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Nazwa fundacji:  Fundacja na rzecz Szpitala Rejowego w Raciborzu 

Siedziba fundacji:  Miasto Racibórz 

Adres fundacji:  47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4 

Nr KRS:  0000204629 

Data wpisu: 26.04.2004 r. 

REGON  278268833 

Fundatorzy  - Powiat Raciborski, 

- Gmina Racibórz, 

- Gmina Kornowac, 

- Gmina Krzanowice, 

- Gmina Krzyżanowice, 

- Gmina Kuźnia Raciborska, 

- Gmina Nędza, 

- Gmina Pietrowice Wielkie, 

- Gmina Rudnik, 

- Szpital Rejonowy w Raciborzu, 
 

Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym do dnia 28.04.2010 r.: 

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. 
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Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym od dnia 28.04.2010 r.: 

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 Zajączkowski Tomasz, 

 PESEL 53091912033, 

                                    47-400 Racibórz ul. Żorska 55/8. 

Dnia 4 czerwca 2008 r. Zgromadzenie Fundatorów uchwałą nr XIII/33/2008 

powołało Zarządu Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu                            

na III kadencję w składzie jak poprzednio. 

Dnia 28 kwietnia 2010 r. Zgromadzenie Fundatorów uchwałą nr XVII/46/2010 

odwołało ze składu Zarządu Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

Pana Aleksandra Kasprzaka a powołało w skład Zarządu Pana Tomasza 

Zajączkowskiego. 

Cele statutowe Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności  

(Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.): 

1. 94.99.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. 85.59.B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie 

indziej niesklasyfikowane: 

1) doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych; w formie: 
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a. fundowania stypendiów naukowych, 

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

c. organizowania i finansowania sympozjów i innych konferencji naukowych, 

d. prowadzenia działalności z zakresu informacji naukowej, 

3. 86.90.E - działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała,                 

gdzie indziej niesklasyfikowana: 

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 wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych         

i diagnostycznych, 

4) wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności 

mieszkańców regionu. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd III kadencji spotkał się na 15 posiedzeniach                

i podjął 17 uchwał: 

1) Uchwała Nr III/22/21/2010 Zarządu Fundacji z dnia 14 stycznia 2010 r.               

w sprawie przyjęcia projektu preliminarza kosztów działania Fundacji na rzecz 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na 2010 rok. 

2) Uchwała Nr III/22/22/2010 Zarządu Fundacji z dnia 14 stycznia 2010 r.              

w sprawie zakupu sprzętu oraz przekazania zakupionego sprzętu na rzecz 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, za środki zebrane             

w ramach zbiórek publicznych. 

3) Uchwała Nr III/23/23/2010 Zarządu Fundacji z dnia 3 lutego 2009 r.                   

w sprawie uzupełnienie do sprawozdania z działalności Fundacji na rzecz 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 

4) Uchwała Nr III/23/24/2010 Zarządu Fundacji z dnia 3 lutego 2009 r.                      

w sprawie uzupełnienie do sprawozdania z działalności Fundacji na rzecz 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

5) Uchwała Nr III/24/25/2010 Zarządu Fundacji z dnia 9 lutego 2009 r.                    

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Zarządu Fundacji na 2010 rok. 
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6) Uchwała Nr III/25/26/2010 Zarządu Fundacji z dnia 2 marca 2010 r.                   

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Fundacji na rzecz Szpitala  

Rejonowego w Raciborzu sporządzonego za okres obrachunkowy                        

od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

7) Uchwała Nr III/25/27/10 Zarządu Fundacji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu sporządzonego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

8) Uchwała Nr III/25/28/2010 Zarządu Fundacji z dnia 2 marca 2010 r.                    

w sprawie przeprowadzenia zbiórki publicznej. 

9) Uchwała Nr  III/26/29/2010 Zarządu Fundacji z dnia 7 kwietnia 2010 r.              

w sprawie przystąpienia do współrealizacji z Polskim Towarzystwem 

Pielęgniarskim Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu 

zadania pt. „VI RACIBORSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA”.  

