Załącznik
do uchwały nr X/26/2007
Zgromadzenia Fundatorów
z dnia 21 czerwca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Sporządzone za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

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

Racibórz, dnia 27 marca 2007 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 Krzyżanowice,
- Gmina Kuźnia Raciborska,
- Gmina Nędza,
- Gmina Pietrowice Wielkie,
- Gmina Rudnik,
- Szpital Rejonowy w Raciborzu,

Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym:
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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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,
3) upowszechnienie

i

pomoc

we

wdrażaniu

nowoczesnych

metod

badawczych i diagnostycznych,
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4) wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności
mieszkańców regionu.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji spotkał się na 13 posiedzeniach
i podjął 15 uchwał:
1) Uchwała nr 13/19/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zakupu sprzętu
oraz przekazania zakupionego sprzętu na rzecz Szpitala Rejonowego
w Raciborzu – urządzenie do monitorowania oddechu niemowląt.
2) Uchwała nr 14/20/2006 z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wyboru
reprezentanta Fundacji na Walne Zgromadzenie Śląskiego Forum
Organizacji Socjalnych KaFOS w Katowicach.
3) Uchwała nr 15/21/2006 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie w sprawie
przyjęcia

sprawozdania

finansowego

Fundacji

na

rzecz

Szpitala

Rejonowego w Raciborzu sporządzonego za okres obrachunkowy od
01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
4) Uchwała nr 15/22/2006 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego
w Raciborzu sporządzonego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
5) Uchwała nr 15/23/2006 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zakupu
sprzętu oraz przekazania zakupionego sprzętu na rzecz Szpitala
Rejonowego w Raciborzu - urządzenie do monitorowania oddechu
niemowląt.
6) Uchwała nr 15/24/2006 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia
darowizny z Mieszko S.A. oraz przekazania otrzymanych słodyczy na
rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
7) Uchwała nr 16/25/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie
przystąpienia

do

współrealizacji

z

Polskim

Towarzystwem

Pielęgniarskim Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu
zadania pt. „II RACIBORSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA”.
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8) Uchwała nr 17/26/2006 z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie realizacji
programu zdrowotnego „Postaw na zdrowie – jesteś tego warta”.

9) Uchwała nr 18/27/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 9/12/2005 Zarządu Fundacji z dnia 11 października 2005 r.
dotyczącej przyjęcia projektu rocznego preliminarza kosztów działania
Fundacji na 2006 rok.
10)Uchwała nr 18/28/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia
projektu zmian oraz projektu tekstu jednolitego statutu Fundacji na
rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu przyjętego nr II/5/2004
Zgromadzenia Fundatorów z dnia 15 października 2004 r.
11)Uchwała nr 18/29/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia
darowizny wózków i balkoników inwalidzkich oraz przekazania ich na
rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
12)Uchwała nr 21/30/2006 z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zakupu
sprzętu oraz przekazania zakupionego sprzętu na rzecz Szpitala
Rejonowego w Raciborzu – aparat EKG z wyposażeniem dodatkowym 2 kpl., stół zabiegowy z wyposażeniem - 1 kpl.
13)Uchwała nr 22/31/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zakupu
sprzętu oraz przekazania zakupionego sprzętu na rzecz Szpitala
Rejonowego w Raciborzu – wagi elektroniczne ze wzrostomierzem 2szt.
14)Uchwała nr 23/32/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie
przystąpienia Fundacji do konkursu grantowego prowadzonego przez
Fundację Ośrodek Informacji Środowisk kobiecych OŚKa, organizację
pożytku publicznego.
15)Uchwała nr 24/32/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia
Fundacji do konkursu grantowego Krajowego Centrum ds. AIDS
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w ramach Programów Profilaktycznych o zasięgu wojewódzkim
w zakresie HIV/AIDS na rok 2007.
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 2004 r. Zgodnie ze Statutem, Fundacja nie
prowadzi działalności gospodarczej, a cały uzyskany dochód przeznacza na
działalność statutową. Do dnia 31 grudnia 2006 r. Fundacja uzyskała
przychody z działalności statutowej w wysokości 71 137,32 zł, w tym:
- 2 578,94 zł – wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za
rok 2005,
- 7 269,25 zł – 471 darowizn osób fizycznych,
- 2 490,00 zł – 2 darowizny od osób prawnych,
- 50 871,53 zł – 911 wpłat 1% należnego podatku od osób fizycznych,
-

7 927,60 zł – dotacja Powiatu Raciborskiego na realizację Programu
zdrowotnego „Postaw na zdrowie – jesteś tego warta”.

