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Zarząd F ;iiAndzejaS.Piecucha'.PowiatoweDzieci,,przedsiawiasprawozdaniefinansowezaokresod

cl.c1.2016 31.122016, na ktore składa się:

ogolne do sprawozdania finansowego

zysków i strat

uzupełniające do bilansu 1ednostki mikro

Il"erylry*;;u , O.','u'ności organizacji pożytku publicznego

ffiffiffisGlE @ffi§§E W §ffiffi'w[lamwlA FlNA}l§owEG§

FrrNDAcIl AI{DaEEJA §, PlEcUcHA "Pov!,|AToWE 
DzlEcr

JEDNOSTKI MIKRO PROWASZĄCĘJ

i Dzl,AŁAl-Nose§TrruTolt§ĄPoŻYTKuFrffi,@
l Go§PoDARczĄ

lrrformacje ogólne do sprawozdania finan§owe§o §ponządzonego

za okres od 0t,0{,20{6 do 3t,12,20{6

ezostałosporządzonezgodniezprzedstawionymizasadi'mirozporządzeniaMinistraFinansow
opada2001r.(Dz.U.u,-rez,poz'1539zpÓżn'zm.Jorazustawyzdnia29wześnia1994r-o
lcizmienionejustawązdnia1llipca2014rozmianieust;]Wyorachunkowości-dlajednostek
u§t. 1ai, prżedstawia sytuację majątkową ifinansową Fur,cacji,

z dnia 15

rachun

mikro (ań.

Dane
Nazwa: F nnOnela S. Piecucha -Powiatowe Dzieci"

Kra!:
: śĘsxie

Gnnina: Piekary Śląskie

Miejscowość:41,940 Piekary Śląskie, ul, Graniczna 7

Fundacjazostałazarejestrowanawdniu07.10'2002wSądzieRejcnow.;'tłit.
w Gliwicach Wydział x Gorpoo"r"=y Kraiowego Reiesiru Sądowego iii*s§"'uFiffitgwqe*lirre

, przeds!ębiorcÓw

.stowaŹyszen,innychorganizaclispołecznychizawodow3lct,fundac.liorazpublicznychzakładow
opieki zdrowotnej,

Numer KRS: 00001 33718

Numer REGON : 277909603

NlP: 645 ,22 -B7,79g

Od 09.03,2005 rolł Fundacja uzyskała status pożytku publicznego,

§rff.T:'j""J;." Fundacii: Aleksandra piecuch _ prezes zaęadu Fundacji

Członkówie Rady Fundacji:

1. Paweł Piecuch - Prezydent Rady Fundacji

2, Joanna Stokowska

3. Jezy Piecuch

)\
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§ele i zasady działania Fundacji

czas trwania i_iednostki _iest nieo9raniczonv,

Roczne sprawozdanie spoządzono przy założeniukontynuowania dalsĘ działalności ,:i:::::^T:,:::.::

ffi; ;;ffi;;;* *r" *s*rry*rły'oy na lstnienle powazn}c;h zagrożeń dla kontynuowania przez

Fundację działalności,

W skład Fundacji nie wchodzą wewnętrzne jednosiki organiz;rcyjne sPorządzające samodzielne

sprawozdaniafinansowe-organizacjaniespoządzasprawozdaniaskonsoltdowanego.
Przyjętezasady{politykę)rachunkowoŚcistosujesięwsposobciągły,dokonującwkołejnychlatach
obrotowychjednakowegogrupowaniaoperacjigospodarczych,jednakowejwycenyaktywowipasywow(w
tym także dokonywania odpisow amońyzacyjnych i umorzeniowych) ut;iala sie wy,nik finansowy i'spnrzą$za

sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wyłnii<ąąreĘs putliiilu,łłry*ałqe,

Aktywa i pasytlva wyc,eniono według zasad określonych ustawą o rachułrl(owości,

Doamońyzac.iiśrodkÓwtruvałychorazwartościniematerialnychiprawnychstosujesięstawkipzewidzianew
wykazie rocznych stawek amońyzacyjnych - metoda liniowa"

Srodki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składriiki majątku o PrzewidYwanYm okresie

uźytkowania nie przekrac zającymjednego roku oraz o wartości Począt}:owej nie Przekraczając€13500'00 zł

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie

wyzszych od ich cen spzedaży na dzień bilansowy,

Naleznościwycenia się w kwotach wymaganej zapłaty,

Środki pieniężne wykazuie się w wańości nominalne1,

Rozliczenia nniędzyokresowe kosztow - rozliczeniu w czasie podlegalĘ *&e'y, €**j,* 6nrap*$**ti€jkrffii**

o wafiości powyżej 3000,00 zł,

Funduszestatutoweujmujesięwksięgachrachunkowychwwańościnrrminalnej.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty,

Fundacja ,,powiatowe Dzieci,, jako organizacja pozytku publicznego Prcrvadzi działalnoŚĆ,

§ ilBisd!@Ł§§ą dffiij*ls§ą, ({ffiłtrmłlgl, d'araqe srdg}§eflqp}

* qo@$łilmłntewza*ł*lw*roeel$xriua,,inwbrz9€hro*ci 
qr{§f's m'eiheskcr:*elora ry''@Y **Ę

(obsługa administracyjnc-biurowa}

przedmiot nieodpłatnej działalności statutowei organizacji pożytku publicznego wg pkD _ 9133z _

działalnoŚcpozostałychorganizacjiczłonkowskich,gdzieindziejniesklasyfikowana'

przedmiot działalności (zgodnie z statutem) Fundacjijako przedsłębiarcy wg pkD :

64.g1 .ZLeasing finansowy

64,g2.ZPozostałe formy udzielania kredytow 
_: ^i^a]zl.rcrrfilz^\r,2n2 :

64-gg'lPozostałafinansowadziałalnoścusługowa,gdzieindziejniesi<lalsyfikowana,zwyłączenłerr
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

