/ wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów
lub nabytych akcji w spółkach:
h/ nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu
oraz wysokości kwot wydatkowanych:
i/ nabytych pozostałych środków trwałych
j/ wartość aktywów i zobowiązań Fundacji
zobowiązania

11.591,35 zł
110.126,64 zł
nie nabyto obligacji
nie nabyto
nie nabyto
nie powstały żadne

1. DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ FUNDACJĘ
Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH CELÓW
STATUTOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ
Nie uzyskano przychodów z odpłatnych świadczeń

6 DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
Fundacja nie przyjęła zadań zleconych
2.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU
CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE
W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, dlatego też nie wykonano rozliczeń z budżetem,
jak również nie składano deklaracji podatkowych.
Wodzisław Śląski, 07. luty 2013 rok
Prezes zarządu Fundacji
Wiesława Kiermaszek-Lamla

Członek zarządu Fundacji
Lech Litwora
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wacław Mandrysz

