SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM "jerzyk"
w Przemyślu za 2010 r.
1. Podstawowe informacje o fundacji.
Nazwa fundacji, siedziba i adres.
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk"
37-700 Przemyśl ul. Żwirki i Wigury 14
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Nr w KRS, Nr Regon, NIP.
Data wpisu w KRS - 17.11.2010 r.
Numer KRS - 0000370505
Regon - 180635049
NIP - 7952511154
Zarząd Fundacji.
Prezes
Wiceprezes
Członek
Członek

Artur Cieliński zam. Przemyśl, ul. Dworskiego 29/22
Tomasz Schabowski zam. Przemyśl, ul. Opalińskiego 15/24
Maria Siębab zam. Przemyśl, ul. Paderewskiego 20/65
Anna Kazienko zam. Przemyśl, ul. Wołodyjowskiego 10A

Cele statutowe Fundacji.
1. pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle chorym w tym szczególnie na choroby
nowotworowe;
2. ochrona zdrowia oraz i promocja ratowania życia dzieci i młodzieży;
3. prowadzenie różnorodnych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych
i psychologicznych skutków leczenia u dzieci i ich rodzin,
4. wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz
charytatywnym,
5. promocja i zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji z podaniem realizacji
celów statutowych.
.
- Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" w 2010 roku zajmowała się realizacją
dwóch celów statutowych Fundacji, które brzmią: pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle
chorym w tym szczególnie na choroby nowotworowe oraz prowadzenie różnorodnych działań
mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia u dzieci i ich
rodzin
Aby zrealizować te cele, Fundacja w dniach 06-07.12.2010 r. zorganizowała zbiórkę pieniędzy
na rzecz Fabiana Girskiego, w 5 przemyskich szkołach, za zgodą ich Dyrektorów (zgodnie
z Ustawą z dn. 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych art 13 pkt d).

Zbiórkę przeprowadzono tylko na terenie szkół:
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu;
Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu;
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu:
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu;
Niepublicznego Gimnazjum im. Heleny Modrzejewskiej w Przemyślu.
W zbiórce uczestniczyli uczniowie tych szkół a przeprowadzona została ona wspólnie z Samorządami
Uczniowskimi tych szkół.

Uczniowie kwestowali w swoich szkołach zbierając datki do zaplombowanych, opieczętowanych
puszek. Datki przeliczano komisyjnie i spisano protokoły. Zebrano kwotę 1356,98 zł.
Fundacja z własnych środków wyasygnowała kwotę 200 zł i zebrane środki przekazała na konto
Fabiana Girskiego w Towarzystwie Walki z Kalectwem w Przemyślu.
Fundacja ze środków własnych z okazji św. Mikołaja zakupiła też Fabianowi Girskiemu zabawkę
- tor samochodowy w kwocie 69 zł, a jeden ze sponsorów ufundował mu 10 wejść do Centrum
Rozrywki Figiel w Przemyślu (wartości 80 zł).
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" nie prowadziła w 2010 roku
działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Zarząd Fundacji w 2010 r. podjął 1 uchwałę.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł,
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.
Przychody uzyskane w 2010 roku przez Fundację wyniosły: 3.356,98 zł.
Przychody razem: 3.356,98 zł
w tym:
- darowizny - 2000 zł
- zbiórka pieniędzy - 1356,98 zł

6. Informacja o poniesionych kosztach.
Koszty w 2010 r. poniesione przez Fundację wyniosły: 2.191,98 zł
- na realizację celów statutowych 1.678,48 zł
- na administrację
0 zł
- na działalność gospodarczą
0 zł
- pozostałe koszty
513,50 zł

7. Dodatkowe dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
W 2010 roku Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę.
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,
Fundacja w 2010 r. nie wypłacała żadnych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę.
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,
Fundacja w 2010 roku nie dokonywała wypłat dla członków zarządu i innym organom Fundacji
oraz osób kierujących.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
Fundacja w 2010 r. nie wypłacała żadnych wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia.
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,
Fundacja w 2010 r. nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Wysokość kwoty na rachunku bankowym na koniec 2010 roku wynosiła 1.165,00 zł w Multibank
Oddział w Przemyślu.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Fundacja w 2010 roku nie nabyła żadnych obligacji i nie objęła udziałów i akcji w spółkach
prawa handlowego.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
Fundacja w 2010 roku nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

Fundacja w 2010 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych,
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
w tym: - środki pieniężne w kasie i banku
- należności
- zobowiązania

0,00 zł
1.165,00 zł
1.165,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz wyniku finansowym tej działalności.
Fundacja w 2010 roku nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe.
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja za 2010 r. złożyła roczną deklarację podatkową CIT – 8; CIT – 8.O i CIT –D.
Na dzień 31.12.2010 na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń.
10. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w fundacji w okresie
sprawozdawczym.
W okresie sprawozdawczym w fundacji nie przeprowadzono żadnej kontroli.

