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Załącznik 
do uchwały nr 15/22/2006 
Zarządu Fundacji 
z dnia 27 marca 2006 r. 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

Sporządzone za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu 
47 – 400 Racibórz, 
ul. Klasztorna 6. 

 
 
 

                                                     Racibórz, dnia 27 marca 2006 r. 
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Nazwa fundacji:  Fundacja na rzecz Szpitala Rejowego w Raciborzu 

Siedziba fundacji:  Miasto Racibórz 

Adres fundacji:  47-400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 

Nr KRS:  0000204629 

Data wpisu: 26.04.2004 r. 

REGON  278268833 

Fundatorzy  - Powiat Raciborski, 

- Gmina Racibórz, 

- Gmina Kornowac, 

- Gmina Krzanowice, 

- Gmina KrzyŜanowice, 

- Gmina Kuźnia Raciborska, 

- Gmina Nędza, 

- Gmina Pietrowice Wielkie, 

- Gmina Rudnik, 

- Szpital Rejonowy w Raciborzu, 
 

Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym do 13.04.2005 r.: 

Prezes Zarządu  Labus Marek Tadeusz,  

 PESEL 59032800315,  

                             47-400 Racibórz ul. Goduli 21, 

Wiceprezes Zarządu Karski Tadeusz,  

 PESEL 35010304657, 

                                47-400 Racibórz ul. Bema 9/2, 

Sekretarz Zarządu Wolnik Wilhelm Karol, 

 PESEL 35111703717 

                                    47-460 Chałupki ul. Raciborska 59 
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Zarząd Fundacji od 13.04.2005 r. działa w składzie:  

Prezes Zarządu  Kuliga Jan,  

 PESEL 42040904278,  

                             47-400 Racibórz ul. Goduli 31, 

Wiceprezes Zarządu Pazurek Edmund,  

 PESEL 49112704431, 

                                47-400 Racibórz ul. Drzymały 20/10, 

Sekretarz Zarządu Kasprzak Aleksander, 

 PESEL 61070411857 

                                    47-400 Racibórz ul. Drzymały 18/2 

 

Cele statutowe Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności  

(Dz. U. z 2004 r., Nr 33, poz. 289): 

1. 91.33.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych: 

1) dbanie o dobry klimat społeczny wokół prowadzonej inwestycji mający 

utwierdzić władze centralne i wojewódzkie w zamiarze jak najszybszego 

zakończenia budowy,  

2) wspieranie i podejmowanie inicjatyw, które zmierzać będą do zakończenia 

inwestycji i pozwolą w pełni udostępnić nowy obiekt szpitalny,  

3) stymulowanie rozwoju bazy materialnej, 

2. 80.42.B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie 

indziej niesklasyfikowane: 

1) doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych; w formie: 

a. fundowania stypendiów naukowych, 

b. organizowania i finansowania staŜów naukowych: krajowych i zagranicznych, 

c. organizowania i finansowania sympozjów i innych konferencji naukowych, 

d. prowadzenia działalności z zakresu informacji naukowej, 

3. 85.14.F - działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie 

indziej niesklasyfikowana: 
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1) finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, 

2) finansowanie prowadzonych przez szpital programów celowych dla 

mieszkańców regionu działalności Fundatorów, 

3) upowszechnienie i pomoc we wdraŜaniu nowoczesnych metod badawczych         

i diagnostycznych, 

4) wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności 

mieszkańców regionu. 

 

Przedmiotem działania Fundacji jest gromadzenie środków materialnych 

i wydatkowanie ich dla realizacji celów podanych powyŜej. W dniu 18 lutego 2005 r. 

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego wydał postanowienie o nadaniu Fundacji statusu organizacji poŜytku 

publicznego, odpowiedni wpis do rejestru został dokonany w dniu                            

21 lutego ubiegłego roku. Zgodnie ze Statutem, Fundacja nie prowadzi działalności 

gospodarczej, a cały uzyskany dochód przeznacza na działalność statutową.           

