
lNFORMACJE OGÓLNE DO SPRAWOZDANlA FtNANSOWEGO

FUNDAcJl ANDRZEJA s. PlEcUcHA ,,PoWlAToWE DzlEcl"

JEDNOSTKI M|KRO PROWADZĄCEJ

DzlAtAtNość srnrurową rożvrru puBLIczNEGo

lGOSPODARCZĄ

lnformocje ogólne do sprowozdonio finonsowego sporzqdzonego
zo okres od 01.0'|.20l8 do 31.12.2018

lorzqd Fundocji Andrzejo S. Piecucho ,,Powiotowe Dzieci" pzedstowio sprowozdonie finonsowe zo

okres od 0l .0l .20lB do 3l .12.2018, no ktore skłodo się:

. lnformocje ogólne do sprowozdonio finonsowego

. Bilons

. Rochunek zysków i strot

. lnformocje uzupełniojqce do bilonsu jednostki mikro

o spl,owozdonie merytoryczne z dziołolności orgonizocji pożytku publicznego

Sprowozdonie zostoło spozqdzone zgodnie z pzedsiowionymi zosodomi rozporzqdzenio Ministro

Finonsow z dnio 15 lisiopodo 2OOl r. {Dz. U. Nr ]37, poz. 1539 z poźn. zm.) oroz ustowy z dnio 29

wześnio1994r-orochunkowości zmienionej ustowqzdniolllipco2014rozmionieusiowyo
rochunkowości - dlo jednoslek mikro (ort. 3 usi. 1o), przedstowio sytuocję mojqtkowq i finonsowq

Fundocji.

Done identyfikocyjne:
Nozwo: Fundocjo Andzejo S. Piecucho ,,Powiotowe Dzieci"

Kroj: Polsko

Województwo: Ślqskie

Powiol: Piekory Śloskie,

Gmino: Piekory Ślqskie

Miejscowość 41-94O Piekory Ślqskie, ul. Groniczno 7

Fundocjo zostoło zorejesirowono w dniu 07.10,2002 w Sqdzie Rejonowym

w Gliwicoch Wydzioł X Gospodorczy Krojowego Rejestru Sqdowego ijest wpisono w rejestrze:

. przedsiębiorców
o stowoftyszeń. innych orgonizocji społecznych i zowodowych, fundocji oroz publicznych

zokłodów opieki zdrowo,f nej.

Numer KRS:0000l337lB
Numer REGON :277909603

NlP: ó45 -22-B7-799

Od 09.03.2005 rok Fundocjo uzyskoło siotus pożyiku publicznego.



Włodze Fundocji:

Członkowie Zorzqdu Fundocji: Aleksondro Piecuch - Prezes Zorzqdu Fundocji

Członkowie Rody Fundocji:

l. Poweł Piecuch - Prezydent Rody Fundocji
2. Joonno Stokowsko

3. Jerzy Piecuch

Cele stotulowe izosody dziołonio Fundocji

Czos trwonio dziołolności jednostki jest nieogroniczony.

Roczne sprowozdonie spoaqdzono pzy założeniu kontynuowonio dolszej dziołolności przez

orgonizocję, Nie sq nom znone okoliczności, ktore wskozywołyby no istnienie powożnych zogrożeń
dlo kontynuowonio pzez Fundocję dziołolności.
W skłod Fundocji nie wchodzq wewnętrzne jednostki orgonizocyjne sporzqdzojqce somodzielne
sprowozdonio finonsowe - or9onizocjo nie spozqdzo sprowozdonio skonsolidowonego.
Pzyjęte zosody (politykę) rochunkowościstosuje się w sposób ciqgły. dokonujqc w kolejnych lotoch
obrotowych jednokowego grupowonio operocji gospodorczych, jednokowej wyceny oktywow i

posywow (w tym iokże dokonywonio odpisów omortyzocyjnych i umorzeniowych) ustolo się wynik
finonsowy i sporzqdzo sprowozdonie finonsowe tok. oby zo kolejne loto informocje z nich
wynikojqce były porównywolne.
Aktywo i posywo wyceniono według zosod określonych ustowq o rochunkowości.
Do omortyzocji środkow irwołych oroz w<rrtości niemoteriolnych i prownych stosuje się stowki
przewidzione w wykozie rocznych stowek omortyzocyjnych - metodo liniowo.
Środki trwołe jednorozowo odpisywone w ciężor kosztów sq to skłodniki mojqtku o pzewidywonym
okresie uzytkowonio nie pzekroczojqcym jednego roku oroz o wortości poczqtkowej nie

paekroczojqcej 3500.00 zł

Rzeczowe skłodniki oktywów obrotowych wycenio się według cen nobycio lub kosztów

wytwozenio nie wyzszych od ich cen spzedoży no dzień bilonsowy,
Noleżności wycenio się w kwotoch wymogonej zopłoty"
Środki pieniężne wykozuje się w wortości nominolnej.

Rozliczenio międzyokresowe kosztow - rozliczeniu w czosie podlegojq koszty doiyczqce pzyszłych
okresow o wortości powyżej3000,00 zł.

Fundusze stotutowe ujmuje się w księgoch rochunkowych w wortości nominolnej.
Zobowiqzonio wycenio się no dzień bilonsowy w kwocie wymogojqcejzopłoty.