Przychody finansowe w wysokości 1128,68 zł, w tym:
-

7,72 zł – odsetki bankowe od lokat zgromadzonych na rachunku
podstawowym i subkoncie utworzonym na potrzeby nawiązek
sądowych,

- 1 120,96 zł – odsetki od bankowe lokat terminowych.
Fundacja poniosła koszty statutowe w wysokości 65 736,96 zł, w tym:
- 1 979,99 zł – zakup 2 szt. urządzeń do monitorowania oddechu
niemowląt BABYSENSE II,
- 12 900,00 zł – zakup aparatu EKG typu BTL-08 LT wraz z kompletem
elektrod piersiowych i kończynowych dla dzieci,
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- 8 490,02 zł – zakup aparatu EKG typu BTL-08 MT PLUS z kompletem
elektrod piersiowych i kończynowych dla dorosłych,
- 1 789,04 zł – zakup 2 szt. wózków do aparatów EKG,
- 2 269,20 zł – zakup 2 szt. elektronicznych wag lekarskich ze
wzrostomierzem typu WPT 150.0,
- 2 480,00 zł – zakup zestawu komputerowego do sporządzania opisu
wyników badań,
-

18 349,22 zł – realizacja Programu zdrowotnego „Postaw na zdrowie –
jesteś tego warta”,

- 14 980,00 zł – zakup stołu zabiegowego typu S0 10 z wyposażeniem,
- 2 499,50 zł – współrealizacja z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim
Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu zadania
pt. „II RACIBORSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA”.
Fundacja poniosła koszty administracyjne w wysokości 3 129,73 zł, w tym:
- 182,10 zł – opłaty za dokonywanie operacji finansowych na koncie
podstawowym oraz na subkoncie utworzonym na potrzeby nawiązek
sadowych, opłata za opinie o koncie,
- 220,00 zł – opłaty sądowe w Krajowym Rejestrze Sądowym, zmiana
statutu, wpis sprawozdania finansowego, wypis.
- 294,91 zł – zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,
- 2 166,72 zł – materiały informacyjne,
- 120,00 zł – składka na KaFOS,
- 146,00 zł – zakup poradników.
Fundusz Założycielski w okresie sprawozdawczym nie uległ zwiększeniu. Do
dnia 02.03.2006 r. Fundusz Założycielski był ulokowany na lokacie
terminowej, samoodnawialnej w kwocie 2 100,00 zł. Była to równowartość
Funduszu Założycielskiego w kwocie 2 000,00 zł powiększona o 100,00 zł,
aby znaleźć się w wyższym progu oprocentowania lokat. Od dnia
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03.03.2006 r. Fundusz Założycielski jest ulokowany, w banku prowadzącym
obsługę finansową, na lokacie terminowej, samoodnawialnej w kwocie
3 000,00 zł. Jest to najniższa lokata terminowa dla instytucji posiadających
osobowość prawną. Odsetki bankowe od tej lokaty przeznaczane są na
działalność Fundacji.
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.
W dniu 5 grudnia 2005 r. Zarząd Fundacji podjął działania 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 Minister Sprawiedliwości
dokonał 15.05.2006 r. powinno to umożliwić Fundacji w latach kolejnych
zwiększenie