7a.2Ż.ZPozostałedoradztwowzakres.ieprowadzeniadziałalnoŚcigosFioo'arczej'izarząa|zana
8ż.gl,ZDziałalnośc świadczona pzez agencje inkasa i biura kredytowe

eywrwgp tffid&ó* e dĘm#ll# ffi
nrxe§&exrgĘpwvef;ie€iiw§z@gmMNła$aŃffivaśląskiego

Fundacja realizuje swoje cele w zakresie dobroczynności, ochrony z,drowia i pomocy społecznel pop*ez

organizowanieifinansowaniepzedsięwzięc,przezktoreosiągasięzałoŻoneceleFundacjiWtym

t



1F
?.Zakup
3,Zakup
Ą. i finansowanie leczenia ratującego zdrowie i zycie

5.Udzielanie finansowej i rzeczowej

§ ii *liwłmCIuari§ wjl@ąłi,?Tikxj \iĘ, Wn iŁdk"lfiii ir "itł,lgcm;le 
k

Dla osiągnięcia swoich celow Fundacja moze wspierać działalność innych osob prawnych' prowadzących

działalnośc zbieżnąz celem Fundacji, a także przyjmowac od darczYńc'iw darowiznY celowe i PrzeznaczaĆ 1e

na cele wskazane przez tych darczyńców pod warunkiem, źe część tych darowizn zostanie przeznaczona na

cele określone w § 9 Statutu Fundacji,

DziałalnoścgospodarczaFundaclimoŹebycrÓwnieŻrealizowanapl,zezuczestnictwowspołkachprawa
cywilnego oraz handlowego, w tym w społkach z udziałem po,Jłntbtow zagranlcznych na zasadach

określonych w siosownych pzepisach,

Zadania §tatuto}re {razern ze środkarnizlohpodatku} zrealizowrepw#óeB&ĘiĘw&*&a&g

PodopiekąFundacjiznajdująsięchoreiniepełnosprawnedzieci,ktctymsfinansowaliśmyrÓżnegorodza.iu
zabiegi medyczne a mianowicie hipoterapia, rehabilitacja funkcY;na kinezYteraPia sesje rehabilitacYjne

koncepcja NDT-BOBATH, elementy PNF,

WtymtemaciewspołpracowaliŚmyzośrodkamiRehabilitacyjnymitakinijak
1 . Sy-La-Ba Gabinet Neurologopedyczny Joanna Zm|ja z Zakrzouł

2, Kalarz.vnaBorońska

3, Szkoła Pływacka Sosnowiec

Łącznakwota wydatkowana na cele rehabititacylne i zdrowotne (koszty zakupu lekow oraz zabiegow dla

podopiecznych) wyniosła 6 655,48 zł

Fundacja stale współpracowała z placowkami oświatowYmi: szllołami, Przedszkolami oraz Świetlicą

środowiskową'PoniŻejkrotkiopisnaszychzadań'ktÓrezrealizowaliŚnrvwtychŻeinstytucjach:

.ZespÓłSzkołPodstawowo.GimnazlalnychwRadzionkowie.firlansowanie(pozaokresemferii
zimowych oraz wakacji letnich) śniadań w kwocie 1 544,a5 zł,

. przedszkole nr 2 w Tarnowskich Górach _ zrefundowatiśmy zal<up mebli dla dzieci z grupy

,,Pszczołki" w kwocie 1 009,08 zł

.Przedszkolenr9.,AkademiaPrzedszkolaka,,zTarnowskichGĆr-zrefundowaliŚmyzakupdywanu
oraz ańykułów papierniczych w kwocie 1053,81 zł

.Przedszkolenrl3wZSPnr3wTarnowskichGoracr-zrefundowaliśmyzakuppomocy
dydaktycznych, pomoce edukacyjne w kwocie 299,00 zł

.Przedszkolenr18'Słoneczna,'wZSPnr4zTarnowskichGor-.zrefundowatiśmyzakupodbiornika
TV w kwocie 521,55 zł

. przedszkole nr 3 w Radzionkowie - zrefundowa|iśmy zakup v,lykładziny do sali pzedszkolenej dła

dzieciw kwocie 1375,84 zł
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. Niepubłiczna Szkoła Podstawowa ,,Zamkowa Szkoła" w Radzionkowie - zrefundowaliśmy zakup

dywanow dla dzieci w kwocie 64a,44 zł

* &tqp,i&iiIal.tr PffidMł€jn ,&iłqnsąił ZarręsBd{'w; Jiał,.rrc:wsk ich Gorach - zrefundowaliŚmy zakup

. Gminne pzedszkole nr 4 w świętoszowicach _ zrefundowaliśrny zakup książek przeznaczanych na

nagrody w kwocie 1,16,60 zł

.SzkołaPodstawowanrl2wZSPnr3wTarnowskichGorach-zrefundowałiśmyzakuptablicy
multimedialnej w kwocie 475a zł

. Przedszkole nr 20 w Tarnowskich Gorach - zrefundowatirs-rr,',ryl 6łkiJs} e§§amfii fiT*§*hiil§ii§ł $!

w kwocie 1214,5a ń

.TęczowePzedszkolenr24wTarnowskichGorach-zrefu:rdowałiŚmyzakupksiąŻeknakwotę
1819,80 zł

. przedszkole nr 22 w Tarnowskich Gorach - zrefundowali*xan:y; Zdł*jJs 'ffie** 
ma t*i*tzly''krixw' nm

kwotę 1865,25 zł

. Miejska Szkoła podstawowa nr 1 piekary śląskie zrefundowaliśmy zakup urządzenia

wielofunkcyjnego (kserokopiarka) na kwotę fi28,52 zł

. Gminne przedszkole nr 2 wieszowa - zrefundowaliśmy zakup stolikow, zabawek, pomocy

dydaktycznych na kwotę 5 927,11 zł

. przedszkole Nakło ślaskie _ refundacja zakupu wyposaźenia 1-1lacu zabaw na kwotę 7500,00 zł

8 fibffj.§it]t€ p_ł18ĘdMidg r_w Q},ragl.\,lii:_ * dEnrliugaiffir,i1 dtlr* systemu nagłasniającego na kwotę