Fundocjo ,,Powiotowe Dzieci" joko orgonizocjo podtku publicznego prowodzidziołolność:

o nieodpłotnq siotutowq (dorowizny, doiocje, subwencje)
o Qospodcrczq głownie w zokresie odzyskiw<rnio wiezytelności {noty odsetkowe) oroz

sprzedoży usłu g (obsługo od mi nistrocyjno-biurowo )

Przedmiot nieodpłotnej dziołolności stotutowej orgonizocji połtku publicznego w9 PKD - 9l33Z -
dziołolnośc pozostołych orgonizocji członkowskich, gdzie indziej niesklosyfikowono.

Pzedmiot dziołolności (zgodnie z stotutem) Fundocjijoko przedsiębiorcy wg PKD :

64,9 1 .Z Leosing finonsowy



ó4.92,7 Pozostołe formy udzielonio kredytów
64.99.Z Pozostoło finonsowo dziołolność usługowo, 9dzie indziej niesklosyfikowono, z wyłqczeniem
ubezpieczeń i f unduszów emerytolnych
70.22.Z Pozostołe dorodztwo w zokresie prowodzenio dziołolności gospodorczej i zozqdzcnia
B2.91.Z Dziołolność świodczono przez ogencje inkoso i biuro kredytowe

przezndczenie środków z dziołoIności to:

niesienie pomocy dzieciom zomieszkołym no lerenie wojewódzlwo ślqskiego

Fundocjo reolizuje swoje cele w zokresie dobroczynności, ochrony zdrowio i pomocy społecznej
popżez orgonizowonie i finonsowonie pzedsięwzięć, przez które osiqgo się zołożone cele Fundocji
w tym w szczegolności:
l.Zokup lekow
2.Orgonizowonie i finonsowonie leczenio rotujqcego zdrowie izycie
3.Udzielonie pomocy finonsowej i zeczowej
4.0rgonizowonie i finonsowonie wypoczynku w tym kolonii i wycieczek

Dlo osiqgnięcio swoich celow Fundocjo może wspieroć dziołolnośc innych osob prownych,
prowodzqcych dziołolność zbieżnq z celem Fundocji, o tokże przyjmowoć od dorczyńcow
dorowizny celowe i przeznaczoć je no cele wskozane pżez,tych dorczyńcow pod worunkiem. że
część tych dorowizn zostonie przeznaczono no cele określone w § 9 Stotutu Fundocji.
Dzioło|ność gospodorczo Fundocji może być również reolizowona przez uczestnictwo w spółkoch
prowo cywilnego oroz hondlowego, w tym w spółkoch z udziołem podmiotów zogronicznych no
zosodoch określonych w stosownych pzepisoch.

Zodonio slotulowe (rozem ze środkomi z 17" podotku) zreoIizowon e pruez Fundocję w 20l8 roku

Pod opiekq Fundocji znojdujq się chore i niepełnosprowne dzieci, ktorym sfinonsowoliśmy różnego
rodzoju zobiegi medyczne o mionowicie hipoteropio, rehobilitocjo funkcyjno, kinezyteropio, sesje

rehobilitocyjne.
W iym temocie współprocowoliśmy z Ośrodkomi Rehobiliiocyjnymi tokimijok

l. Aleksondro Korlik Logopiedio
2, Kotozyno Borońsko

Łqczno kwoto wydotkowono no cele rehobilitocyjne i zdrowoine (koszty zokupu leków oroz
zobiegow dlo podopiecznych) wyniosło ó 732,58 zł.

Fundocjo siole współprocowoło z plocowkomi oświotowymi: szkołomi, przedszkolomi. Poniżej krotki

opis noszych zodoń, ktore zreolizowoliśmy w tychże instytucjoch:

. Gminne przedszkole w Nakle Śląskim - zrefundowaliśmy zakup zabawek edukacyjnych,

wyposażenie sal przedszkolnych oraz dogoierapii w kwocie 3 078,80 zł

. Przedszkole nr 12 zTarnowskich Gór - zrefundowaliśmy zakup wyposazenia sal przedszkolnych

w kwocie 1 258,48 zł



. Zespół Szkolno_ Przedszkolny w Potępie - zrefundowaliśmy zakup mebli do sali szkolnej dla dzieci

w kwocie 1 733,24 zł

. szkoła podstawowa nr 9 w Tarnowskich Górach - zrefundowaliśmy zakup szafek szkolnych

w kwocie 4 037,84 zł

. Niepubliczne Przedszkole ,,Bajkowy Zameczek" w Tarnowskich Gorach - zrefundowaliśmy zakup

sprzętu komputerowego w kwocie 2 029,59 zł

. Niepubliczna Szkoła Zamkowa w Radzionkowie - zrefundowaliśmy zakup sprzętu multimedialnego

w kwocie 14 029,60 zł

. Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach - refundacja zakupu szafek szkolnych na kwotę 2 155,40 zł

. Gminne przedszkole nr 3 w kamieńcu - zrefundowaliśmy zakup zabawek edukacyjnych na kwotę 2

400,00zł

. szkoła podstawowa nr 12 w Tarnowskich Górach - zrefundowaliśmy zakupu ksiązek do biblioteki

na kwotę 306,50 zł

. Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Piekarach Śląskich - refundacja zakupu rolet do klas szkolnych

na kwotę 1278,72zł

. puedszkole nr 1 w zbrosławicach - refundacja zakupu mebli oraz wyposażenie sal przedszkolnych

na kwotę 4 226,20 zł

. Zespoł Szkół Centrum Rolniczego w Nakle Śląskim - zrefundowaliśmy zakup kalkulatorów szkolnych

na kwotę 85,90 zł

. szkoła podstawowa w kopienicy - zrefundowaliśmy zakup tablic suchościeralnych oraz markerów

w kwocie 528,50 zł

. przedszkole nr 17 w Tarnowskich Górach - zrefundowaliśmy zakup mobilnej szafki wraz z

wyposażeniem w kwocie -27O2,96 zł

. Przedszkole nr 4 w Radzionkowie - zrefundowaliśmy zakup pomocy dydaktycznych oraz
plastycznych w kwocie - 730,95 zł