Do dnia 31 grudnia 2005 r. Fundacja uzyskała przychody z działalności statutowej 

w wysokości 44 746,62 zł, w tym: 

- 522,50 zł - wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za rok 2004,  

- 432,00 zł – 12 wpłaty osób fizycznych, 

- 300,00 zł – 1 wpłata od osób prawnych, 

- 38 626,12 zł – 508 wpłat 1% naleŜnego podatku od osób fizycznych, 

- 4 866,00 zł – grant z konkursu na realizację projektu „Twój poród moŜe być 

łatwiejszy – Narodziny w wodzie”. 

Przychody finansowe w wysokości 384,10 zł, w tym: 

- 8,33 zł – odsetki bankowe od lokat zgromadzonych na rachunku 

podstawowym i subkoncie utworzonym na potrzeby projektu „Twój poród 

moŜe być łatwiejszy – Narodziny w wodzie”, 

- 375,77 zł – odsetki od bankowe lokat terminowych. 

Wzrósł równieŜ Fundusz ZałoŜycielski poprzez dokonanie wpłaty w wysokości 

200,00 zł przez nowoprzyjętego Fundatora. 
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Współpracując z przedstawicielami powiatu raciborskiego oraz z zaprzyjaźnionym 

z Powiatem Raciborskim Powiatem Märkischer Zarząd Fundacji nawiązał kontakty 

z przedstawicielami klinik, szpitali i firm, które wyraziły chęć przekazania Fundacji 

sprzętu medycznego. W wyniku tych działań uzyskano z Kliniki Uniwersyteckiej       

w Würzburgu 2 kardiomonitory i 1 defibrylator. Jednocześnie Klinika 

Uniwersytecka z Regensburga przekazała Fundacji 2 aparaty do USG z 2 sondami 

na urządzenie oraz 4 elektryczne noŜe chirurgiczne. Natomiast Powiat Märkischer 

przekazał Fundacji karetkę pogotowia marki Mercedes Benz typ. Vario 614-D-KA, 

o pojemności silnika 4249 cm2, moc 100 kW, rok produkcji 1998. Koszty 

sprowadzenia sprzętu wyniosły 2 714,96 zł. Wszystkie otrzymane dary Fundacja 

przekazała Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu. RównieŜ dla Szpitala za kwotę     

16 084,01 zł Fundacja zakupił 2 monitory 19” oraz 4 pełne zestawy komputerowe 

wraz z oprogramowaniem do odczytu zdjęć RTG. Sprzęt ten jest uŜytkowany przez 

Oddział Chirurgii, Chemioterapii, Otolaryngologii, Wewnętrznym II, Poradnię 

Reumatologiczną i Urologiczną. Z pozyskanych środków za kwotę 12 622,79 zł        

z niemieckiej firmy STORZ Fundacja sprowadziła części do cystoskopu, 

urządzenia uŜywanego na Oddziale Chirurgii przez urologów. Pozwala on 

zdiagnozować schorzenia, m.in. takie jak krwawienie z dróg moczowych, stany 

przed nowotworowe pęcherza moczowego czy teŜ nowotwory pęcherza i prostaty. 

Zakupy wymienionego sprzętu dokonywane były w uzgodnieniu z Dyrektorem 

Szpitala. Przy współudziale środków finansowych pozyskanych w ramach 

Programu „Działaj Lokalnie IV” wspólnie z Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego 

przy pomocy pracowników Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego raciborskiego 

Szpitala Fundacja zrealizowała projekt „Twój poród moŜe być łatwiejszy – 

narodziny w wodzie”., koszt projektu wyniósł 6 134,57 zł. Na realizacje projektu 

uzyskano dotację w kwocie 4 910,00 zł, z której kwotę 44,00 zł zwrócono jako 

niewykorzystaną część dotacji. W ramach projektu nakręcono film edukacyjno-

promocyjny oraz zorganizowano ogólnodostępną konferencję. Do współpracy           

w projekcie pozyskano prof. dr hab. n.med. Ryszard Poręba – Kierownik Katedry        

i Kliniki PołoŜnictwa i Ginekologii w Tychach ŚAM w Katowicach.                          
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Z 15 kopii filmu na DVD 3 egzemplarze Fundacja bezpłatnie przekazała 