,Ev,&tr,łżl

.Pzedszkolenr4wRadzionkowie-zrefundowaliśmyzakupuSprzętunagłaśniającegonakwotę
1268,50 zł

. przedszkole nr 29 w Bytomiu - refundacja zakupu kserokopiar}li dla przedszkola na kwotę 1450,00 zł

. ?rzedszkole nr 1 w krupskim Młynie _ zrefundowaliśmy zal:up pomocy dydaktycznych na kwotę

2564,90 zł

.Przedszko|enrlwZbrosławicach-refundacjazakupurne.blidosalprzedszkolnychnakwotę
125B.50 zł

.ZespołSzkołWieszowa-zrefundowa|iśmyzakuprzutnikad|a:ziecinakwotę1710,29zł

. zespół szkoł centrum Rolniczego w Nakte śląskim _ zref_llrdowatiśmy zakup kalkulatorow oraz

zegarow na kwotę 409,53 zł

*ltfiĘF§€§łecdsa{oi*rirrrf$wflidąa#trsidłsiń_zm&rn#pw;lliśmyzakupzabawekdopiaskownicy
d& rfiliedi rłta tk**ilĘ 

"źł 
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. ńftejsk€ przec*źKo€ rr ,i w Fjerarach śląskich - zrefundowaliŚmY częŚciowY remont salł

przedszkolnej na kwotę 200,00 zł

ronactof;r*:§::Tllilil 
x^r",rynuGrochowicz z Krakowa _ przekazaliśmy darowiznę w

wysokości 900,00zł na cele związanez wystawieniem sztuki (paczki ze słodYczami i owocami) -

widowiska artystycznego dla dzieci ze szpitala specjatistyczneEo nr 2 w Bytomiu, ul, stefana

Batorego 15

. Komitetem obywatelskim Miasta piekary śląskie - dofinairsowaliŚmY wsPÓlnie zorganizowanY

konkurs ,,tll Test Wiedzy obywatelskiej - Gimnazjalista o.rnibus Piekary Śląskie 20'16" kwotę

przekazanąwwysokości400,00złprzeznaczytiŚmynazakupiragroddlalaureatowkonkursu

. Stowarzyszeniem naRzeczRozwoju Wsi Kamieńskie Młyny - tlofinansowaliŚmY koszt wYjazdu

uczniÓwzeszkĄpodstawowejzKamieńskichMłynownawy:'eczkęszkolnąwkwocie400,00zł

. Stowarzyszeniem Kibicow Ruchu Chozow Niebiescy - przekaz:aliśmy darowiznę w kwocie 300'00zł

na cele :Zvł|ązane z organizac)ą turnieju "Niebieski 
Bajtel"

.FundacjaWspieraniaRozwojuPiłkiNoŹnej,,PoLoNlA"Bytor1.-przekazaliŚmydarowrznęwkwocie
3500 zł na cele statutowe Fundacji

w 2016 roku Fundacja nie zapomniała takźe o rozwoju spońowyrn rlajmłodszych swoich podopiecznych'

bo przeciez ruch to zirowie, wspomogła wiele klubow sPońowYch re-'undując im Pzede wszYstkim sPrzęt

i stroje spońowe o,", poXry*ając koszty obozu sportowego, były to:

.l.GKS,,Andaluzja,,PiekaryŚląskie_refundacjazakupuspaętu$pońowegokwotaprzekazana

2 i"-T 3:-T 3o."n - ref undacja kosztow'o"1: ::::§:J: j:::"#]T:'
3. UKS Ruch Radzionkow - refundacja zakupu sprzętu sportowe1;o oraz odzieży spońowej w kwoce

2674,aB ń
4. uks Ruch chorzów - dofinansowanie celow statutowych klubu spońowego (stroje i sprzęt spońowy)

w kwocie 150,00zł

§. UKS ,,LA_BASKET, 
piekary śląskie _ refundacja zakupu koszul=k dla zawodników w kwocie 873'18zł

6.KlubSpońowyRozwojKatowice-refundacjaobozuspońoweg]nakwotę7000,00zł
7.LKSPrzyszłoŚćNoweChechło-refundaclaodzieŻyspońowe!fl'elę.x@1l9&i4&ż
8. UKS Azaria * refundacja sprzętu sportowego na kwotę 25ŻŻ?Ę ń

9. Akademia Juventus - refundacja sprzętu spońowego - piłek na kwotę 3609,70 zł



l,v 2016 RoKU RADA FuNDAcJl PoDJĘŁA UcHwAŁY o TREŚcl:

UcF|WAŁA

RADY FUNDACJi ANDRZEJA S, PiECUCHA

,,PowlAToWE DZlEcl"

z dnia 17,02,2016 roku

§1

RadaFundacjidziałającnapodstawie§23c,e,h,STATUTUF,JNDACJ|ANDRZEJAS.P|ECUCHA

,,poWtAToWE Dz.lEcl,, akceptu}e uzyskany przez Zarząd wska;nii*'ttusżruw ttrtrrzuinrYlhl zwątarłYtht

zofu*t§§tr.dlTil?l$tl§§słprą,lxffikłd*dżiEłańsifii!ff'xfi§lFF3llld@jinelpokryciekosztowadministracyjnych
,łr,*t}goxo€rcł.

'1, za rok 2ań - 12%
§2

RadaFundacjiobligujeZarząddodziałańorganizacyjnychwcel;,.corocznegoobniŻaniapowyŻszego
wskaźnika.

Uchwałę podjęto jednogłośnie,

UCHWAŁA

RADY FUNDACJI ANDRZEJA S, PIECUCHA

.,PoWlATOWEDZ|ECr
z dnia 04,03,2016 roku

w sprawie ,aŃEffienn spnŃozdania ził rok 2015

§l 'merytoryczne

Napodstwie§23StatutuFundacji,RadaFundadizatwierdzasprawozciilniefinansowet
Zarząduz działalności Fundacji za rok 2015 (01,ó1 ,2ań_3L,lz,2015), sranowiące załącznik do niniejszej

uchwały.