10) Uchwała Nr 27/30/2010 Zarządu Fundacji z dnia 26 kwietnia 2010 r.                   

w prawie rozpatrzenia prośby Pana Adriana Slany o zwrot niewłaściwie 

przekazanej darowizny 1% podatku należnego od osób fizycznych.    

11) Uchwała Nr III/28/32/2010 Zarządu Fundacji z dnia 14 czerwca 2010 r.                 

w sprawie rozpatrzenia prośby Pana Leszka Chadriana o zwrot niewłaściwie 

przekazanej darowizny 1% podatku należnego od osób fizycznych.  

12) Uchwała Nr III/28/33/2010 Zarządu Fundacji z dnia 14 czerwca 2010 r.                     

w sprawie utworzenia wojewódzkiej rady pożytku publicznego.  

13) Uchwała Nr III/30/34/2010 Zarządu Fundacji z dnia 27 lipca 2010 r.                      

w sprawie zatwierdzenia Polityki bezpieczeństwa dostępu do danych Fundacji,               

w tym danych osobowych i zasad ich przetwarzania oraz upoważnienia osób                  

do opisywania dokumentów księgowych Fundacji pod względem 

merytorycznym i formalno – rachunkowym. 

14) Uchwała Nr III/30/35/2010 Zarządu Fundacji z dnia 27 lipca 2010 r.                    

w sprawie uzupełnienie do sprawozdania z działalności Fundacji na rzecz 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 



 6 

15) Uchwała Nr III/30/36/2010 Zarządu Fundacji z dnia 27 lipca 2010 r.                   

w sprawie uzupełnienie do sprawozdania z działalności Fundacji na rzecz 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 

16) Uchwała Nr III/30/37/2010 Zarządu Fundacji z dnia 27 lipca 2010 r.                   

w sprawie realizacji programu zdrowotnego „Postaw na zdrowie – jesteś tego 

warta”. 

17) Uchwała Nr III/34/38/2010 Zarządu Fundacji z dnia 9 listopada 2010 r.               

w sprawie zakupu sprzętu oraz przekazania zakupionego sprzętu na rzecz 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

Przedmiotem działania Fundacji jest gromadzenie środków materialnych 

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

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego wydał postanowienie o nadaniu Fundacji statusu organizacji pożytku 

publicznego, odpowiedni wpis do rejestru został dokonany w dniu                            

21 lutego 2005 r. Zgodnie ze Statutem, Fundacja nie prowadzi działalności 

gospodarczej, a cały uzyskany przychód przeznacza na działalność statutową. 

W okresie sprawozdawczym w działalności Fundacji nie zaszły zdarzenia prawne 

mające skutki finansowe.   

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Fundacja 

uzyskała przychody z nieodpłatnej działalności statutowej w wysokości 

173 680,29 zł, w tym: 

− 70 450,76 zł – wynik finansowy brutto na całokształcie działalności                      

za  rok 2009,  

− 264,37 zł – zbiórka publiczna w okresie 11.09.2009 r. – 31.12.2009 r., 

− 48,00 zł – 12 darowizn osób fizycznych, 

− 12 700,00 zł – 3 wpłaty od osób prawnych, 

− 88 217,16 zł – 2 221 wpłaty 1% należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych za 2009 rok, 

− 2 000,00 zł – nawiązki sądowe, świadczenie pieniężne, 
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Fundacja uzyskała przychody finansowe w wysokości 2 745,78 zł, w tym: 

− 5,20 zł – odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących,  

− 0,20 zł – odsetki bankowe od środków na subkontach utworzonych                     

na potrzeby nawiązek sądowych, 

− 2 740,38 zł – odsetki bankowe od środków na rachunku oszczędnościowo –

 rozliczeniowego. 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń 

statutowych. 

Na dzień 01.01.2010 r. aktywa Fundacji wynosiły 165 776,16 zł, w tym: 

− 1 607,30 zł – na rachunkach bieżących, 

− 164 168,86 zł – na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym. 

Na dzień 31.12.2010 r. aktywa Fundacji wynosiły 104 889,11 zł, w tym: 

− 10 362,87 zł – na rachunkach bieżących, 

− 94 526,24 zł – na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym. 