. Przedszkole nr 18 w Tarnowskich Gorach - refundacja zakupu mebli - szafek do szatni na kwotę - 1

239,36 zł

. przedszkole nr 9 w Tarnowskich Gorach - zrefundowaliśmy zakup dywanu do sali przedszkolnej w

kwocie- 1 099,00 zł

. Przedszkole nr 13 w Tarnowskich Górach - zrefundowaliśmy zakup ksiązek dla dzieci z przedszkola

w kwocie- 120,a0 zł

. Przedszkole w Świerklańcu - zrefundowaliśmy zakup sprzętu komputerowego w kwocie 8 200,00 zł



. Gminne przedszkole w Świętoszowicach - refundacja kosztów zakupu wyposazenia oraz wykładziny
dla dzieci na kwotę - 1 373,4a zł

. Gminne Przedszkole w Krupskim Młynie - refundacja kosztów zakupu ręczników dla najmłodszej
grupy dzieci na kwotę- 200,00 zł

e Miejskie Przedszkole nr 10 w Piekarach Śląskich- zrefundowaliśmy zakup mebli dla dzieci z
przedszkola w kwocie - 958,46 zł

. szkoła podstawowa w Świerk|ańcu - refundacja kosztów zakupu wyposażenia apteczki dla dzieci
szkolnych na kwotę - 150,00 zł

. przedszkole nr 4 w Tarnowskich Gorach - zrefundowaliśmy zakup mebli do szatni w kwocie

- 5 840,20 zł

r Szkoła Podstawowa w Krupskim Młynie - zrefundowaliśmy zakup laptopa w kwocie - 854,00 zł

Ponadto Fundacja współpracowała z.

. Teatrem za jeden Uśmiech Katarzyna Grochowicz z Krakowa - przekazaliśmy darowiznę w
wysokości 900,00zł na cele związane z wystawieniem sztuki (paczki ze słodyczami i owocami)-
widowiska artystycznego dla dzieci ze Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, ul. Stefana

Batorego 15

. komitetem obywatelskim Miasta piekary Śląskie - dofinansowaliśmy wspolnie zorganizowany

konkurs ,,V Test Wiedzy Obywatelskiej - Gimnazjalista Omnibus Piekary Śląskie 2018" oraz

,,Dziesięciobój Dzieci" kwotę przekazaną w wysokości 1 588,81 zł przeznaczyliśmy na zakup nagrod

dla laureatow konkursu

. Stowarzyszeniem Kibiców Ruchu Chorzów Niebiescy - przekazaliśmy darowiznę w kwocie 200,00zł

na cele związane z organizaĄą turnieju ,,Niebieski Bajtel"

. Stowarzyszenie Lecymy Durś - dofinansowaliśmy zakup odzieZy sportowej dla dzieci w kwocie -

700,00 zł

W 2018 roku Fundocjo nie zopomnioło toźe o rozwoju sportowym nojmłodszych swoich
podopiecznych, bo przecież ruch to zdrowie. wspomogło wiele klubów sportowych refundujqc im

pzede wszystkim spzęt istroje sportowe oroz pokrywojqc kosziy obozu sportowego, były to:

l. LKS Pzyszłośc Nowe Chechło - refundocjo zokupu spzętu sportowego no kwotę 123,50 zł

2. KS Ruch Rodzionkow - dorowizno celowo no cele stotutowe w kwocie 26 OO0,0O zł

3. DOSiR Sokolnio Chorzów - zrefundowoliśmy zokup odziezy oroz sprzętu sportowego dlo

dziecii młodzieĄ w kwocie - 5 4B8,3B zł

4. LKS Orzeł Nokło Ślqskie - zrefundowoliśmy zokup spzętu sportowego w kwocie - 241 ,95 zł

5. UKS Azorio - refundocjo spzętu sportowego no kwotę 4 605,64 zł



Ó. Lo Bosket Piekory Ślqskie refundocjo spzętu sportoweg o oroz odzieży sporiowej no kwotę
- 1 785,62zł

7. UKS Gwiozdo Tornowskie Góry - 47ó5,33zł
8. Akodemio JSS Silesio - zrefundowoliśmy zokup odziell sporiowej no kwotę l 399,B7 zł
9, Akodemio Piłki Nożnej Olimpio - refundocjo kosztow zokupu odzieży sportowej oroz sprzętu

sportowego w kwocie l 930.00 zł

t0. MKS Olimpio MEDEX Piekory Ślqskie - dorowizno celowo no cele stotutowe w kwocie
l0 000,00 zł

W 2ol8 RoKU RADA FUNDAcJl PoDJĘłA UCHWAIY o TREŚcl:

UCHWAŁA z DN|A I3.03.2018

RADY FUNDAcJl ANDRZEJA s. PlEcUcHA

,,PoWlAToWE DzlEcl"

w sprowie dofinonsowonio

"Zbieronie Jojek Wielkonocnych"

§l

Rodo Fundocji pozytywnie rozpotruje wniosek Zazqdu w sprowie pismo Pono Stonisłwo

Plojznero - Rodnego Rody Miosto Piekory Ślqskie - prośbo o wsporcie finonsowe
orgonizowonego przezwlw Rodę "Zbieronio jojek Wielkonocnych".

g2

Rodo Fundocji przyznała kwotę w wysokości 200,00 zł z pzeznoczeniem no refundocję
kosztów zokupu słodyczy przeznaczonych dlo dzieci uczestniczqcych w zCIbowie.