Zyskwykazanywwynikufinansowymzarokobroty2015będzieprzeznaczonynadziałatnośćstatutową
pozytku publicznego,

§2

Rada Fundacji udziela prezesowi żarząduFundadi pani Aleksandrze pie:uch absolutorium z wykonywanta

obowiązkow w okresie 01,01,2015, do 31,12,2015,

Uchwała wchodzi w Ącie z dniem jej podjęcia,

Uchwałę podjęto jednogłośnie,

UGHWAŁA Z DNIA fi,a3,2a16

RADY FUNDAGJI ANDRZEJA s, PlEcUcHA

,,Po\NlAToWE DzlEGl"

6?



w sprawie dofinansowania

,,lllTestu Wiedzy obywatelskiej - Piekarski Gimnazjalista Omnibus 2016"

§1

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje wniosek Zarządu w sprawie pisrra pana Łukasza ściebiorowskiego _

sekretaza komitetu oby,watelskiego Miasta piekary sląskie - prośba c wsparcie ftnansowe organizowanego

przezwlw Komitet,,lll Testu Wiedzy obywatelskiej _ PiekarskiGimnaz,alista omnibus 2016",

§2

Rada Funda cji payznałakwoię w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniern na refundację kosztow zakupu

nagrod przeznaczonych dla laureatów ,,lllTestu wiedzy obywatelskiej _ piekarskiGimnazjalista omnibus

2a16, .

§3

Rada Fundacjizobowiązuje komitet obywatelski Miasta piekary Śląskie do przedstawienia po zakończeniu

testu rapońu w jaki sposob zostały wydatkowane przekazan e przez Fur dację środki finansowe oraz

dostarczenia kserokopii faktur lub rachunków potwierdzających zakup rragrod,

UCHWAŁA z DN|A 12.05.201G

RADY FuNDAcJl ANDRZEJA s, PlEcUcHA

,,PoWlAToWE DzlEcl"

w sprawie dofinansowania

kosztów wycieczki zorganizowanej podcz,as wyjazdu

"zielona szkoła" dla uczniów z szkoł kam eńskie Młyny

§1

RadaFundacjipozytywnierozpatrujewniosekZarząduwsprawiepisnlaPaniUrszuliCuglowskiej_Prezes

stowarzyszenia na RzeczRozwoju wsi kamieńskie Młyny _ prośba o wsparcie finansowe pokrycia kosztów

wycieczkidoŁebyzorganizowanejpodczaswyjazdu''ZielonaSzkc,hr.,dlauczniÓwzszkołyKamieńskie
Młyny. 

§ 2

Rada Fundacji zdecydow ała o przyznaniu kwoty w wysokości 400,0,: , zł z przeznaczeniem na refundację

częściowego sfinansowania kosztow wycieczki do Łeby,

§3

Rada Fundac.ii zobowiązuje panią prezes stowarzyszenia urszulę cuglowską do spełnienia poniźszych

warunkÓw: 
l,-^,^L^^ ia łąkłltnt renhtln] ly byc poświadczone

.udokumentowaniawydatku.kserokopiafaktury,rachunku{drkumentypowlnr

za zdognośc z oryginałem)

+pi§iifir§epgrriauoxmłeniboddrłaruscnpamrłulk@amłr'5@łiat..*mąj,x.51mnmltłi

- no&iców e'rieci łrez#twzffiŃ w rory;eźtrałe'?ełra §z,s,di#"

- Gminy Woźniki



umieszczeniu loga Fundacji Andrzeja S. Piecucha "Powiatowe Dzieci" na stronie internetowej

Stowarzyszenia

UcHWAŁA
RADY FUNDACJ|

ANDRZEJA S. P|ECUCHA,,POWIATOWE1 DZlECl"
z dnia 0§,07.2016

W sprawie zrniany §tatutu

Na podstawie § 40 Statutu, na wniosek Zarządu Fundacji

Rada Fundacji uchwala jednogłośnie

§1
W Statucie Fundacji § 36 otrzymuje brzmienie:

,,§ 36. Zakres działalnościgospodarczej obejmuje zgodnie z PKD:

64.91.Z Leasing finansowy
64.g2,Z Pozostałe formy udzielania kredytow

óą gg.z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej

n iesklasyfi kow ana, z wyłączeniem ublzpiecżeń i fun d uszów emeryta ln ych

70_22.z pozostałe doradztwo w zikresie prowadzenia działalności gospodarczejizanądzania

s2,gl,z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredyiolve

85.1 Wychowanieprzedszkolne
85.2 Szkoły podstawowe
óś.3 Gimnizja i szkoły ponadgimnaźlalne, z wyłączeniem szkół pcllicealnych

85.4 Szkoły policealne iwyzsze
85.5 Pozaszkolne formy edukacji
85.6 Działalnośc wspomagająca edukację ""

W pozostałej części Statut pozostaje bez zmian,

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia z
w Krajowym Rejestze Sądowym,

§4.

Do niniejszej uchwały załączono Statut uwzględniający zmlany,

UcHWAŁA

RADY FUNDAG.,I ANDRZĘ,A § P,Ec ll"clłA

.PssńT{s3E§t§Ef,,r
z dnia 07.07.2015 roku

§1

NiniejszymRadaFundacjipodjęładecyzję,iżśrodkiuzyskanezwpłaidarowiznprzekazaaychnaprogram

,,piekarscy przedsiębior cy na ęeczpiekar śląskich", zostaną pomniejszone o 15%, Uzyskana kwota zostanie

§2,

§3.
moóą obowiązuląca od dnia uprawomocnienia stę wplsu



przeznaczona na cele statutowe Fundacji Andzeja S. Piecucha ,,Powialowe Dzieci".

uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA z DN|A 12.07.20,16

RADY FUNDAGJI ANDRZEJA s. PlEcUcHA

,,PoWlAToWE DZlEcl"

w sprawie dofinansowania

kosztów letniego obozu szkoleniowegg

dla dzieci i rnłodzieży z Klubu SpoŃerego

Rozwój KopalniWujek w Katowie,rch

§1

Rada Fundac.li pozytywnie rozpatruje wniosek zarządu w spravlie pisma pana zbigniewa Dziura

_ Wiceprezesa Klubu Spońowego Roanvoj Kopalni Wujek w Ka&lp,łnmłit -, pmn*b& o ciigfi*ałmwmri'g

do letniego obozu szkoleniowego dla najbardziej uzdolnionych dzieci i młodzieŻY uczęszczającYch do Klubu

Spońowego Rozwoj Kopalni Wujek w Katowicach,

§,
Rada Fundacji zdecydowała o przyznaniu kwoty w wysokos,:i 1000,00 zł z przeznaczeniem

na dofinansowanie letnieqo obozu szkoleniowego dla dzieci i młodziez,1

§3

Rada Fundacjizobowiązuje Pana Wiceprezesa Zbigniewa Dziura do sp,,=łnienia poniŻszych warunkÓw:

. udokurnentowania wydatku - kserokopia faktury, rachunku (dt,lkumenty powinny być poświadczone

za zdogność z oryginałem)

. Tjrsgrf.re piwe,4ęmi6łię o tnfinrzrrrstjw?lltltl 'ntlsżów zrciłgdrł;.yl'Nania letniego obozu szkolerłiowego

dla dzieci imłodzieży:

_ rodziców dzieci i mładzieży uczestniczących w wyjeździe organizowanym przez Klub Sportowy

Rozwoj Kopałni Wujek w Katowicach

- prezydenta Mlasia katowice

. umieszczeniu loga Fundacji Ąndrzeja S_ piecucha "Powialow* i,§c}l rna §r,on}ę" łmfermldołm* lfŚ*ihł:ł

§eetry$ Kmgól

łiffiiffie.ćh 3 §§§Ę *§-ffi#1l 6

RAE}Y Ft.młff}*€s AfwRzE-rR §. Pffi cłJcHA

,,PoWlAToWE DzlEcl"

w sprawie dofinansowania

kosztów remontu sali przedszkolnej

dla dzieciz Miejskiego Przedszkola nr 1

w Piekarach Śląskich

§1

RadaFundacjipozytywnierozpatrujewniosekZarząduwsprawiepismaPaniAleksandryŁukaszczyk

Dyrektor Miejskiego przedszkola nr 1 w piekarach śląskich - prośca o dofinansowanie do remontu sali



przedszkolnejdla dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Piekarach Śląskich.

§2
Rada Fundacji zdecydow ała o przyzaaniu kwoty w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

rernontu sali przedszkolnej dla dzieci .

§3

Rada Fundacji zobowiązuje Panią Dyrektor Aleksandrę Łukaszczyk do ;;pełhieni'a poniŹszych warunkÓw,

o udokumentowania wydatku - kserokopia faktury, rachunku {do kumenty powinny byc poŚwiadczone

za zdogność z oryginałem)

. pi§emne powiadomienie o dofinansowaniu kosztów remontu sa]i pźedszkolenj dla dzieci:

_ rodziców dzieci uczestniczących do Miejskiego Przedszkcia nr 1 w Piekarach Śtąskich

- Prezydenta Miasta Piekary Śtąskie

. umieszczeniu loga Fundacji Andrzeja S, Piecucha "Powiatcrve Dzieci" na stronie internetowej

Miejskiego Przedszkola nr 1 w Plekarach Śtąskich

UGHWAŁA
RADY FUNDACJ|

ANDMEJA S. P|ECUCHA .,POWIATOWI: DZlECl'
z dnia 06.09.2016

w sprawie dofinansowania leczenia Anny §i ,lóp",, -**'"'

§1

Rada Fundacji pozylywnie roąpatn4e wniosekżałządu wąpr.a,ułie,pr,osb:,* Fani,A,łłeŁY' Derirar,ł.łdnóxaąYfdxią;

ui dbiirrrmęCIwarlts lffildft m§?i{di Ałnrry" MbłtlrocąńdkĘ

§2
Rada Funda Ąi pzyznale kwotę w wysokości 600,00 zł,

Powyższa kwota będzie wypłacona w miesiącu wrześniu 2016,

UcHWAŁA
RADY FUNDACJ|

ANDRZEJA s. PlEcUcHA ,,PoWlAToWE DzlEcl"
z dnia 06,09.2016

w sprawie dofinansowania leczenia Oliwii Bordy

§1

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje wniosek Zarząduw sprawie ProŚL'Y'ParntSYrhti; '9a'Ó'o ':{n{itałnsoło'a'nb

leczenia corki Oliwii Bordy,

§2

Rada Fundacji przyznaje kwotę w wysokości 800,00 zł

powyższa kwota będzie wypłacana co miesiąc w okresie od września 2016 do grudnia 2016r'' {4 miesięce-)

ZmoŻliwościąpzedłuŻeniarefundacjikosztowleczenia,jednakjesttouzaleŻnioneodsytuacjifinansowej
Fundacji



Rada Fundacji, po upływie wskazanego powyzej przedziału cza§u - 4 miesięcy, zobowiązuje Zarząd

do podjęcia decyzji w kwestii kontynuacji wsparcia finansowego.

