Sprawozdanie z działalności
Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu
za okres od 26.04.2004 r. do 31.12.2004 r.
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 Kornowac
- Gmina Krzanowice
- Gmina Krzyżanowice
- Gmina Kuźnia Raciborska
- Gmina Nędza
- Gmina Pietrowice Wielkie
- Gmina Rudnik
- Szpital Rejonowy

Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu

Labus Marek Tadeusz,

Wiceprezes Zarządu Karski Tadeusz,
Sekretarz Zarządu

Wolnik Wilhelm Karol,
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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

stażów

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:
1) finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej,
2) finansowanie prowadzonych przez szpital programów celowych dla
mieszkańców regionu działalności Fundatorów,
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3) upowszechnienie

i

pomoc

badawczych
4) wspieranie

we

wdrażaniu

nowoczesnych

metod

i diagnostycznych,
inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności

mieszkańców regionu.
Przedmiotem działania Fundacji jest gromadzenie środków materialnych
i wydatkowanie ich dla realizacji celów podanych powyżej.
W momencie otrzymania decyzji Sądu o wpisaniu Fundacji do Krajowego
Rejestru Sądowego Zarząd Fundacji podjął dalsze niezbędne działania
organizacyjne. W ich wyniku w dniu 13 lipca 2004 r. Fundacja uzyskała
numer

REGON,

w

dniu

5 sierpnia NIP oraz uruchomiła konto bankowe w dniu 24 sierpnia 2004 r. Na
wniosek Zarządu Fundacji Górnośląski Bank Gospodarczy z dniem
20.10.2004 r. zwolnił Fundację z opłat za prowadzenie konta. W okresie
sprawozdawczym Zarząd Fundacji zebrał się 5 razy, podjął łącznie 5 uchwał.
Odbyły

się

łącznie

3 posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów, na których Fundatorzy podjęli 8
uchwał. Aby pozyskać środki na działalność statutową w miesiącu grudniu
2004 r. Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów wystąpił do radnych
Rady Powiatu Raciborskiego oraz radnych rad gmin naszego powiatu jako
osób, które zdecydowały o powołaniu Fundacji, o wsparcie Fundacji. Podjęta
inicjatywa zaowocowała pierwszymi wpłatami w okresie sprawozdawczym i
kolejnymi
w dniach następnych. Z podobnym apelem Przewodniczący Zgromadzenia
Fundatorów wystąpił do firm. W obecnej chwili trwają rozmowy z PKS
Racibórz spółka z o.o. w celu ustalenia sprzętu medycznego jaki firma
podaruje
z przeznaczeniem

Fundacji
dla

Szpitala

Rejonowego

w

Raciborzu.

Poprzez
3

zaprzyjaźnione
z Powiatem Raciborskim powiaty partnerskie w Europie nawiązaliśmy
kontakty
z przedstawicielami klinik, szpitali i firm, które wyraziły chęć przekazania
Fundacji sprzętu medycznego. Pan Norbert Willisch z Bawarskiego
Ministerstwa

Pracy

i Opieki Społecznej podjął w imieniu Fundacji działania zmierzające do
pozyskania sprzętu medycznego dla Szpitala z różnych placówek w
Niemczech. W wyniku tych działań uzyskano deklarację przekazania przez
Klinikę

Uniwersytecką

w Würzburgu 2 kardiomonitorów i 1 defibrylatora. Jednocześnie Klinika
Uniwersytecka