§3

Rodo Fundocjizobowiqzuje Obywotelski Klub Rodnych Miosto Piekory Ślqskie do
przedstowienio po zokończeniu testu roportu w joki sposob zosioły wydotkowone
przekozon e przez Fundocję środki finonsowe oroz dostorczenio kserokopii foktur lub

rochunków potwierdzojqcych zokup słodyczy .

UCHWAŁA z DN|A 15.03.2018



RADY FUNDACJl ANDRZEJA s. PlEcUcHA

,,PoWlAToWE DzlEcl"

w sprowie dofinqnsowonio

"V Testu Wiedzy Obywotelskiej - Piekorski Gimnozjolisto Omnibus 2018"

§l

Rodo Fundocji pozytywnie rozpoiruje wniosek Zonqdu w sprowie pismo Pono Łukoszo
Ściebiorowskiego - Sekretorzo Komitetu Obywotelskiego Miosto Piekory Ślqskie - prośbo o
wsporcie finonsowe orgonizowonego przetwlw Komitet "V Testu Wiedzy Obywotelskiej-
Piekorski Gimnozjolisto Omnibus 20 l 8".

g2

Rodo Fundocji prllznoło kwotę w wysokości 400,00 zł z przeznoczeniem no refundocję
kosztów zokupu nogrod pżeznaczonych dlo loureotów "V Testu Wiedzy Obywotelskiej-
Piekorski Gimnozjolisio Omnibus 20 l 8".

§3

Rodo Fundocjizobowiqzuje Komitet Obywotelski Miosto Piekory Ślqskie do pzedstowienio
po zokończeniu tesiu roporiu w joki sposób zostoły wydotkowone pzekozone przez

Fundocję środki finonsowe oroz dostorczenio kserokopii foktur lub rochunków
potwierdzojqcych zokup nogród.

ucHWAł,A
RADY FUNDACJl

ANDRZEJA s. PlEcucHA,,PoWlAToWE DzlEcl"

z dnio 23.04.2018

w sprowie dofinonsowonio lehobilitocji Leny Wilczok

§l

Rodo Fundocji pozytywnie rozpotruje wniosek Zozqdu w sprowie prośby Poństwo Dorii i Powło
Witczok o dofinonsowonie rehobilitocji corki Leny Wiiczok.

§2

Rodo Fundocji przyznaje kwotę w wysokości 2O0,0O zł.



Powyższo kwoio będzie wypłocono co miesiqc w okresie od kwiecień 20lB do lipiec 201Br., (4

miesięce) z możliwościq pzedłużenio refundocji kosztów leczenio, jednok jest to uzoleżnione od
sytuocji finonsowej Fundocji.

Rodo Fundocji, po upływie wskozonego powyżej pzedziołu czosu - 4 miesięcy, zobowiqzuje Zorzqd
do podjęcio decyzji w kwestii kontynuocji wsporcio finonsowego.

§3

Środkifinonsowe zostonq pzekozone po dosiorczeniu do Fundocjidokumentu (fokturo, rochunek)
potwierdzojqcego wydotek - koszi zokupu leków lub usługę rehobilitocji, no wskozony przez
Poństwo Dorię i Powło Witczok rochunek bonkowy.

UCHWAŁA z DNIA 25.05.2018

RADY FUNDAcJl ANDRZEJA s. PlEcUcHA

,,PoWlAToWE DzlEcl"

w sprowie dofinonsowonio

zokupu opleczki

§l

Rodo Fundocji pozyiywnie rozpotruje wniosek Zozqdu w sprowie pismo Poni Kotozyny
Momys-Wrobel- Pzewodniczqcej Rody Rodzicow pzy Szkole Podstowowejw Świerklońcu

- prośbo o dofinonsowonie do zokupu opieczki dlo dzieci.

g2

Rodo Fundocji przyznało kwotę w wysokości l 50,00 zł z pneznoczeniem no refundocję
kosztów zokupu opieczki dlo dzieci ze Szkoły Podstowowejw Świerklońcu.

§3

Rodo Fundocji zobowiqzuje Rodę Rodzicow przy Szkole Podstowowej w Świerkloncu do
przedsiowienio po dokononiu zokupu opteczki roportu w joki sposob zostoły wydotkowone
pzekozone pżez Fundocję środki finonsowe oroz dostorczenio kserokopii fokiur lub
rochunków potwierdzojqcych zokup opteczki .



UcHWAłA
RADY FUNDACJl

ANDRZEJA s. PlEcUcHA,,PoWlAToWE DzlEcl"

z dnio 25.05.20l8

w sprowie dofinonsowonio leczenio Wiktodi Musiol

§]

Rodo Fundocji pozvtywnie rozpotruje wniosek Zorzqdu w sprcwie prośby Poni Aldony Musioł o
dofinonsowrrnie leczenio corki Wiktorii Musioł.

32

Rodo Fundccji przyznoje kwotę w wysokości 200,0O zł.

Powyzszo kwoto będzie wypłocono co miesiqc w okresie od czenłiec 20]8 do sierpień 2ClBr., i3
miesięce) z możliwościq pzedłużenio refundocji kosztow leczenio, jednok jest io uzoleżnione od
sytuocji finonsowej Fundocji.

