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Cele statutowe i zasady działania Fundacji 

Fundacja „Powiatowe Dzieci” prowadzi tylko i wyłącznie działalność gospodarczą w 
zakresie odzyskiwania wierzytelności.

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 część 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” w   
Radzionkowie z dnia 05/01/2007

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje indywidualny wniosek:
– Sypuła Daniel urodzony w dniu 17/05/1996
– Sypuła Sebastian urodzony w dniu 21/05/1997
i przyznaje środki pieniężne w wysokości 100,00 zł: po 50,00 zł na jedno dziecko, na zakup 
podręczników szkolnych i odzieży.

2. Uchwała  Rady  Fundacji  Andrzeja  S.  Piecucha  „Powiatowe  Dzieci”   
zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za okres 2006 rok z dnia 27/03/2007

Na podstawie § 23 statutu Fundacji Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 
działalności Fundacji za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

3. Uchwała  Rady  Fundacji  Andrzeja  S.  Piecucha  „Powiatowe  Dzieci”  z  dnia   
11/05/2007 r

Rada Fundacji  pozytywnie  rozpatruje  indywidualny wniosek  Hanus Grzegorz  urodzony dnia 
18.07.1995 roku i przyznaje środki pieniężne w wysokości 200,00 zł na dofinansowanie do 
wyjazdu na „Zieloną Szkołę” w terminie od dnia 01.06.2007 do dnia 15.06.2007.

4. Uchwała  Rady  Fundacji  Andrzeja  S.  Piecucha  „Powiatowe  Dzieci”  z  dnia   
26/06/2007

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje indywidualny wniosek Wojtasik Michał urodzony dnia 
26.08.2000 roku i przyznaje środki pieniężne w wysokości 400,00 zł na dofinansowanie 
leczenia, rehabilitacji i badań lekarskich.

5. Uchwała Rady Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci” z dnia   
10/07/2007 r

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje indywidualne wnioski:

1. Wojciech  Pidzik  urodzonego  dnia  21.09.2001  oraz  Jarosław  Pidzik  urodzonego 
25.04.1998  –  Rada  Fundacji  przyznaje  środki  pieniężne  w  wysokości  200,00  zł  po 
100,00 zł na dziecko na zakup rzeczy użytku codziennego, lekarstw i żywności.

2. Robert  Matysek  urodzonego  dnia  16.05.2006  –  Rada  Fundacji  przyznaje  środki 
pieniężne w wysokości 200,00 zł na koszty związane z leczeniem dziecka które jest pod 
stałą opieką kardiologa, pediatry i rehabilitanta a także na zakup żywności, pampersów 
i odzieży niemowlęcej.

6. Uchwała Rady Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”  
z dnia 14/08/2007



Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje wniosek Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w 
Orzechu – pismo z dnia 27.07.2007 roku i przyznaje kwotę 719,29 zł.

7. Uchwała  Rady  Fundacji  Andrzeja  S.  Piecucha  „Powiatowe  Dzieci”  z  dnia   
31/08/2007

Rada  Fundacji  pozytywnie  rozpatruje  indywidualny  wniosek  Gnot  Marcin  urodzony  dnia 
13.06.2000 roku i przyznaje środki pieniężne w wysokości 100,00 zł na dofinansowanie do 
wyprawki dla ucznia pierwszej klasy.

8. Uchwała  Rady  Fundacji  Andrzeja  S.  Piecucha  „Powiatowe  Dzieci”  z  dnia   
06/09/2007

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 2007/2008 (od września do czerwca).

Do rozliczenia każdorazowej miesięcznej  dotacji  należy dołączyć listę dzieci  korzystającej z 
dofinansowania.

9. Uchwała  Rady  Fundacji  Andrzeja  S.  Piecucha  „Powiatowe  Dzieci”  z  dnia   
17/09/2007

Rada  Fundacji  pozytywnie  rozpatruje  indywidualny  wniosek  Patryk  Smoła  urodzony  dnia 
27.06.2001 i przyznaje kwotę w wysokości 200,00 zł na dofinansowanie leczenia dziecka – 
indywidualnej terapii behawioralnej (diagnoza autyzm wczesnodziecięcy).
Wyżej wymieniona kwota będzie wypłacana miesięcznie w okresie od 1.10.2007 do 31.03.2008 
roku z możliwością przedłużenia w zależności od sytuacji finansowej Fundacji. 

10.Uchwała  Rady  Fundacji  Andrzeja  S.  Piecucha  „Powiatowe  Dzieci”  z  dnia   
07/11/2007

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje wniosek Dyrektora Przedszkola nr 3 w Radzionkowie – 
pismo z dnia 05.11.2007 roku i przyznaje kwotę w wysokości 166,10 zł.

11.Uchwała  Rady  Fundacji  Andrzeja  S.  Piecucha  „Powiatowe  Dzieci”  z  dnia   
10/12/2007

Rada Fundacji pozytywnie rozpatruje indywidualny wniosek:
– Natali Bujoczek urodzonej dnia 20/09/1999
– Kamili Bujoczek urodzonej dnia 24/07/2007
i przyznaje środki pieniężne w wysokości 200,00zł: po 100,00 zł na każde wyżej wymienione 
dziecko na zakup pampersów i specjalnego mleka dla Kamili (dziecko ma skazę białkową) oraz 
na zakup odzieży i artykułów spożywczych dla Natali.

