Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
Nazwa: Fundacja NASZ ŚLĄSK im. Gen. J. Ziętka

1) Podstawa prawna :
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/
2) Dane o fundacji:
Nazwa:
NASZ ŚLĄSK im. gen. J. Ziętka
Siedziba, adres:
41-500 Chorzów, Aleja Łani 1
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:
3 marca 2004,
Data nadania statusu organizacji pożytku publicznego: 7 grudnia 2004 r.
Nr KRS: 0000198194
Nr Regon: 278203644
Nr NIP: 9542468170
3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:
Imię, nazwisko, adres zamieszkania:
Roman Łuczak, Katowice, ul Ordona 14a/84 – Prezes Zarządu
4) Cele statutowe fundacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

61.
62.

7.
8.

inicjowanie, organizowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Fundacji;
pokrywanie kosztów udziału w kongresach, konferencjach i sympozjach;
przyznawanie stypendiów na prowadzenie badań, doskonalenie umiejętności oraz pracę twórczą
w kraju i zagranicą;
dokształcanie kadr- nieodpłatnie;
popieranie nauki języków obcych;
pomoc finansowa i rzeczowa mieszkańcom Górnego Śląska, a w szczególności:
dzieciom i młodzieży, wyróżniającym się studentom pochodzącym z rodzin biednych;
ludziom starszym potrzebującym pomocy, szczególnie biednym, zagubionym i bezradnym;
chorym i niepełnosprawnym, inwalidom i kalekom;
bezrobotnym;
instytucjom takim jak: ośrodki pomocy społecznej, hospicja, szkoły, przedszkola, żłobki,
szpitale oraz przychodnie zdrowia;
doradztwo prawne, pomoc biurowa mieszkańcom Górnego Śląska;
organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa Górnego Śląska
z gminami innych państw w zakresie współpracy gospodarczej, handlowej, społecznej,
oświatowej i artystycznej w ramach polityki regionalnej;
kojarzenie gmin z terenu Górnego Śląska z gminami innych państw w zak resie współpracy
gospodarczej, handlowej, społecznej, oświatowej i artystycznej w ramach polityki regionalnej;
współpraca z osobami fizycznymi i instytucjami prowadzącymi działalność o podobnych celach.

5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: Fundacja
pozyskuje środki na prowadzenie działalności z darowizn oraz wpłaty 1 % podatku. Wszystkie
pozyskane środki przekazywane są na prowadzenie działalności statutowej. Fundacja nie zatrudnia
pracowników. Dodatkowe środki pozyskiwane są z wpływów z organizacji balu charytatywnego i akcji
„Złombol”. Głównym celem realizowanym przez organizację w 2013 roku była pomoc finansowa
i rzeczowa dzieciom i młodzieży oraz działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatels kiej
i rozwoju gospodarczego . Na realizację celów statutowych wydatkowano kwotę 369.755,23 zł.
Realizując cele statutowe przekazano darowiznę na operację osoby z zagrożeniem życia,
dofinansowano zakup protezy nóg osobie, która utraciła obie nogi skutkiem choroby
nowowtworowej, przekazano darowiznę na wyjazd wakacyjny dzieci z ubogich rodzin oraz na
dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci, opłacono wyjazd wakacyjny dzieci z domu dziecka,
wycieczkę do Krakowa dzieciom z 3 domów dziecka, kurs lawinowy dla dzieci z domu dziecka,
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dofinansowano spektakl teatralny dla dzieci – pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka,
sfinansowano przewóz do przedszkola integracyjnego niepełnosprawnego dziecka, opłacono
konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne i dogoterapię, a także sfinansowano zakup
środków pielęgnacyjnych, zabawek edukacyjnych i odzieży dla
niepełnosprawnego dziecka.
Zakupiono piłki do siatkówki dla szkoły i taboret prysznicowy dla osoby niepełnosprawnej.
Dzięki środkom uzyskanym z akcji Złombol zakupiono meble, pościel, sprzęt rtv i agd, zestawy
komputerowe i sprzęt sportowy dla 4 domów dziecka, Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz
Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej za łączną kwotę 268 849,70 zł. Każda z tych
instytucji otrzymała pomoc rzeczową za kwotę ponad 40.000, - zł.
Realizując działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej przekazano darowiznę w kwocie
30.000,- zł na rzecz Fundacji Obywatelskiego Rozwoju i darowiznę na realizację projektu
edukacyjnego z zakresu ekonomii dla młodzieży (Klockonomia).
Realizując działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej przekazano darowiznę
w kwocie 30.000,- zł na rzecz Fundacji Obywatelskiego Rozwoju.
6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
- nie występowały
7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem: 397.306,73 zł
W tym:
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0
- z darowizn: 339.983,87 zł
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0
- z innych źródeł / wskazać jakie/: 0
- wpłaty urzędów skarbowych tytułem 1 % podatku w wysokości 53.237,01 zł
- przychody finansowe: 4.085,85 zł
- gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:

z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: 0

stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem: %
9) Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 380.826,28 zł
W tym:
 na realizację celów statutowych: 369.755,23 zł
 na działalność gospodarczą: 0
 pozostałe koszty – usługi obce: 2.695,15 zł
 wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło: 8.064,00 zł
 pozostałe koszty: 311,90 zł
 prowizje bankowe:
 opłaty:
10) Informacje o osobach zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: 0
W tym na stanowiskach: 0
W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

0

11) Informacje o wynagrodzeniach:
a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 8.064,00 zł
W tym:
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 8.064,00 zł
- nagrody: 0
- premie: 0
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0
W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej : 0
b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 0
Członkom Zarządu ogółem: 0
W tym:
- wynagrodzenia:
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- nagrody:
- premie:
- inne świadczenia /wskazać jakie/:
Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/: 0
W tym:
- wynagrodzenia:
- nagrody:
- premie:
- inne świadczenia /wskazać jakie/:
Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą:
W tym:
- wynagrodzenia: 0
- nagrody: 0
- premie: 0
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 0 zł
12) Informacje o udzielonych pożyczkach: nie było udzielonych pożyczek
Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki:
Pożyczkobiorca:
kwota: 0
Warunki przyznania pożyczki:
Pożyczkobiorca:
kwota: 0
Warunki przyznania pożyczki:
13) Informacje o posiadanym majątku:
a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 0
Kwota:
Bank:
Kwota:
Bank:
b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: nie posiada
- Obligacji:
- Udziałów:
Nazwa spółki:
- Akcji:
Nazwa spółki:
c) Informacje o nabytych nieruchomościach: nie posiada
Kwota wydatkowana:
Przeznaczenie nieruchomości:
d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 0
Kwota wydatkowana:
Wyszczególnienie:
e) Informacje statystyczne:
Aktywa:
96.413,05 zł
Zobowiązania:
8.926,82 zł
14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich
wynikach finansowych: fundacja nie prowadzi działalności tego rodzaju
15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym składanych
deklaracji podatkowych: fundacja składa roczne sprawozdanie CIT
16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: w 2013 r. nie przeprowadzono żadnych kontroli
W załączeniu:
Odpisy uchwał zarządu fundacji. – Nie podejmowano uchwał.
Podpisy Zarządu fundacji:

…………………………………
Chorzów, data 30.06.2014 r.
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