Rodo Fundocji. po upływie wskozonego powyże.j przeciziclłu czcsu - 3 miesięcy, zoi:owiqzuje Zorzqd
do podjęcio decyzji w kwestii kontynuocji wsporcio finonsowego.

§3

Środki finonsowe zostonq przekozone po dostorczeniu do Fundocji dokumentu ifokturc, rochunek)
poiwierclzojqcego wydoiek - koszt zokupu leków lub usługę rehobilitocji, no wskozony pżez Poniq
Aldonę Musioł rochunek bonkowy.

UCHWAŁA z DNIA 18.0ó.2018

RADY FUNDAcJl ANDRZEJA s. PlEcUcHA

,,PoWlAToWE DzlEcl"

w sprowie dofinonsowonio

zokupu ręczników dlq dzieciz przed§zkolq

w Krupskim Młynie



§l

Rodo Fundocji pozytywnie rozpotruje wniosek Zarządu w sprowie pismo Rody Rodziców z
pzedszkolo w Krupskim Młynie - prośbo o wsporcie finonsowe zokup ręczników pzezw/w
Rodę dlo dzieciz Pzedszkolo.

§2

Rodo Fundocji przyznała kwotę w wysokości 200,00 zł z pzeznoczeniem no refundocję
kosztow zokupu ręcznikow pżeznaczonych dlo dzieci z pżedszkolo w Krupskim Młynie.

§3

Rodo Fundocjizobowiqzuje Rodę Rodziców zpzedszkolo w Krupskim Młynie do
przedstowienio po zokupie ręczników roportu w joki sposob zostoły wydotkowone
przekozone przez Fundocję środki finonsowe oroz dostorczenio kserokopii foktur lub
rochunków potwierdzojqcych zokup ręczników .

ROZPORZĄDZENl E PREZESA ZARZĄDU

FUNDAcJl ANDRZEJA s. PlEcUcHA

,,PoWlAToWE DzlEc!" z DN|A 2o.o7.2017

w sprowie dofinonsowonio imprezy sporlowej dlo

dzieci i młodzieży z Piekor Śtqskich

§l

Lozqd Fundocji w porozumieniu z Rodq Fundocji pozytywnie rozpatzył wniosek Pono
Łukoszo
Ściebiorowskiego - członko Obywotelskiego Klubu Rodnych Rody Miosio Piekory Ślqskie o
wsporcie finonsowe - refundocję nogród dlo dzieci i młodziezy, uczestników zowodow
sportowych "Dziecięce zowody spońowe".

Kwoto pżyzncnego dofinonsowonio wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złoiych 00/l00)

§2

Środki finonsowe zostonq pżekozywone po spełnieniu poniższych worunków:



1. udokumentowonio wydotku - fokturo lub rochunek zokupu poświodczone zo
zgodnoŚĆ z oryginołem, ponodto powinny być ztyłv opisone dlo kogo i w jokim
celu zostoły zokupione poszczególne ortykuły,

2. pisemnego zowiodomienio o refundocji nogród dlo dzieci:

o rodziców dzieci biorqcych udzioł w zowodoch
. uzędu Miosto piekory Ślqskie

3. umieszczenio logo Fundocji no stronie internetowejw zokłodce Sponsorzy czy Ież

Partnea1

UcHWAł,A
RADY FUNDACJI

ANDRZEJA s. PlEcUCHA,,PoWlAToWE DzlEcl"

z dnio 31.07.2018

w sprowie dofinonsowonio zokupu wyprowkiszkolnej Mogdoleny Kłosek

§l

Rodo Fundocji pozytywnie rozpotruje wniosek Zozqdu w sprowie prośby Poni Joonny Kłosek o
dofinonsowonie zokupu wyprowki szkolnej corki Mogdoleny Kłosek.

§2

Rodo Fundocji pzyznoje kwotę w wysokości 2O0.00 zł.

Powyższo kwoto będzie wypłocono jednorozowo z możliwościq pzedłużenio refundocji , jednok jesi
to uzoleżnione od syiuocji finonsowej Fundocji.

§3

Środki finonsowe zostonq przekozone po dostorczeniu do Fundocji dokumentu (fokturo, rochunek)
potwierdzojqcego wydotek - koszt zokupu wyprowkiszkolnej, no wskozony pżez Poniq Joonnę
Kłosek rochunek bonkowy.



UcHWAł.A
RADY FUNDACJl

ANDRZEJA s. PlEcucHA ,,PoWlAToWE DzlEc!,

z dnio 05.09.2018

w sprowie dofinonsowonio leczenio Wiktorii Musloł

§1

Rodo Fundocji pozytywnie rozpotruje wniosek lorzqdu w sprowie prośby Poni Aldony Musioł o
dofinonsowonie leczenio córki wiktorii Musioł.

§2

Rodo Fundocji pzyznoje kwotę w wysokości 200,00 zł.

Powyższo kwoto będzie wypłocono co miesiqc w okresie od poździerniko 20lB do grudnio 20lBr., (3

miesięce) z mozliwościq pzedłużenio refundocji kosztow leczenio, jednok jest to uzoleżnione od
sytuocji finonsowej Fundocji.

Rodo Fundocji, po upływie wskozonego powyżej pzedziołu czosu - 3 miesięcy, zobowiqzule Zouqd
do podjęcio decyzji w kwestii kontynuocji wsporcio finonsowego.

§3

Środkifinonsowe zostonq pzekozone po dostorczeniu do Fundoc.|idokumentu (fokturo, rochunek)
poiwierdzojqcego wydotek - koszt zokupu ieków lub usługę rehobiiitocji, no wskozany pżez Poniq
Aldonę Musioł rochunek bonkowy.