Na dzień 01.01.2010 r. pasywa Fundacji wynosiły 165 776,16 zł, w tym: 

− 2 000,00 zł – Fundusz statutowy,  

− 70 450,76 zł – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2009,  

− 93 325,40 zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 

Na dzień 31.12.2010 r. pasywa Fundacji wynosiły 104 889,11 zł, w tym: 

− 2 000,00 zł – Fundusz statutowy,  

− 102 889,11 zł – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2010.  

Na dzień bilansowy Fundacja nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych                  

i niewymagalnych oraz należności. 

W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty statutowe w wysokości 

66 805,28 zł, w tym: 

− 56 175,28 zł – zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, w tym: 

a) pulsoksymetr – szt. 1,  

b) inhalator ultradźwiękowy – szt. 1,  

c) pompa infuzyjna objętościowa do podawania cytostatyków – szt. 1,  
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d) wirówka cytologiczna – szt. 1,  

e) wózek do przewożenia  chorych – szt. 1,   

f) ciśnieniomierz ścienny karetkowy BIG BEN – szt. 2,  

g) butla 2,0 l – RP stalowa – szt. 1,  

h) fotel urologiczny  MARS – szt. 1, 

− 7 530,00 zł – realizacja Programu zdrowotnego „Postaw na zdrowie – jesteś 

tego warta”, program bezpłatnych badań na antygen raka jajnika CA 125, 

− 3 100,00 zł – współrealizacja z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim Koło 

Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu zadania                             

pod nazwą „VI RACIBORSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA”. 

Fundacja poniosła koszty administracyjne w wysokości 6 731,68 zł, w tym: 

− 336,41 zł – zużycie materiałów i energii, w tym: 

a) 281,86 zł – materiały biurowe i kancelaryjne,  

b) 54,55 zł – energia, 

− 4 099,20 zł – usługi obce, w tym: 

a) 4 026,00 zł – akcja promocyjna wpłat 1% podatku dochodowego, 

b) 73,20 zł – notarialne poświadczenie wzoru podpisu, 

− 340,00 zł – podatki i opłaty, w tym: 

a) 150,00 zł – opłata w Krajowym Rejestrze Sądowym – wypis zmiany 

statutu,  

b) 40,00 zł – opłata w Krajowym Rejestrze Sądowym – wpis 

sprawozdania finansowego za 2009r.,  

c) 150,00 zł – opłata w Krajowym Rejestrze Sądowym – wypis zmiany                 

w Zarządzie, 

− 1 349,53 zł – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia, w tym: 

a) 853,59 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie, 

b) 428,94 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne                      

oraz fundusz pracy,  

c) 67,00 zł – zaliczka na podatek dochodowy, 
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− 606,54 zł – pozostałe, w tym: 

a) 123,53 zł – czynsz, 

b) 229,01 zł – przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, 

c) 134,00 zł – opłaty za dokonywanie operacji finansowych                          

na rachunkach bieżących oraz na subkontach utworzonych                     

na potrzeby nawiązek sadowych,  

d) 120,00 zł – składka na Kafos za rok 2010. 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

W okresie sprawozdawczym Fundacja z tytułu zobowiązań podatkowych zapłaciła 

835,94 zł, w tym:: 

− 428,94 zł – składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz 

pracy,  

− 67,00 zł – zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, 

− 340,00 zł – opłaty sądowe w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych oraz poręczeń kredytowych         

w okresie sprawozdawczym. 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła 

udziałów i nie nabyła akcji żadnych spółek prawa handlowego.  

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych oraz poręczeń kredytowych          

w okresie sprawozdawczym. 

Fundacja nie zatrudnia żadnych osób na umowę o pracę, Członkowie Zarządu 

Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia. W związku z czym 

Fundacja nie wypłaciła członkom organów Fundacji wynagrodzenia, nagród, 

premii i innych świadczeń. 

W okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała na umowę zlecenie księgowego, 

z wynagrodzeniem w kwocie 1 140,00 zł brutto.  

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie otrzymała jednorazowej darowizny              

w kwocie przekraczającej 15 000,00 zł oraz suma wszystkich darowizn 

otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 

35 000,00 zł. 
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W okresie sprawozdawczym Fundacja z tytułu nawiązek sadowych i świadczeń 

pieniężnych otrzymała kwotę 2 000,00 zł. 