§3
środki finansowe zostaną przekazane po dostarczeniu do Fundacji dokumentu (faktura, rachunek)

potwierdzającego wydatek - koszt zakupu leków iub usługę rehabilitacji, na wskazany Przez Panią SYlwię

Borda rachunek bankowy.

ucHWAŁA
RADY FUNDACJI

ANDRZĘJA §. PlEcUcHA,,PoWATo§§E DzlE§l"
z dnia 01.{0,2016

w sprawie dofinansowania rehabilitacji Leny t|Yitczak

§1

Rada Fundacii pozytywnie rozpatruje wniosek Zarządu w sprawie prośby Państwa Darii i Pawła Witczak

o dofinansowanie rehabilitacji corki Leny Witczak,

§2
Rada Fundacji pzyznaje kwotę w wysokości 800,0Ozł,

prmoygsa.aih§e§eĘemr:mrgpłmammrirnmiĘcwojkliffiibdipffiamn,<a 2016dostilcznia2017r,,

(4 mlesląpe} z możłfwaścq prze#uźenia refundactl kosztów leczenia, jednak jest to UzaleŻnione od sytuacji

finansowej Fundacji,

Rada Fundac,li, po upływie wskazanego powyzej pzedziału czasu - 4 miesięcy, zobowiązuje zaząd

do podjęcia decyzji w kwestii kontynuacjiwsparcia finansowego"

§3
środki finansowe zostaną pzekazane po dostarczeniu do Funciacji dokumentu (faktura, rachunek)

potwierdzającego wydatek _ koszt zakupu lekow lub usługę rehabilitacji na wskazany przez państwo Darię

i Pawła Witczak rachunek bankowy,

ucHw§ŁA
RADY FUNDACJ|

ANDMEJA s. PlEcUcHA ,,PoWlAToWE DzlEcl"
z dnia 19.10.2016

w sprawie dofinansowania rehabilitacji Wiktorii Musiał

§1

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje wniosek Zarządu W spratwe ptńiu9, ?ęl,j,, Ndcn,ł,b \dj,:HnA,

c do$nra:łscruar}l§ !€{Teł!i@i ceĘtł* V§lfl<im{i§ *ń:isatŁ

E2

Rada Fundacji przyznale kwotę w wysokości 800,00 zł,

powyższa kwota będzle wypłacana co miesiąc w okresie od listoPada 2016 do lutego 2O17r'' (4 miesięce)

zn*oalilwnoś,crĘe{-Mffi}lnf§ftt@dkfi#§illM#lifr*;ed*dk§esiłługdbŻrlin'aeMą!śi!@i;filnmmwą



Fundacji.

Rada Fundacji, po upływie wskazanego powyzej przedziału czasu - 4 miesięcy, zobowiązuje Zarząd

do pod]ęcia decyĄi w kwestii kontynuacjiwsparcia finansowego,

§3
śł§dk; tflł*,mxe zIT}§ł&TĘ Wwścaarłe s$ db#t]f,ffifi'*i; dfu Ftr_lndacji dokumentu (faktura, rachunek)

pfifreiiHdb€i@§j,§js{*i#ił§" * lks§M[ dilr:rpril itskiD§J ilidb t!§iiii§ę rndffiilltacji, na wskazany przez Panią Aldonę

Musiał rachunek bankowy,

UcHwAŁ*
RADY FUNDACJ|

ANDRZEJA s. PlEcUcHA,,PoWlAToWE DzlEcl"
z dnia 19.10.2016

w sprawie dofinansowania rehabilitacji Pawła Brol

§1

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje wniosek zauąduw sprawie prośby państwa klaudii i wojciecha Brol

o dofinansowanie rehabilitacji syna Pawła Brol,

§2
Rada Fundacji pzyznaje kwotę w wysokości 1200,00 zł,

?ov,tyższa kwota będzie wypłacana co miesiąc w okresie od listopada 2016 do lutego 2017r., (4 miesięce)

z możliwością przedłużenia refundacji kosztow leczenia, jednak jest trr uzależnione od sytuacji finansowej

Fundacji.
RadaFundacji,poupływiewskazanegopowyzejprzedziałuczastJ-4miesięcy,zobowiązujeZaząd
do podjęcia decyzj i w kwesti i kontyn ua c.! i wqparcia finansowego

Ę3
śvogrl frnansovre ZOSYaną przekazane po dostarczeniu do Fundacji dokumentu (faktura, rachunek)

potwierdzającego wydatek _ koszt zakupu leków lub usługę rehabi,ltacji, na wskazany przez państwo

Klaudię i Wojciecha Brol rachunek bankowy,

ROZPORZĄDZEN|A PREZESA ZARZĄDU

@PHEffi*E*ffixĄDU
FłlffiB*€.tr §$$BREJA §. Ffficl}cł{A

,,PoWlAToWE DzlEcl" z DN|A 28,08,2016

w sprawie dofinansowania imprezy spoćowej dla

dzieci i młodzieży z Piekar Śląskich

§"!r

Z§@fiundrcjirrupcnoa,lmlerniurzfta!ĘF.*EIsda§}pczl§'ałłeĘ.§ryfuŻ:ńwniosekPanaŁukasza

ściebiorowskiego _ członka obywatelskiego Klubu Radnych Rady Miasta piekary śląskie o wsparcie

finansowe - refundację nagród dla dzieci i młodzieży, uczestników zav;odów spońowych "Dziecięce zawody



Sportowe",

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 300,00 zł (słownie: tzYsta złotYch 00/100)

§2

środki fi nansowe zostaną pzekazywane po spełnieniu poniższych warunkow:

1, udokumentowania wydatku - faktura lub rachunek zakupu poświadczone za zgodnośc z oryginałem,

ponadto powinny byc z tyłu opisane dla kogo i w jakim celu zostc-łły zakupione poszczegolne ańykuły

2, pisemnego zawiadomienia o refundacjł nagród dla dzieci:

. rodzicow dzieci biorących udział w zawodach

. urzędu Miasta piekary Śląskie

3. umieszczenia loga Fundacji na stronie internetowej w zakładce partnerzy

ROZPORZĄDZENIE PREZESA ZARZĄDU

FUNDAGJ| ANDMEJA s. PlEcUcHA

,,PoWlAToWE DzlEcl" z DN|A 08,09.2016

w sprawie dofinansowania śniadań dla

ZSPG w Radzionkowie

§1

zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą Fundacji pozytywnie rozpatzył wniosek pani Haliny Hypki

_ Dyrektor zespołu szkół podstawowo-Gimnazjalnych o dalsze wsparcie finansowe - refundację posiłkow