ROZPORZĄDZENl E PREZESA ZARZĄDU

FUNDACJ| ANDRZEJA S. PIECUCHA

,,PoW!AToWE DzlEcl" z DNIA 02.11.2018

w sprowie dofinonsowonio zokupu odzieży spońowej dlo

dzieciz Lecymy Durś



§l

Zarzqd Fundocji w porozumieniu z Rodq Fundocji pozytywnie rozpatzył wniosek Pono
Bortoszo Szołtysiko - Prezeso Stoworzyszenio 'Lecymy Durś'z Piekor ŚIqskich o wsporcie
finonsowe - zokup odziez.l sportowej dlo dzieci i młodziea1.

Kwoto pźyznonego dofinonsowonio wynosi 700,00 zł (słownie: siedemsei złoiych 00/l00)

§2

Środki finonsowe zostonq pzekozywone po spełnieniu ponizszych worunków:

1. udokumentowonio wydotku - fokturo lub rochunek zokupu poświodczone zQ
zgodnoŚĆ z oryginołem, ponodto powinny być ztyłu opisone dlo kogo iw jokim

celu zostoły zokupione poszczególne ońykuły,

2. pisemnego zowiodomienio o refundocji zokupu odziel7 sportowej dlo dzieci:

o rodziców dzieci biorqcych udzioł w zowodoch
r Uzędu Miosto Piekory Ślqskie
o 3. umieszczenio logo Fundocji no stronie interneiowejw zokłodce sponsorzy czy też

Portnezy

ROZPORZĄDZENlE PREZESA ZARZĄDU

FUNDACJl ANDRZEJA s. PlEcUcHA "PoWlAToWE DzlEcl"

z DNlA 08.1 1.20t 7 R

w sprowie rozdysponowonio wpłol z lylułu l % podotku zo okres rozliczeń 2017

§l

W zwiqzku z oląlmoniem od Noczelniko Uzędu Skorbowego z PiekorŚlqskich ropońu o wpłotoch ztytvłv 1%

podotku zo okres 2017 rok nQ żecz Fundocji "Powiotowe Dzieci" Zorzqd w porozumieniu z Rodq Fundocji

rozpozqdzo rozdysponowonie wpłot zgodnie z dyspozycjq (konkreiny cel no który Fundocjo mo pzekazoć 1%)

zowortq w zeznonioch rocznych podotników, ktorzy w swoich zeznonioch wskozoli konkretnq plocówkę

oświotowq (szkołę, paedszkole, świetlicę środowiskowq), kluby sportowe, osoby fizyczne czy leżinne insiytucje.



§2

Zgodnie z roporlem spoaqdono |isię plocówek oświolowych, klubów,sportowych, osób fizycznych oroz innych
insiyiucii, no kiore Fundocjo mo przekozcć wpłoty ztylułr_l 1 % podotku zo 2al7r. Ksziołtujq się one
noslepujqco:

PLAcÓWKl oŚwlłrowt (sZKoŁY, PRzEDszKoLA. ŚWlETL|cE Śnooowlsrow11:

l .Gminne Przedszko|e Pub|iczne w Nokie Śiqskim - ł<woto 3407 ,22 zł

2, Ąliejskie Przedszkole nr 52 w Bytomiu - kwoto 591 ,84 zł

3. Gminne Przedszkoie Publiczne w Świerkiońcu - kwoto 3O0.0ó zł

4. PrzeCszko|e nr 2,w Tornowskich Gcroch - kwotc 694.7l zł

5. Przedszkoie nr 4 w Tornornrskich Góroch - kwoio 1204,29 zł

ó. Pzedszko|e nr 5 w Tornowskich Góroch - kwoto 635,40 zł

7. Przedszkole nr 9 w Tornowskich Góroch - kwoto 170,40 zł

8, PrzedszkoIe nr l l w Tornowskich Góroch - kwoio l3Oó,B3 zł

9. Pzedszkole nr ]2 w Tornowskich Górocn - kwoic l124,19 zt

lO. Przedszkole nr l3 w Torncwskich Goroch - kowio 1293,21 zł

l ] . Przedszkole nr 17 "Bojkowe V,,lzgorze" lv Storych Tqrnowicoch/Tornowskie Gory - kwotc ó6ó,72 zł

12. Przedszko|e nr l8 w Tornowskich Góroch - kwoto 741 ,51 zł

l3. Przedszkole nr 20 w Tornowskich Goroch - <woto ó2i ,36zł

l4. Przedszkole nr 22 w Tornowskicn Góroch - kwoto l ó21 ,71 zł

15. Tęczowe Przedszkole nr 24 \,n/ Tornowskich Góroch - kwoto 553,80 zł

1 ó. Niepubliczne Przedszkole "Bojkowy Zomeczek" w Losol,nricoch/Tornowskie Gory - 2029,59 zł