w Regensburga

zadeklarowała

swoją pomoc i chęć

przekazania
2 aparatów do USG z 2 sondami na urządzenie oraz 4 aparatów
chirurgicznych (noży elektrycznych). Obecnie trwają uzgodnienia co do
procedur dokonania darowizny. Sprzęt zostanie sprowadzony do Polski do
końca I kwartału 2005 r. Zgodnie ze Statutem Fundacja cały uzyskany dochód
przeznaczać będzie na działalność statutową. W myśl § 9 Statutu Fundacja nie
prowadzi działalności gospodarczej. Do dnia 31.12.2004 r. Fundacja uzyskała
przychody w wysokości 2400,50 zł, w tym:
- 1800,00 zł – wpłaty Fundatorów po 200,00 zł na fundusz założycielski,
w tym 7 wpłat jednostek samorządu gminnego, 1 wpłata jednostki
samorządu powiatowego,
- 400,00 zł – 4 wpłaty osób fizycznych,
- 200,00 zł – 2 wpłaty po 100,00 zł jednostek samorządu gminnego,
- 0,50 zł – odsetki od kwot zgromadzonych na koncie Fundacji.
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Fundacja poniosła tylko koszty administracyjne na prowadzenie konta przez
dwa miesiące w łącznej kwocie 78,00 zł. Na wniosek Zarządu Fundacji
Górnośląski Bank Gospodarczy z dniem 20.10.2004 r. zwolnił Fundację z
opłat za prowadzenie konta. Pomieszczenia nieodpłatnie Fundacji użycza
Starostwo

Powiatowe

w Raciborzu, również obsługę administracyjną Fundacji zapewniają
nieodpłatnie pracownicy Starostwa. Fundacja nie zatrudnia żadnych osób,
Członkowie

Zarządu

Fundacji

i

Komisji

Rewizyjnej

nie

pobierają

wynagrodzenia. Fundacja nie zawarła umów zleceń w związku z powyższym
nie ponosiła z tego tytułu kosztów. Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek
pieniężnych. Fundacja posiada konto – rachunek bankowy w Górnośląskim
Banku Gospodarczym S.A. Oddział Racibórz, ul. Batorego10. Na dzień
31.12.2004

r.

na

koncie

znajdowała

się

kwota

w wysokości 2 322,50 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania stan konta
wyniósł 2 622,50 zł. W chwili obecnej bank zmienił nazwę na GETIN Bank
S.A. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów i nie nabyła
akcji

żadnych

spółek

prawa

handlowego.

Fundacja

w

okresie

sprawozdawczym nie nabyła żadnych środków trwałych. Fundacja nie
prowadziła

działalności

samorządowych.
w Raciborzu

na

Fundacja

zlecenie
złożyła

CIT-2 Deklaracje

podmiotów
w

Urzędzie

o wysokości

państwowych

i

Skarbowym

osiągniętego

dochodu

(poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób
fizycznych za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2004 roku. W
dniu 19.10.2004 r. Fundacja złożyła w Urzędzie Skarbowym pismo z prośbą o
zwolnienie ze składania comiesięcznych deklaracji CIT-2 z oświadczeniem, że
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,
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poz.654 z 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
również

nie

dokonuje

wydatków

na

cele

inne

niż

określone

w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f. Fundacja nie otrzymała odmowy w związku z czym
zaprzestała składania deklaracji CIT-2. W okresie sprawozdawczym w
Fundacji nie była prowadzona kontrola.
WICEPREZES ZARZĄDU
FUNDACJI

PREZES ZARZĄDU
FUNDACJI

Tadeusz Karski

Marek Labus

Racibórz, dnia 13 stycznia 2005 r.
Załączniki:
- sprawozdanie z osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów przez Fundację
na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu w 2004 r.
- 8 uchwał Zgromadzenia Fundatorów,
- 5 uchwał Zarządu Fundacji,
- kserokopie protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Fundatorów,
- kserokopie protokołów z posiedzeń Zarządu Fundacji,
- kopia pisma skierowanego do Radnych Gmin,
- kopia pisma skierowanego do Radnych Powiatu,
- kopia pisma skierowanego do pracowników Szpitala,
- 5 kopii pism skierowanych do firm o wsparcie,
- pismo Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o.
- ksero dokumentacji dotyczącej przekazania sprzętu medycznego przez Klinikę
Uniwersytecką
w Würzburgu oraz Klinikę Uniwersytecką w Regensburgu
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