(śniadań) dla najbiedniejszych dzieci w szkole,

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięcdziesiąt złotych 00/100}

§2

Srodki finansowe będą przekazywane co miesiąc p1-2ez okres od wześnia 2016 do czerwca 2a17

po spełnieniu poniższych warunków:

1 _ udokumentowania wydatku - faktura lub rachunek zakupu poświadczone za zgodność z oryginałem,

ponadtopowinnybycztyłuoprsanedlakogoiwjakimceluzostałyzakupioneposzczegolneańykuły,

2. pisemnego zawiadomienia o refundacjiśniadań dla dzieci:

. rodzicow dzieci uczęs zczĄących do szkoły oraz wyrvieszenie powiadomienia w gablocie

szkoły

r Urzędu Miasta Radzionkow

3. dostarczenie li§ty dzieci (uczniów) kozystających z śniadań

4,umieszczenialogaFundacjinastronieinternetowejszkoływzakładcePańneŹy



ROZPORZĄDZE Nl E PREZESA Z,ĄRZĄD U

FUNDACJ| ANDRZEJA s. PlEcUcHA "PoWtAToWE DZlEcl"

z DNIA 14,10.2016 R

Wspl?WierozdysponowaniawpłatzĘtułu1olopodatkuzaokresrozliczeń2015
§1

W z,"viązku z otrzymaniem od Naczelnika Uzędu Skarbowego z piekar śląskich rapońu o wpłatach z tytułu 1% podaiku

za okres 20.15 rok na rzecż Fundacji "Powiatowe Dzieci" Zarząd w porczumieniu z Radą Fundacji rozpouądza

rozdysponowanie wpłat zgodnie z dyspozycją (konkretny cel na ktory Fundac,ja ma przekazać 1o/o) zawańą w zeznaniach

rocznych podatników, ktorzy w swoich zeznaniach wskazali konkretną placowkę oŚwiatową (szkołę, Przedszkole,

świetlicę środowiskową), k|uby spońowe, osoby fizyczne czy leż inne instytucje,

§2

ZgodniezraportemsporządonolistęplacÓwekoŚwiatowych,klubówspońowy;h,osóbfizycznychorazinnychinstytucji,

na ktore Fundacja ma przekazaówpłaty z tytułu 1 % podatku za 2al5r. Ksztaftulą się one następująco:

p1.AcowKl ośwlATowE (SzKoŁy, pRzEDszKoLA, śWETL1SE śRoDowlSKoWE):

1.Gminne Pzedszkole Publiczne w Nakle Śląskim - kwota 2343,70 zł

2, Grninne Przedszkole Publiczne w Orzechu - kwota 79,5a zł

3. Gminne Przedszkole Publiczne w Świerklańcu - kwota 692,10 zł

4. Przedszkole nr 'l w Tarnowskich Górach - kwota 168,30 zł

5. Przedszkole nr 2 w Tarnowskich Gorach - kwota 1121 ,2a zł

6. Przedszkole nr 4 w Tarnowskich Górach - kwota 1180,30 zł

7, Przedszkole nr 5 w Tarnowskich Gorach - kwota 690,20 zł

8. Przedszkole nr 9 w Tarnowskich Górach - kwota 1 170,90 zł

9, Pzedszkole nr ,1 1 w Tarnowskich Gorach - kwota 1030,60 zł

1 0. Przedszko le nr 12 w Tarnowskich Gorach - kwoia 1801 ,60 zł

11. Przedszkole nr 13 w Tarnowskich Górach - kowta 981,50 zł

12, Przedszkole nr 17 "Bajkowe Wzgórze" w Starych Tarnowicach/Tarnowskie Góry _ kwota 1146,20 zł

13, Przed§zkole nr 18 w Tarnowskich Górach - kwota 579,50 zł

14. Pzedszkole nr 20 w Tarnowskich Górach - kwota 1 'l 39,90 zł

1 5. Przedszko le nr ?2w Tarnowskich Górach - kwota 207?,5O zł

1 6, Tęczowe Przedszkole nr 24 w Tarnowskich Górach - kwota 395,24 zł

1 7. Niepubliczne Pzedszkole "Bajkowy Zameczek" w Lasowicach/Tarnowskie Góry _ 1391 ,10 zł

18.PunktPzedszkołny''Maliodkrywcy..wTarnowskichGorach*kwota2,1,80;ł

19'PunktPrzedszkolny'.BystryMaluszek,'wTarnowskichGorach-kwota857,50zł

20, Niepubliczne Przedszkole Aladyn w Świerklańcu - 2276,9a zł

21 " Przedszkole nr 1 w Krupskim Młynie - kwota 522,00 zł

22. Gminne Pęedszkole w Przezłechlebiu - kwota 1912,5O zł

23. Przedszkole nr 3 w Kamieńcu - 1862,70 ź

24. Przedszkole nr 1 w Zbrosławicach - 1991,80 zł

25, Gminne Przedszkole nr 2 w Wieszowie - 8748,B0 zł

26, Gminne Przedszkole w Potępie -761 ,50 zł

27, Pzedszko}e nr 3 w Radzionkowie - kwota 741,60 zl

28" Pzedszkole nr 4 "Ba.ika" w Radzionkowie - kwota 332,00 zł

29. PzedszKolne nr 4 w Świętoszowicach - 1020,70 zł



30 Szkoła Podstawowa w Potępie - kwota 1790,70 zł

31, Zespół Szkoł w Wieszowie - kwota 'l31 1 ,85 zł

32. Szoła Podstawowa w Tąpkowicach - 3759,30 zł

33, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tarnowskich Górach - 1343,70 zł

34. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zamkowa Szkoła" w Radzionkowie _ 71 1,60 zł

35 Zespół Szkoł Kształcenia Rolniczego Nakło Śląskie - kwota 318,80 zł

36. Szkoła Podstawowa w Orzechu - kwota 683,91 zł

37 . Zespół Szkoł w Krupskim MĘnie - kwota 287,1a zł

38, Miejska Szkoła podstawowa nr 1 w piekarach śląskich _ kwota 1143,9a zł

39. Świetllca Środowiskowa "OAZA" z Radzionkowa - 380,20 zł

40. Miejskie Przedszkole nr 29 w Byiomiu - 418,2a zł

41 Miejskie Przedszkole nr 56 w Bytomiu - 625§O zł

42. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 Piekary Sląskie - 151,50 zł