przychodów

poprzez

uzyskiwanie

nawiązek

sądowych.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nawiązek nie otrzymała.
W dalszym ciągu pomieszczenia nieodpłatnie Fundacji użycza Starostwo
Powiatowe w Raciborzu, a w obsłudze administracyjnej Fundacji pomagają
nieodpłatnie pracownicy Starostwa. Fundacja nie zatrudnia żadnych osób na
umowę o pracę, Członkowie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie
pobierają wynagrodzenia. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie
zatrudniała również żadnych osób na umowę zlecenie czy umowę o dzieło.
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych oraz poręczeń
kredytowych. Fundacja posiada konto – rachunek bankowy w GETIN Bank
S.A. Oddział Racibórz, ul. Batorego 10. Na dzień 31 grudnia 2006 r. na koncie
znajdowała się kwota w wysokości 2 399,31 zł plus lokata terminowa
w kwocie 3 000,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania stan konta
wyniósł 8 423,48 zł plus lokata terminowa w kwocie 14 000,00 zł.
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W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła
udziałów i nie nabyła akcji żadnych spółek prawa handlowego. Nie nabyła
również żadnych środków trwałych. Fundacja prowadziła działalności
dotowaną na zlecenie Powiatu Raciborskiego. Był to Program zdrowotny
„Postaw na zdrowie – jesteś tego warta”.
W okresie sprawozdawczym Fundacja otrzymała dotację w wysokości
10 400,00 zł z Powiatu Raciborskiego na realizację Programu zdrowotnego
„Postaw na zdrowie – jesteś tego warta”. W ramach programu na zlecenie
Fundacji Szpital Rejonowy w Raciborzu wykonał 455 mammografii dla
mieszkanek powiatu w wieku 40-49 lat oraz 70 lat i powyżej. W wyniku
badań stwierdzono 9 przypadków radiologicznie podejrzanych o złośliwość,
a

63

panie

otrzymało

zalecenia

przeprowadzenia

dalszych

badań

diagnostycznych. Ponieważ liczba pań, które zgłosiły się na badanie była
mniejsza od zaplanowanej liczby 750 badań Fundacja wykorzystała 7 927,60 zł
z otrzymanej dotacji, a kwotę 2 472,40 zł Fundacja zwróciła na konto
Powiatu.
W dniu 02.02.2006 r. Fundacja złożyła w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu
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, poz. 654z późn. zm.) oraz nie osiąga przychodów
z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 (tj. działalności polegającej
na

wytwarzaniu

tytoniowego,

wyrobów

spirytusowego,

przemysłu

elektronicznego,

winiarskiego,

piwowarskiego

paliwowego,
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. Dnia 31 marca
2006 r. Fundacja złożyła w Urzędzie Skarbowym deklarację CIT-8 oraz
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informację CIT-8/0, a w dniu 20.09.2006 r. informację CIT-D. W dniu
28.03.2006 r., przyjęte przez Zarząd Fundacji, sprawozdanie z działalności
wraz ze sprawozdaniem finansowym zostało opublikowane na stronie
internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, a w dniu 06.04.2006 r. sprawozdanie zostało złożone
w MPiPS. W dniu 14 czerwca 2006 r. Zgromadzenie Fundatorów zatwierdziło
sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone na dzień 31.12.2005 r. oraz
sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 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 2005 w wysokości 2 578,94 zł zwiększy przychody
Fundacji w następnym roku obrotowym. Sprawozdanie finansowe zostało
złożone w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu w dniu 26.06.2006 r. W dniu
29.06.2006 r. Fundacja złożyła sprawozdanie finansowe i inne dokumenty
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gliwicach. W dniu 18 lipca 2006 r. Sąd
Rejestrowy wydał postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru
Sądowego

złożonego

przez

Fundację

sprawozdania.

Sprawozdanie

z działalności zostało złożone Ministrowi Zdrowia w dniu 14.09.2006 r.
W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno Zgromadzenie Fundatorów,
w czasie którego Fundatorzy podjęli 6 uchwał, w tym uchwałę nr
VIII/18/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego

Fundacji

na

rzecz

Szpitala

Rejonowego

w

Raciborzu

sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. oraz nr VIII/19/2006 z dnia 14 czerwca
2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji na rzecz
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Szpitala Rejonowego w Raciborzu za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji.
W okresie sprawozdawczym instytucje zewnętrzne nie kontrolowały
działalności Fundacji.

Racibórz, dnia 27 marca 2007 r.
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