l 7. Punki Przedszkoiny "Moli Odkryrvcy" w Tornow,skich Goroch - kwoto 39,5O zł

1 8. Niepub|iczne Przedszko|e A|odyn w Świerklońc u - 142l ,64 zł

l 9. PrzedszkoIe nr l w Krupskim Młynie - rwoto 90, 
.1O 

zł

20. Gminne Przedszko|e w Pzezłechlebiu - kwoio 1170.72zł



21 . Przedszkole nr 3 w Kornieńcu - 1921 ,1 4zł

22. Przedszko|e nr ] w Zbrosłowico ch - 5973,30 zł

23. Gminne Przedszko|e nr 2 w Wieszowie -2856.24 zł

24. ?rzedszkole nr 3 w Rodzionkowie - kwoto 249,03 zł

25. Przedszkole nr 4 "Bojko" w Rodzionkowie - kwoto 29ó,82 zł

2ó. Przedszkolne nr 4 w Świętoszowicoch - 47,4Ozł

27. Szkoło Podstowowo w Potępie - kwoto ó25,8ó zł

28. Zespoł Szkół w Wieszowie - kwoto 885ó,09 zł

29. Szkoło Podstowowo nr 12 w Tornowskich Góroch - 308,ól zł

30. Niepubliczno Szkoło Podstowowo "Zomkowo Szkoło" w Rodzionkowie - l 4029,ó0 zł

3i. Zespoł Szkół Ksztołcenio Ro|niczego Nokło Ślqskie - kwoto 85,9O zł

32.łesgoł Szkół w Krupskim Młynie - kwoto l 93,00 zł

33, Miejsko Szkoło Podstowowo nr ] w Piekoroch Ślqskich - kwoto 1278,72zł

34. Świetlico Środowiskowo OAZA" z Rodzionkowo - 230,00 zł

35. Miejskie Przedszkole nr 29 w Bytomiu - 972,63 zł

3ó. Miejskie Przedszkole nr 5ó w Bytomiu -320,94zł

3/, Miejsko Szkoło Podstowowo nr 9 Piekory Ślqskie - 1233,72zł

38. Szkoło Podstowowo nr 9 Tornowskie Góry - 52ó5,\8 zł

39. Miejskie Paedszkole nr lO w Piekoroch Ś|qskich - ó04,08 zł

40. Miejskie Przedszko|e nr 8 w Piekoroch Ś|qskich - 248,85 zł

4l. Szkoło Podstowowo w Kopienicy - 19ó,00 zł

42. Miejskie Przedszkole nr ll w Piekoroch Ślqskich - 42ó,06zł

43, Punkt Pzedszkolny " Bystry Moluszek" -34,50 zł

44. Szkoło Podstowowo nr 5 w Tornowskich Góroch - 192,10 zł



45. Szkoło Podsiowowo w Świerklońcv - ó769,9O zł

4ó. Szkoło Podstowowo nr 'l5 Tornowskie Gory kl. Vl c - 132,50 zł

47 . Przedszkole nr ] w Tornowskich Góroch - 16,10 zł

KLUBY SPORTOWE:

l. UKS Ruch Rodzionków-kwoto 2682,71zł

2. Górniczy Klub Sportowy Andoluzjo w Piekoroch Ślqskich - kwoto 1062,45 zł

3.Górniczy K|ub Sportowy Andoluzjo Ciężory Młodzież w Piekoroch ŚIqskich - 456,ĄB zł

4, ŁKS Ozeł Nokło Śloskie w Nokle Ślqskim- kwolo 61,1Ozł

5 LKS Przyszłość Nowe Chechło -320,85zł

ó, LKS Sokoł Ozech w Ozechu -974,70 zł

/. UKS Azorio w Piekoroch Ślqskich - 6217,29 zł

8. Klub Sportowy Nitron w Krupskim Młynie - 30zł

9. Klub Sportowy Solveo Dromo w Komieńcu - 331,83 zł

l0. UKS LA Bosket - 530,40 zł

l 1 . U KS Gwiozdo pzy Szkole Podstowowej nr 12 w Tornowskich Goroch - 2541 ,33zł

l2. Akodemio JSS-SlLES|A w Piekoroch Ślqskich -953,19 zł

1 3. DOSiR Sokolnio - 2917 ,98 zł

l 4. APN OL|MPIA Piekory Ślqskie - 2039,4O zł

OSOBY FlZYCZNE:

l . Fronciszek Surmoński - 1238,80 zł

2. Nikolo Gocki - 322,5Ozł

3. Leno Witczok - 792,60 zł

4. Oliwio Bordo - 15,ó0 zł



5. Poweł Brol - 37,90 zł

lNNE lNSTYTUCJE:

l. Powiotowy Młodzieżowy Dom Kuliury im. Jordono w Tornowskich Góroch _286,56zł

2. Szpitol Miejski w Piekoroch Ślqskich - 1156,2Ozł

Ponodto:

No dziołolność stolutowq (cel stotutowy) Fundocji "Powiotowe Dzieci" podotnicy pzekozoli łqcznq kwotę w

wysokości 4524,2ó zł.

Łqczno kwoto do przekozonio (zgodnie z roporiem z Uzędu Skorbowego) z tytułu 1% podoiku wynosi

102543,20zł.

Kwoty z 1% podotku, które Fundocjo otrzymoło drogq przelewu bonkowego czyli figurujq jedynie w

dokumentoch bonkowych, zostonq przeznoczone no dziołolność sictutowq (poĄtku publicznego) Fundocji

"Powiotowe Dzieci", jesi to kwolo 17079,19 zł

Sumo wszystkich wpłot jokie oizymoło Fundocjo z tytułu l % podoiku wynosi l 1 9 622,39zł.

§3

Zozqd Fundocji oświodczo że plocówki oświotowe, kluby sportowe, osoby fizyczne oroz inne instytucje zostonq

powiodomione przez Fundocję o możliwości wykozysionio środków uzyskonych z 1% podotkv zo 2017 r.