Fundacja nie nabyła również żadnych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych  i prawnych na swoje potrzeby. 

Fundusz Założycielski w okresie sprawozdawczym nie uległ zwiększeniu, 

ulokowany był na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym. Odsetki bankowe 

od Funduszu przeznaczone były na finansowanie działalności statutowej. 

W okresie sprawozdawczym fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez 

podmioty państwowe i samorządowe. 

W ramach działalności statutowej oprócz zakupu sprzętu Fundacja prowadziła 

Program zdrowotny „Postaw na zdrowie – Jesteś tego warta”. W ramach programu 

na zlecenie Fundacji Laboratorium Analityczne Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

wykonało 313 badań na obecność antygenu raka jajnika CA 125 dla mieszkanek 

powiatu. W wyniku badań stwierdzono 2 przypadki przekroczenia normy. Na 

realizację Programu wydatkowano 7 530,00 zł. Wspólnie z Polskim Towarzystwem 

Pielęgniarskim Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu Fundacja 

realizowała zadanie pod nazwą „VI RACIBORSKIE DNI PROMOCJI 

ZDROWIA”. Na realizację zadania Fundacja przeznaczyła 3 100,00 zł. 

Fundacja posiada konto – rachunek bankowy w GETIN Bank S.A. Oddział 

Racibórz, ul. Batorego 10 oraz w Banku Spółdzielczym w Raciborzu                             

ul. Klasztorna 3. 

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan kont wynosił: 

− 658,23 zł – rachunek bieżący w GETIN Bank S.A. Oddział Racibórz, 

− 500,06 zł – rachunek „Nawiązki” w GETIN Bank S.A. Oddział Racibórz, 

− 7 704,43 zł – rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Raciborzu, 

− 1 500,15 zł – rachunek „Nawiązki” w Banku Spółdzielczym w Raciborzu, 

− 94 526,24 zł – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w Banku 

Spółdzielczym w Raciborzu. 
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Na dzień sporządzenia sprawozdania stan kont wynosił: 

− 662,23 zł – rachunek bieżący w GETIN Bank S.A. Oddział Racibórz, 

− 500,06 zł – rachunek „Nawiązki” w GETIN Bank S.A. Oddział Racibórz, 

− 8 274,95 zł – rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Raciborzu, 

− 2 034,75 zł – rachunek „Nawiązki” w Banku Spółdzielczym w Raciborzu, 

− 94 526,24 zł – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w Banku 

Spółdzielczym w Raciborzu. 

Na podstawie przychodów omawianego okresu sprawozdawczego można 

prognozować, że głównym źródłem pozyskiwania przychodów Fundacji                           

w kolejnych latach będzie wpłata 1% podatku od osób fizycznych, a głównymi 

kosztami będą koszty zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu oraz realizacja programów zdrowotnych lub 

promujących, propagujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu 

raciborskiego. Można przypuszczać, iż wpłaty w 2011 roku 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych za 2010 będą na podobnym poziomie jak wpłaty 

za 2009 rok. 

Wpłaty nawiązek sądowych i świadczeń pieniężnych powinny utrzymać się                   

na poziomie roku 2010. 

W 2011 roku Fundacja planuje prowadzenie zbiórki publicznej lecz środki z niej 

pozyskane zwiększą przychody Fundacji w 2012 r. 

Dnia 27 stycznia 2010 r. Fundacja złożyła sprawozdanie z otrzymanych  

w 2009 roku nawiązek sądowych i świadczeń pieniężnych w Ministerstwie 

Sprawiedliwości. 

Dnia 14 stycznia 2010 r. Fundacja złożyła Prezydentowi Miasta Racibórz 

rozliczenie zebranych środków finansowych w ramach zbiórki publicznej 

prowadzonej w dniach 11.09.2009 r. – 31.12.2009 r.   

Dnia 19 lutego 2010 r. Fundacja złożyła w Sądzie Rejestrowym wniosek                         

o rejestrację nowej wersji tekstu jednolitego statutu, uchwalonego uchwałą                      

nr XVI/41/2010 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 4 lutego 2010 r.   
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W dniu 12.04.2010 r. Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o wpisaniu                     

do Krajowego Rejestru Sądowego nowego statutu Fundacji.    