Wniosek z dnia 06/09/2007



Przedmiotowe sprawozdanie finansowe 
obejmuje rok obrotowy 

od 01-01-2007 do 31-12-2007

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.”

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa: nie dotyczy
b) umorzenia środków trwałych: nie dotyczy
c) wartości niematerialne i prawne: nie dotyczy
d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: nie dotyczy
e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe

Wyszczególnienie 
wg pozycji 

bilansowych

Wartość na 
początek roku

Zwiększenia w 
ciągu roku

Zmniejszenia w 
ciągu roku

Stan na koniec 
roku obrotowego

Długoterminowe 
aktywa finansowe 

30.000, 00 ------ 30.000,00 ------

.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: nie dotyczy

.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych 
na podstawie umów: nie dotyczy

.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności 
budynków i budowli: nie dotyczy

.5 Struktura zrealizowanych przychodów wg. ich źródeł, w tym wymaganych statutem:



Wyszczególnienie

Przychody za rok

Poprzedni Obrotowy

kwota % struktury Kwota % struktury

Przychody razem z tego: 112.093,00 100% 101.487,33 100%

1. Przychody z działalności statutowej   37.228,00 33,21% 42.983,72 42,35%

a) darowizny pieniężne i rzeczowe 31.352,26 27,96% 35.882,77 35,36%

b) przychody z tytułu 1% podatku 5.875,74 5,25% 7.100,95 6,99%

2. Pozostałe przychody (działalność gospodarcza) 22.448,00 20,03% 5.628,53 5,54%

a) windykacja wierzytelności 18.906,40 16,87% 4.147,63 4,08%

b) przychody ze sprzedanych usług 3.541,00 3,16% 1.417,15 1,39%

c) inne przychody operacyjne 0,00 0,00 63,75 0,06%

3. Przychody finansowe (odzyskane odsetki) 52.417,00 46,76% 52.875,08 52,11%

4. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

6. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów
 ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie

Koszty za rok

Poprzedni Obrotowy

Kwota % struktury Kwota % struktury

Koszty razem z tego: 118.741,00 100% 88.426,00 100%

1.Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych 33.837,00 28,50% 23.738,86 26,85%

a) darowizny na rzecz osób fizycznych 6.948,40 5,85% 6.200,00 7,02%

b) darowizny na rzecz szkół, przedszkoli i instytucji 26.888,60 22,65% 17.538,86 19,83%

2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego: 56.384,00 47,48% 38.034,24 43,01%

a) zużycie materiałów i energii 5.283,00 4,46% 2.307,59 2,62%

b) usługi obce 16.092,00 13,56% 10.876,04 12,30%

c) wynagrodzenia 24.322,00 20,48% 17.104,08 19,34%

d) ubezpieczenia społeczne 4.303,00 3,62% 3.526,40 3,98%

e) pozostałe koszty 6.384,00 5,37% 4.220,13 4,77%

3. Pozostałe koszty działalności operacyjnej i statutowej 13.435,00 11,32% 3.218,57 3,64%

4. Koszty finansowe działalności statutowej i gospodarczej 15.084,00 12,70% 23.434,33 26,50%

5. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

7. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania jednostki):



Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia 
funduszu

Kwota

Wartość funduszu statutowego razem

z tego:

1. Darowizna Andrzeja S. Piecucha

2. Udziały Ekopolu Górnośląskiego Holding Sp. z o.o. 

3. Udziały Ekoset Direct Investment Sp. z o.o.

100.000,00

30.000,00

35.000,00

35.000,00

8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku 
obrotowym:

Wyszczególnienie Kwota

1. Stan funduszu na początek roku

2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku 

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku 

4. Stan funduszu na koniec roku

48.361,49

13.061,33

0

61.422,82

9. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki: nie 
dotyczy.
10. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i 
poręczeń), związanych z działalnością statutową: nie dotyczy.
11. Informacje o funduszach zasobowych i rezerowych: nie dotyczy
10. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty 
bilansowej:

a) propozycja podziału zysku bilansowego:
– cały zysk przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności statutowej

13. Informacje o stanie rezerw: nie dotyczy
14. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności: nie dotyczy
15. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia 
bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty: nie dotyczy
16. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy

Struktura środków pieniężnych

                                                  ROK 2006            ROK 2007

Razem środki pieniężne                 7.656,78 zł    4.960,43 zł
– w kasie i na rachunkach   7.656,78 zł     4.960,43 zł

• Bank Śląski ING    7.504,35 zł    4.889,83 zł
• Kasa    152,43 zł      70,60 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 2007 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 z zachowaniem obowiązujących terminów podatkowych. 

..Radzionków, 26.03.2008 r...............                .....Barbara Weinhold..........
(miejsce i data sporządzenia)                                              (imię , nazwisko osoby sporządzającej)

...Mirosław Szarawarski.....
(imię, nazwisko Prezesa Fundacji)  