§4

Zorzqd Fundocji uchwolo, iżkożdy z podmiotów (pzedszkolo, szkoły, kIuby sporiowe i inne instytucje)

wykozonych w roporcie Urzędu Skorbowego z Piekor Ślqskich po powiodomieniu pzez Fundocję o kwocie im

pzysługujqcej z tytułu l% podotku i ustoleniu celów jokie mojq zosloć zrefundowone powinien:

1. udokumentowonć wydoiek (fokturo lub rochunek zokupu, protokół pzekozonio rzeczy), dokumenty

powinny być poświodczone zo zgodność z oryginołem

2. pzedstowić oświodczenie, że zokupione towory lub usługi będq słuĄły dzieciom uczęszczojqcym do
przedszkolo, szkoły, klubu sportowego lub innej instytucji

3. umieścić Fundocję Andrzejo S. Piecucho "Powiotowe Dzieci" no stronie iniernetowej donej pIocowki

oświotowej, klubu sportowego lub innej instytucji

. pisemne zowiodomić o refundocji wskozonego zokupu:

. rodziców dzieci uczęszczojqcych do szkoły, przedszkolo, klubu sportowego lub innej

instytucji oroz wywieszenie powiodomienio w goblocie w/w podmiotów



r włościwego Urzędu Miosto/Gminy (dotyczy plocówek oświotowych - szkoły i

pzedszkolo)

§5

Zarzqd Fundocji podjqł decyzję, iż środki uzyskone z 1% 2odalku zo okres 2017 rok zgodnie z dyspozycjq

zowortq w zeznonioch rocznych podotnikow, ktozy wskozoli nosiępujqce osoby fizyczne:

o Fronciszek surmoński

o Nikolo Gocki

o Leno witczok

e oliwio Bordo

o Poweł Brol

zostonq pzelone pzez Fundocję no ich konto po potwierdzeniu numerów kont w/w osób.

Ponodto kożdo z wymienionych osób zobowiqzono jest do przedstowienio i udokumeniowonio ce|u no który

chce przeznoczyć środkiz 1% podotku.

UcHWAIA
RADY FUNDACJ!

ANDRZEJA s. PlEcucHA,,PoWlAToWE DzlEc!"

z dnio 28.11.2018

w sprowie dofinonsowonio leczenio oliwii Bordy

§l

Rodo Fundocji pozytywnie rozpotruje wniosek Zozqdu w sprowie prośby PoniSylwii Bordy o
dofinonsowonie leczenio corki Oliwii Bordy.

§2

Rodo Fundocji przyznoje kwotę w wysokości 200,00 7ł,

Powyższo kwoto będzie wypłocono co miesiqc w okresie od grudnio 2Ol B do luty 2019r., {3

miesięce) z możliwościq przedłużenio refundocji kosztow leczenio, jednok jest to uzoleżnione od
syluocji finonsowej Fundocji.

Rodo Fundocji, po upływie wskozonego powyżej pzedziołu cżosu - 3 miesięcy, zobowiqzuje Zorzqd
do podjęcio decyzji w kwestii kontynuocji wsporcio finonsowego.



§3

Środkifinonsowe zostonq paekozone po dosiorczeniu do Fundocji dokumentu (fokturo, rochunek)
Potwierdzojqcego wydotek - koszt zokupu lekow lub usługę rehobilitocji, no wskozony przez poniq
Sylwię Bordo rochunek bonkowy,

ROZPORZĄDZEN! E PREZESA ZARZĄDU

FUNDAcJl ANDRZEJA s. PlEcUcHA

,,PoWlAToWE DzlEcl" z DNlA 10.12.2018

w sprowie dofinonsowonio KS Ruch Rodzionków

§l

Zazqd Fundocji w porozumieniu z Rodq Fundocji pozytywnie rozpatżył wniosek Pono
Moricno Wqsioko - Prezeso Klubu Sporoiwego Ruch Rodzionków z Rodzionkowo o
wsporcie finonsowe -dofinonsowo nie celu stotutowego.

Kwoto przyznanego dofinonsowonio wynosi l000,00 zł (słownie: jeden tysiqc złotych
00i l 00)

§2

Środki finonsowe zostonq przekazywone po spełnieniu poniższych worunków:

1. udokumentowonio wydotku - fokturo lub rochunek zokupu poświodczone za
zgodnoŚĆ z oryginołem, ponodto powinny być zlyłu opisone dlo kogo i w jokim

celu zostoły zokupione poszczególne ortykuły,

2. umieszczenio logo Fundocji no stronie internetowejw zokłodce Sponsorzy czy też

Portnerzy



ROZPORZĄDZEN| E PREZESA ZARZĄDU

FUNDACJl ANDRZEJA s. PlEcUcHA

,,PoWlAToWE DzlEcl" z DNIA 21.12.2018

w §prowie dofinonsowonio MKS Olimpio MEDEX

§l

Zorzqd Fundocji w porozumieniu z Rodq Fundocji pozytywnie rozpatrzył wniosek Pono
Moricno Hirnyko - Wiceprezeso MKS Olimpio MEDEX z Piekor Ślqskich o wsporcie finonsowe
-dofinonsowonie celu stotutowego.

Kwoto pżyznanego dofinonsowonio wynosi l0 000,00 zł (słownie: dziesięć tysiqcy złoIych
00/l 00)

§2

Środki finonsowe zostonq pzekozywone po spełnieniu ponizszych worunków:

1. udokumentowonio wydotku - fokturo lub rochunek zokupu poświodczone zQ
zgodność z oryginołem, ponodto powinny być zlyłu opisone dlo kogo i w jokim

celu zostoły zokupione poszczegolne ortykuły,

2, umieszczenio logo Fundocji no stronie internetowej w zokłodce Sponsorzy czy leż

Portnezy
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