43. Szkoła Podstawowa nr 9 Tarnowskie Góry - 3462,90 zł

44. Publiczne Gimnazjum nr 5 Tarnowskie Gory -720,4Ozł

45, Szkoła Podstawowa nr 3 Tarnowskie Gory - 45,90 zł

KLUBY SPORTOWE:

1 UKS Ruch Radzionków - kwota 49a8,2a zł

2. Górniczy Ktub Spońowy Andaluzja w piekarach śtąskich _ kwota 952,10 zł

3,Gomiczy Klub Spońowy Andaluzja Ciężary Młodzież w Piekarach Śląskich _ 658,00 zł

4. ŁKS Ozeł Nakło Ślaskie w Nakle Śłąskim- kwota 666,30 zł

5 LKS Przyszłośc Nowe Chechło - 279,60 zł

6, LKS Sokół Orzech w Orzechu - 238,30 zł

7. UKS Azaria w Piekarach Sląskich -2635,70 zł

8. Klub Sportowy Nitron w Krupskim Młynie - 93,30 zł

9. Klub Spońowy Salveo Drama w Kamieńcu - 271,50 zł

10. UKS LA Basket , Ma,2a zł

11. UKS Gwiazda przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach - 668.10 zł

12, Akademia JSS-SILEStA w Piekarach Śląskich - 1804,30 zł

OSCIBY FIZYCZNE:
,1 . Franciszek Surmański - 3607,30 zł

2. Nikola Gacki - 419,40 zł

INNE lNSTYTUCJE:

1,PowiatowyMłodzieŹowyDomKulturyim.JordanawTarnowskichGÓrach_608.40zł

2, Szpital Miejski w Piekarach Śląskich - 6030,10 zł

Ponadto:

Na działalnośc statutową (cel statutowy) Fundacii "powiatowe Dzieci" podatnlcy przekazali łączną kwotę w wysokości

3487,40 zł.

ŁącznakwotadoprŻekazania(zgodniezrapońemzUrzęduSkarbowego)ztytułul%podatkuwynosi8o467,75zł.

Kwoty z 1% podatku, ktore Fundacja olrzymała drogą przelewu bankowe;o czyli figurują jedYnie w dokumentach

bankowych, zostaną przeznaczone na działalnośc statutową (pożytku public-znego) Fundacji "Powiatowe Dzieci", -iest

to kwota 12896,4Ozł



Suma wszystkich wpłat jakie olrzymała Fundacla z tytułu 1 % podatku wynosi 96851 .55 zł.

!3
Zanąd Fundacji oświadcza źe placówki oświatowe, kluby spońowe, osoby flzyczne oraz inne ins§ńucje zostaną

cowiadornione przez Fundacie o możliwości wvkorzvstania środków uzvskanvch z 1a/o oorlafkil za 2ól?ł ;

§4

_atząi Fuirr.iauji uuirwaia, iż każóy z podmiotów (pzedszkola, szkolv. klubv sporiclwe i inne inshńrrnic\ tintkezanrlnl'

-s. raporcle Urzędu Skarbowego z piekar śląskich po powładomieniu pzez Fundację o kwocie im przysługującej z tńułu

. .',',,,-_ : -.:';,..,.- -r"-,, ,*,.,* ,,,ó.lę --o.ou ., o,-,,,"",olle puwllllel,

. uciokumeniowanć wyciaiek (fakiura iub rachunek zakupu, proiokcń przekazania rzeczy), ciokurneniY PowinnY bYĆ

pośtĄ,iadczone za zgodnośc z oryginałem

. przedstawic oświadczenie, źe zakupione towary lub usługi będą słuŻyły dzieciom uczęszczającym

do przedszko|a, szkĄ, kiubu sporiowego iub innej insiyiucji

. umieścić Fundację Andrzela S, Piecucha "Powiaiowe Dzieci" na stron]e internetowej danej placowki oŚwiatowej,

klubu spońowego lub innej inst$ucji

. pi§emne zawiadomic o refundacji wskazanego zakupu:

_ ,;..izi;;," .1zi;;i .*ęszczalą.,ici,, do szkoły, pizedszkola, klubu spońowego lub innej instYtucji

oraz wywieszenie powiadomienia w gablocie wlw podmiotort

. właściwego urzędu Miasta/Gminy (dotyczy placowek oświaiowych t szkoły i przedszkola)

§5

7łrzit F,;nd:c;i p:ć;ąl ćcc.;zię, lż $oJki i]Zyśliorie z i'li, por_iaiku za okres ZU15 roK zgodnle z dyspozycją zav,łartą

w zeznaniach rocznych podatników, którzy wskazali następujące osoby fizyczne:

. Franciszek Surmański

; I Yl^vld \.)du^l

zostaną przelane przez Fundację na ich konto po potwierdzeniu numerów kont v,,/w osob,

ponadto każda z wymienionych osob zobowiązana jest do przedstawienia i udokumentowania celu na który chce

przeznaczyć środki z 10ń podalku.

Załączn|ki.

* Bapoń Naczelnika Urzędu Skarbowego z Piekar Śląskich - pisn-,o z dnia 29.09,2016 (wraz z wersją

e lektroniczną _ płyta DVD przedsiawiająca rapoń z 1% podatku za okres 201 5r)

llAB;Ęr/'HETM^N
-łłlxs-,'petnońocnik prezga

Fundacji

Piekary Śląskie, 20.03,201
(imię, nazwisko i podpis osoby

;ipeęądząącej)/\
pR*3fis Fili,iftA,,;jl

^iłH F*AłffiAPi§Cu*H

(mieisce idata

{imię, nazwisko i podpis Prezesa Fundacji)
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