
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 JESDNOSTKI STATUTOWEJ PROWADZĄCEJ
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I GOSPODARCZĄ

Fundacja Andrzeja S. Piecucha “Powiatowe Dzieci”
ul. Kużaja 42a 41-922 Radzionków

za rok obrotowy 2006

Siedziba Fundacji

Kraj: Polska
Województwo: Śląskie
Powiat: Tarnogórski, 
Gmina: Radzionków
Miejscowość: Radzionków, ul. Kużaja 42a

Fundacja została zarejestrowana w dniu 07.10.2002 w Sądzie 
Rejonowym  w  Gliwicach  Wydział  X  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru 
Sądowego. 
Numer KRS: 0000133718
Numer REGON : 277909603

Członkowie zarządu Fundacji

Mirosław Szarawarski – Prezes Zarządu Fundacji

Członkowie Rady Fundacji 

Andrzej S. Piecuch – Prezydent Fundacji
 Beata Surmańska
 Jerzy Piecuch

Cele statutowe i zasady działania Fundacji 

Podstawowa działalność Fundacji to:
1.odzyskiwanie wierzytelności,
2.sprzedaż usług,
3.dotacje, darowizny, subwencja.

Przeznaczenie środków z działalności to:
niesienie pomocy dzieciom do lat 12 których co najmniej jeden z 
rodziców lub opiekun prawny jest zameldowany w powiecie Tarnowskie 
Góry lub w sołectwie Kamieńskie Młyny w gminie Woźniki Śląskie, 
powiat Lubliniec przez okres co najmniej 10 lat.

Fundacja  realizuje  swoje  cele  w  zakresie  dobroczynności, 
ochrony  zdrowia  i  pomocy  społecznej  poprzez  organizowanie  i 
finansowanie przedsięwzięć przez które osiąga się założone cele 
Fundacji w tym w szczególności:
 
1.Fundowanie stypendium
2.Zakup żywności
3.Zakup leków
4.Organizowanie i finansowanie leczenia ratującego zdrowie i życie
5.Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej



6.Organizowanie  i  finansowanie  wypoczynku  w  tym  kolonii  i 
wycieczek

Dla  osiągnięcia  swoich  celów  Fundacja  może  wspierać 
działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną 
z celem Fundacji a także przyjmować od darczyńców darowizny celowe 
i  przeznaczać  je  na  cele  wskazane  przez  tych  darczyńców  pod 
warunkiem,że  cześć  tych  darowizn  zostanie  przeznaczona  na  cele 
określone w § 9

Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana 
przez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego oraz handlowego, w 
tym  w  spółkach  z  udziałem  podmiotów  zagranicznych  na  zasadach 
określonych w stosownych przepisach.

Uchwały Rady Fundacji:

1. Uchwała Rady Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”   
z dnia 18/01/2006

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje wnioski oraz przyznaje środki 
pieniężne dla:
1.Holewa Mateusz w wysokości 200,00 zł - na zakup lekarstw
2.Godlewski  Dawid  i  Łukasz  w  wysokosci  200,00  zł  -  na  zakup 
żywności, odzieży oraz podręczników szkolnych.

2. Uchwała Rady Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”   
z dnia 21/01/2006

Rada Fundacji postanawia rozpatrzeć wniosek indywidualny dotyczący 
pomocy  dla  dzieci  z  powiatu  tarnogórskiego.  Rada  przyznaje 
Arturowi Matysik urodzonemu dnia 16.11.1994 r.,  kwotę w wysokości 
150 zł. po przedstawieniu przez wnioskodawcę właściwego rachunku i 
pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd i Dyrektora Fundacji.

3. Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdanie Finansowe   
za Rok 2005 z dnia 28.03.2006 r

Na  podstawie  §  23  statutu  Fundacji  Rada  Fundacju  zatwierdza 
sprawozdanie  Zarządu  z  działalności  Fundacji  za  rok  2005, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

4. Uchwała Rady Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”   
z dnia 6/04/2006

W związku z faktem, że Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe 
Dzieci”  rozpoczęła  działalność  w  październiku  2002  roku  Rada 
Fundacji przyjmuje i zatwierdza bilans i rachunek zysków i strat 
jako sprawozdanie finansowe.

5. Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyznania dotacji   
dotyczących realizacji wniosków indywidualnych z dnia 
1/06/2006

Rada Fundacji postanawia rozpatrzeć wnioski indywidualne dotyczące 
pomocy dla dzieci z powiatu tarnogórskiego. Rada przyznaje każdemu 
dziecku  kwotę  w  wysokości  do  100  zł.  po  przedstawieniu  przez 
wnioskodawcę właściwego rachunku i pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Zarząd i Dyrektora Fundacji.
   Nieodłącznym  aktem  do  ww.  Uchwały  jest  wykaz  udzielonych 



darowizn uwzględniający:
1) Imię i Nazwisko dziecka.
2) Rok urodzenia.
3) Kwota  otrzymanej  pomocy.

6. Uchwała Rady Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”  
z dnia 31/08/2006

Rada  Fundacji  wyraża  zgodę  na  finansowanie  w  kwocie  
nie przekraczającej 300,00 zł śniadań dla najbiedniejszych uczniów
w  Zespole  Szkół  Podstawowo-Gimnazjalnych  nr  4  w  Radzionkowie  
w okresie roku szkolnego 2006/2007 (od września do czerwca).
Do rozliczenia  każdorazowej  miesięcznej  dotacji należy  dołączyć 
listę dzieci korzystającej z dofinansowania.