Szpitalowi. Pozostałe 11 kopii przekazano nieodpłatnie uczestnikom projektu,           

1 kopia pozostaje w uŜytkowaniu Fundacji. W ramach projektu film był 9-krotnie 

emitowany w Raciborskiej Telewizji Kablowej. W związku z duŜym 

zainteresowanie filmem, RTK za zgodą Fundacji dodatkowo wyemitowała film         

3-krotnie. Za kwotę 333,00 zł Fundacja zakupiła odtwarzacz DVD DVX-9800 

DIVX przeznaczony docelowo dla Oddziału Ginekologiczno – PołoŜniczego,          

w szczególności do prezentacji zrealizowanego filmu.  

W dniu 5 grudnia 2005 r. Zarząd Fundacji podjął między innymi uchwałę 

nr 11/18/2005 w sprawie podjęcia działań zmierzających do wpisania Fundacji na 

rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu do wykazu instytucji, organizacji 

społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i art. 49 Kodeksu 

karnego. Wpis na listę Ministra Sprawiedliwości powinien umoŜliwić Fundacji 

zwiększyć przychody poprzez uzyskiwanie nawiązek sądowych.  

Fundacja poniosła koszty statutowe w wysokości 37 889,33 zł, w tym: 

- 16 084,01 zł – zakup sprzętu komputerowego do odczytu zdjęć RTG, 

- 12 622,79 zł – zakup części zamiennych do cystoskopu, 

- 6 134,57 zł – realizacja projektu„Twój poród moŜe być łatwiejszy – narodziny 

w wodzie”, 

- 330,00 zł – zakup odtwarzacza DVD dla Oddziału Ginekologiczno-

PołoŜniczego do odtwarzania filmu „Twój poród moŜe być łatwiejszy – 

Narodziny w wodzie”, 

- 2 714,96 zł – sprowadzenie karetki i sprzętu medycznego z Niemiec. 

Fundacja poniosła koszty administracyjne w wysokości 4 662,45 zł, w tym: 

- 113,20 zł – opłaty za dokonywanie operacji finansowych na koncie 

podstawowym oraz na subkoncie utworzonym na potrzeby projektu „Twój 

poród moŜe być łatwiejszy – narodziny w wodzie”, 

- 20,00 zł – opłaty za prowadzenie subkonta utworzonym na potrzeby projektu 

„Twój poród moŜe być łatwiejszy – narodziny w wodzie”, 
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- 5,00 zł – zmiana wzoru podpisów w banku prowadzącym obsługę finansową 

Fundacji w związku ze zmianą zarządu, 

- 138,90 zł – opłata sądowa za wypis z KRS, koszty delegacji do KRS oraz 

opłata notarialna za potwierdzenie statutu Fundacji niezbędne do wniosku         

o wpisanie Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu do wykazu 

instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa    

w art. 47 i art. 49 Kodeksu karnego, 

- 631,91 zł – zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,  

- 2 414,79 zł – przygotowanie materiałów do prowadzenia kampanii 

informacyjnej w roku 2006,  

- 50,00 zł – szkolenia Zarządu Fundacji, 

- 1 288,65 zł – zwrot Starostwu Powiatowemu w Raciborzu poniesionych 

kosztów związanych z rejestracją Fundacji, uzyskaniem statusu opp i zmiany 

składu Zarządu Fundacji. 

 

W dalszym ciągu pomieszczenia nieodpłatnie Fundacji uŜycza Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu, a w obsłudze administracyjnej Fundacji pomagają 

nieodpłatnie pracownicy Starostwa. Fundacja nie zatrudnia Ŝadnych osób, 

Członkowie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia. 

Fundacja zawarła 2 umowy zlecenia na realizacje zadań w ramach projektu „Twój 

poród moŜe być łatwiejszy – narodziny w wodzie”, w związku z powyŜszym 

ponosiła z tego tytułu koszty w łącznej wysokości 700,00 zł brutto.                       

