Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
70-478 Szczecin Al. Wojska Polskiego 69
KRS 0000020975 , Regon 810419025.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50/01, poz.529)

1.

Cele statutowe

„Celem fundacji jest dofinansowanie oraz prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji i leczenia
osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi.”

2.

Działalność statutowa

„Cele swoje fundacja realizuje w szczególności poprzez:
a/ wyszukiwanie i rejestrowanie chorych na schorzenia nerwowo- mięśniowe na terenie jej
działania;
b/ organizowanie, finansowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych i
rehabilitacyjno-szkoleniowych ;
c/ organizowanie, finansowanie i prowadzenie opieki rehabilitacji leczniczej;
d/ pomoc w leczeniu, zaopatrzenie w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno – leczniczy i
pomocniczy, pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjno – leczniczego i pomocniczego;
e/ organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla
podopiecznych i członków ich rodzin;
f/ organizowanie konferencji, seminariów, konsultacji oraz prowadzenie działalności
wydawniczej w zakresie leczenia i rehabilitacji w schorzeniach nerwowo mięśniowych;
g/ organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie
podjęcia zatrudnienia, uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianie publikacji, ulotek
informacyjnych wydawanych przez instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych;
h/ inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych, organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej
oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami
pozarządowymi;
i/ doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do
aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
j/ prowadzenie działalności rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej dla osób
niepełnosprawnych ruchowo;
k/ organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie
informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych ruchowo, w tym prowadzenie różnych form kształcenia;
l/ prowadzenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej i usług transportowych;
ł/ dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.”
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Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

3.

Nie dotyczy

Odpis Uchwał Zarządu Fundacji

4.

w załączeniu

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

5.

Przychody z działalności statutowej
w tym
darowizny od osób fizycznych i prawnych
darowizny od osób fizycznych i prawnych ze wskazaniem
odpis z 1% podatku od osób fizycznych
odpis z 1% podatku od osób fizycznych ze wskazaniem
Pozostałe przychody
Razem przychody

6.

544 590,25 zł
30 906,55 zł
26 929,60 zł
69 349,40 zł
315 704,64 zł
99 029,38 zł
643 619,63 zł

Informacja o poniesionych kosztach

Realizację celów statutowych
Administracje
Pozostałe koszty
Razem koszty

331 007,91 zł
37 938,10 zł
135 018,56 zł
503 964,57 zł

Dane o zatrudnieniu i pozostałych operacjach finansowych

7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

W przeciągu roku zatrudnione było 10 osób , w ty przez cały rok 3 osoby.
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2011 wyniosła: 84 843,60 zł
Członkowie Zarządu oraz innych organów Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń wyniosły: 12 576,94 zł
Nie udzielano żadnych pożyczek pieniężnych.
Nie lokowano środków pieniężnych.
Nie nabyto obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Nie nabyto żadnych nieruchomości
Nie nabyto pozostałych środków trwałych
Wartość aktywów 459 771,16 zł wartość zobowiązań 17 392,34 zł
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Dane o działalności
samorządowe

8.

zleconej fundacji przez podmioty państwowe i

1) Gmina Miasto Szczecin „Asystent Osoby Osobisty Niepełnosprawnej”
otrzymano dotację w wysokości: 28 281,60zł
rozliczono dotację w wysokości: 27 948,96zł
2)

Gmina Miasto Szczecin „Pomocna dłoń”
otrzymano dotację w wysokości: 22 500,00zł
rozliczono dotację w wysokości: 22 500,00zł

3) Gminy Police „Ruch to zdrowie”
otrzymano dotację w wysokości: 5 000,00zł
rozliczono dotację w wysokości: 5 000,00zł

9.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązaniach
podatkowych i składanych deklaracjach podatkowych

W 2011 r. Fundacja nie miała obowiązku składania jakichkolwiek deklaracji podatkowych, a
po zakończeniu roku dokonała rozliczeń rocznych, składając zeznanie podatku dochodowego
od osób prawnych CIT-8 oraz rozliczenie podatków związanych z zatrudnieniem PIT-4R.
W 2011 roku jedyne rozliczenie podatkowe Fundacji stanowiły potrącane i bieżąco
odprowadzane zaliczki od wynagrodzeń oraz umów cywilnoprawnych.
Fundacja w roku 2011 nie miała żadnych zobowiązań z tytułu zobowiązań podatkowych.

10.

Kontrole

W dniach 23-24 sierpnia Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę
problemową obejmującą:
1. Działalność statutową kontroli Fundacji.
2. Działalność organu zarządzającego i organu nadzoru oraz kontroli Fundacji.
3. Dysponowanie środkami pochodzącymi z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych w 2011 roku
Kontrola nie stwierdziła uchybień lub nieprawidłowości.
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