7. Uchwała Rady Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”  
z dnia 12/10/2006

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje indywidualny wniosek Marcina 
Gnot urodzonego dnia 13.06.2000r., i przyznaje środki pieniężne w 
wysokości 150,00 zł na zakup podręczników „ABC Sześciolatka” oraz 
na dofinansowanie opłaty za przedszkole.

8. Uchwała Rady Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”  
z dnia 25/10/2006

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje indywidualny wniosek  Marzeny 
Nowik-Bołdyk  urodzonej  dnia  25.01.2006r.,  i  przyznaje  środki 
pieniężne  w  wysokości  100,00  zł  na  zakup  żywności,  ubrań  i 
kosmetyków dla dziecka.

9. Uchwała Rady Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”  
z dnia 05/12/2006

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje indywidualny wniosek  Marioli 
Hadrosek urodzonej dnia 07.10.2000r., i przyznaje środki pieniężne 
w  wysokości  150,00  zł  na  zakup  przede  wszystkim  żywności  dla 
dziecka.

10.Uchwała Rady Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”  
z dnia 12/12/2006

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje indywidualny wniosek:
– Sypuła Lidia urodzona dnia 18.01.2006
– Sypuła Natalia urodzona dnia 18.04.2006
i przyznaje środki pieniężne w wysokości 100,00 zł:
– 50,00 zł  dla Lidii na zakup pampersów i odżywek
– 50,00  zł  dla  Natalii  na  zakup  przede  wszystkim  żywności 

(słodyczy, owoców itp.).

11.Uchwała Rady Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”  
z dnia 18/12/2006

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje indywidualny wniosek  Sandry 
Gorzelak urodzonej dnia 01.12.1994r., i przyznaje środki pieniężne 
w wysokości 100,00 zł na zakup żywności i odzieży dla dziecka. 



1.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe 
obejmuje rok obrotowy 

od 01-01-2006 do 31-12-2006

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej 
kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych 
prowadzonych  zgodnie  z  polityką  rachunkowości.  W  szczególności 
art. 4, 10, 50 oraz rozdziałów 2, 45 ustawy o rachunkowości.

“Środków  trwałych,  oraz  wartości  niematerialnych  i  prawnych 
Fundacja Andrzeja S. Piecucha “Powiatowe Dzieci” nie posiada.”

Długoterminowe aktywa finansowe:
wartość   30.000,00   dotyczy darowizny Andrzeja S. Piecucha

Wartość leasingu (nieumarzalne środki trwałe)
BO koniec 2006

  1300,00zł            do spłaty: 100,00 zł

Pochodzenie utworzonego funduszu

wartość funduszu statutowego
1.   30.000,00zł    Darowizna Andrzej S. Piecuch
2.   35.000,00zł    Udziały EKOSET DI Spółka z o.o.
3.   35.000,00zł    Udziały Ekopol Górnośląski – Holding Sp. z o.o.
    100.000,00zł

Zmniejszenia funduszu w ciągu roku
BO                55.010,45 zł
   
strata rok 2006   -6.648,96 zł
stan końcowy      48.361,49 zł 

Struktura  przychodów  osiągniętych  w  działalności  Fundacji 
Andrzeja S. Piecucha “Powiatowe Dzieci”

Przychody ogółem             112.093,00 100%

Działalność statutowa

działalność gospodarcza (wierzytelności)

działalność finansowa – odsetki odzyskane

37.228,00

22.448,00

52.417,00

33,21%

20,03%

46,76%



Struktura kosztów działalności statutowej i gospodarczej.

Koszty razem 118.742,00 100%

Koszty realizacji zadań statutowych 33.837,00 28,50%

Koszty ogólnozakładowe w tym:

- materiały, energia

- usługi obce

- wynagrodzenia

- ubezpieczenia

- pozostałe koszty

56,385,00

5283,00

16.092,00

24.322,00

4.303,00

6.384,00

47,48%

9,37%

28,54%

43,13%

7,63%

11,33%

Koszty z działalności gospodarczej (wierzytelności) 13.435,00 11,32%

Koszty finansowe - 50% zwindykowane odsetki 15.084,00 12,70%

Struktura środków pieniężnych

Razem środki pieniężne    7.656,78 zł    
– w kasie i na rachunkach 7.656,78 zł     

• Bank Śląski ING    7.504,35 zł     
• Kasa    152,43 zł      

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu brutto

 zatrudnienie           kobiety          wynagrodzenie brutto
 1 etat               1   936,00 zł

Wynagrodzenia członkom Zarządu nie były wypłacane, 
nie udzielono pożyczek ww. osobom.

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.

Informacja o deklaracjach podatkowych

1.Fundacja Andrzeja S. Piecucha “Powiatowe Dzieci” w roku 2006 nie 
była płatnikiem VAT.

2.Podatek  dochodowy  od  osób  prawnych  nie  był  odprowadzany  do 
Urzędu  Skarbowego,  ze  względu  na  brak  podstawy  opodatkowania 
(koszty przewyższające przychody).

3.Podatki  z  tytułu  dochodów  osiągniętych  przez  pracowników 
Fundacji były odprowadzane do Urzędu Skarbowego na podstawie PIT 
4 z zachowaniem obowiązujących terminów podatkowych. 

  Prezes Fundacji
Mirosław Szarawarski
(podpis w oryginale)