Dnia 1 marca 2010 r. Fundacja złożyła Prezydentowi Miasta Racibórz 

sprawozdanie z wydatkowania środków zebranych w ramach zbiórek publicznych 

przeprowadzonych w terminach 17.11.2008 r. – 31.12.2008 r., 02.03.2009 r. – 

31.05.2009 r., 11.09.2009 r. – 31.12.2009 r. 

Dnia 18 lutego 2010 r. Fundacja złożyła elektronicznie w Urzędzie Zamówień 

Publicznych roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych                          

w roku 2009. 

Dnia 17 marca 2010 r., przyjęte przez Zarząd Fundacji, sprawozdanie z działalności 

wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2009 r. zostało złożone w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej, a sprawozdanie z działalności w Ministerstwie Zdrowia. 

Dnia 29 marca 2010 r. Fundacja złożyła w Urzędzie Skarbowym deklarację CIT-8 

oraz informację CIT-8/0 i CIT-D. Dnia 11.05.2010 r. sprawozdania te zostały 

opublikowane na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.  

Dnia 28 kwietnia 2010 r. Zgromadzenie Fundatorów zatwierdziło sprawozdanie 

finansowe Fundacji sporządzone na dzień 31.12.2009 r. oraz sprawozdanie                       

z działalności za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe 

zostało 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,                

iż wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za rok 2009 w wysokości 

70 450,76 zł zwiększy przychody Fundacji w następnym roku obrotowym. 

Sprawozdanie finansowe zostało złożone w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu              

w dniu 10.05.2010 r.  

Dnia 11.05.2010 r. sprawozdania zostały opublikowane na stronie internetowej 

Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.  

W dniu 12.05.2010 r. Fundacja złożyła sprawozdanie finansowe i inne dokumenty 

w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gliwicach.  
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W dniu 12.05.2010 r. Fundacja złożyła wniosek o wpisanie zmiany w Zarządzie              

w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gliwicach.  

W dniu 6 czerwca 2010 r. Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o wpisaniu                     

do Krajowego Rejestru Sądowego nowego składu Zarządu Fundacji. 

W dniu 18 czerwca 2010 r. Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o wpisaniu           

do Krajowego Rejestru Sądowego złożonego przez Fundację sprawozdania 

finansowego i z działalności za 2009 r.  

Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zatwierdzające sprawozdanie z działalności               

i finansowe zostały złożone w MPiPS w dniu 12.05.2010 r., w tym samym dniu              

w MZ została złożona uchwała Zgromadzenia Fundatorów zatwierdzająca 

sprawozdanie z działalności wraz ze sprawozdaniem. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa Zgromadzenia Fundatorów, w czasie 

których Fundatorzy podjęli 9 uchwał, w tym uchwałę: 

− nr XVI/41/2010 zgromadzenia Fundatorów z dnia 4 lutego 2010 r.                     

w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Fundacji na rzecz Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, 

− nr XVII/46/2010 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 28 kwietnia 2010 r.               

w sprawie zmiany składu Zarządu Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego                            

w Raciborzu, 

− nr XV/35/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego                      

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2009 r., 

− uchwałę nr XV/36/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z działalności Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego                      

w Raciborzu za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. oraz udzielenia 

absolutorium Zarządowi Fundacji.  
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W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była kontrolowana przez instytucje 

zewnętrzne. Dnia 2 kwietnia 2010 r. Komisja Rewizyjna Fundacji zapoznała się              

ze sprawozdaniem finansowym za 2009 r. oraz sprawozdaniem z działalności                  

za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. oraz kontrolowała dokumenty źródłowe 

dotyczące sprawozdań. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdania 

proponując Zgromadzeniu Fundatorów ich zatwierdzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sekretarz Zarząd                         Wiceprezes Zarządu                         Prezes Zarządu 

 

Tomasz Zajączkowski                       Edmund Pazurek                               Jan Kuliga 

 

 

 

Racibórz, dnia 17 stycznia 2011 r. 