Od wypłaconych w ramach umów środków Fundacja odprowadziła naleŜne 

zobowiązania publiczno-prawne. Fundacja nie udzieliła Ŝadnych poŜyczek 

pienięŜnych oraz poręczeń kredytowych. Fundacja posiada konto – rachunek 

bankowy w GETIN Bank S.A. Oddział Racibórz, ul. Batorego 10. Na dzień            

31 grudnia 2005 r. na koncie znajdowała się kwota w wysokości 2 478,94 zł plus 

lokata terminowa w kwocie 2 100,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania stan 

konta wyniósł 2 425,38 zł plus lokaty terminowe w kwocie 3 000,00 zł, 7 000,00 zł     

i 11 000,00 zł.  
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W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła Ŝadnych obligacji, nie objęła 

udziałów i nie nabyła akcji Ŝadnych spółek prawa handlowego. Nie nabyła równieŜ 

Ŝadnych środków trwałych. Fundacja nie prowadziła działalności dotowanej na 

zlecenie podmiotów państwowych i samorządowych.  

 

W dniu 19.01.2005 r. Fundacja złoŜyła w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu pismo 

z prośbą o zwolnienie ze składania comiesięcznych deklaracji CIT-2 

z oświadczeniem, Ŝe jest podatnikiem, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy             

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.       

z 2000 r., Nr 54, poz. 654z późn. zm.) oraz nie osiąga przychodów z działalności 

wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 (tj. działalności polegającej na wytwarzaniu 

wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, 

winiarskiego, piwowarskiego i innych wymienionych w tym przepisie) jak równieŜ 

nie dokonuje wydatków na cele inne niŜ określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f. 

Fundacja nie otrzymała odmowy w związku z czym zaprzestała składania deklaracji 

CIT-2. Dnia 31 marca 2005 r. Fundacja złoŜyła w Urzędzie Skarbowym deklarację 

CIT-8. W dniu 8 lutego 2005 r. Fundacja złoŜyła sprawozdanie merytoryczne                        

z działalności wraz ze sprawozdaniem o osiągniętych przychodach oraz 

poniesionych kosztach Ministrowi Zdrowia, a w dniu 9 lutego ubiegłego roku          

w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gliwicach. Postanowieniem z dnia                     

18 lutego 2005 r. Sąd Rejestrowy wpisał złoŜone sprawozdanie do Krajowego 

Rejestru Sądowego. W dniu 29 czerwca 2005 r. Zgromadzenie Fundatorów 

zatwierdziło sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone na podstawie 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących 

spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U.             

Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.), Fundatorzy zadecydowali, iŜ wynik finansowy 

brutto na całokształcie działalności za rok 2004 w wysokości 522,50 zł zwiększy 

przychody Fundacji w następnym roku obrotowym. Sprawozdanie finansowe 

zostało złoŜone w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu w dniu 11 lipca 2005 r.  
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W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 Zgromadzenia Fundatorów, w czasie 

których Fundatorzy podjęli 6 uchwał, w tym uchwałę nr V/12/2005 z dnia                

13 kwietnia 2005 r. w sprawie dokonania zmiany składu Zgromadzenia 

Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Cytowaną 

uchwałą do grona Fundatorów przyjęto Gminę Racibórz. W dniu                            

29 czerwca 2005 r. w drodze pisemnego wyraŜenia zgody Fundatorzy podjęli 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji na rzecz 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r. W tym 

czasie Zarząd Fundacji spotkał się na 11 posiedzeniach i podjął 18 uchwał. 

 

W okresie sprawozdawczym, w dniach od 8 czerwca do 13 lipca 2005 r. Katowicka 

Delegatura NajwyŜszej Izby Kontroli przeprowadziła kontrolę funkcjonowania 

Fundacji. W wystąpieniu pokontrolnym kontrolujący stwierdzili „NajwyŜsza Izba 

Kontroli ocenia pozytywnie utworzenie Fundacji i podjęte przez nią działania                

w zakresie pozyskiwania środków dla realizacji celów statutowych mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racibórz, dnia 27 marca 2006 r. 

 

 

 

 
 


