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Sprawozdanie z działalności 

 Fundacji Pomocy Dzieciom za rok 2005 
 
I.  Dane organizacji 
 

Fundacja Pomocy Dzieciom 

ul. Witosa 3  
34 – 300 Żywiec 

tel. 861-09-85,  

e-mail: fundacjapm@go2.pl 
 

data rejestracji fundacji:  5 luty 1998 roku. 

Numer KRS:   0000100243  

Dnia 29.11.2004r. Fundacja została zarejestrowana  jako organizacja  pożytku publicznego.  

 

Regon:    070909374   

 
Organy Fundacji: 

 

FUNDATOR – założyciel     -     Krzysztof Błecha 
 

Rada Nadzorcza: 

Bogusław Syska Żywiec, ul.  Irysowa 98   

Franciszek Sroka  Rychwałd 77 , Klasztor Ojców Franciszkanów     

Henryk  Cebrat  Świna 307 k. Żywca     

 

Zarząd Fundacji: 

Prezes   Renata Błecha  Żywiec,   

Zofia Bury     Żywiec,  

Krzysztof Błecha  Żywiec,  

Seweryn Gawron  Żywiec,  

Rada Programowa:   -   

 

Statutowe cele fundacji  
Zgodnie z  & 9  statutu  Fundacji jej celami są: 

 

- Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

- Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich 

- Świadczenie pomocy dzieciom chorym 

- Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. 

- Działalność charytatywna 

- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej 

- Działalność w zakresie nauki , edukacji , oświaty i wychowania 
- Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 

- Podejmowanie działań w zakresie kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji  

- Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

- Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

- Pomoc ofiarom katastrof , klęsk żywiołowych 

- Podejmowanie działań w zakresie  współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z 

krajów Unii Europejskiej , prowadzącymi działalność zgodną z e statutem Fundacji 

- Promocja i organizacja wolontariatu 

- Wspieranie techniczne , szkoleniowe , informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych 

prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji 
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II. Zasady, formy i zakres  działalności statutowej z podaniem  realizacji celów statutowych,         

a także opis głównych zdarzeń prawnych  w jej działalności o skutkach finansowych.  

 

Fundacja   w roku 2005  prowadziła  następujące działania:  

 

1. Remont , adaptacja oraz  oddanie do użytku Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego 

dla Dzieci .   

W roku 2005 Fundacja kontynuowała  remont i adaptację budynku otrzymanego  w długoletnią 

dzierżawę od Skarbu Państwa.  W wyniku  przeprowadzonych   prac budowlanych Fundacja oddała 

do użytku parter  budynku i w dniu 1 lipca 2005r. Fundacja   uruchomiła   Centrum Rehabilitacyjno 

– Edukacyjne  dla Dzieci.  W Centrum powstały sale  rehabilitacyjne oraz terapeutyczne, gabinety – 

lekarski, psychologiczny i logopedyczne.   

Centrum zostało utworzone jako odrębny samodzielny zakład Fundacji Pomocy Dzieciom, 

jako placówka  o specjalności leczniczej  w zakresie wrodzonych lub nabytych uszkodzeń 

narządów ruchu, słuchu lub wzroku  u dzieci, a również  dodatkowo terapii psychoruchowej  i 

edukacji dzieci upośledzonych  lub opóźnionych umysłowo oraz autystycznych.      

Centrum REdD  prowadzone jest  jako  Niepubliczna Placówka Oświatowa  wpisana do  

rejestru prowadzonego przez Starostę Powiatu  Żywieckiego  oraz  jako    Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej  zarejestrowany w księdze rejestrowej Wojewody Śląskiego.   

Centrum działa jako odrębny, samobilansujący się zakład Fundacji.  Jest placówką  

utrzymującą się  ze środków przekazywanych przez  Fundację,  dotacje z gmin, powiatów, innych 

jednostek administracji państwowej oraz  innych funduszy.   
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Wyposażenie  Centrum zostało  sfinansowane  częściowo ze środków  pochodzących z 

dotacji  i  darowizn.  Znaczna część wyposażenia została  przekazana   w formie darowizny  lub 

użyczenia przez Fundację Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski  w Łodygowicach.             

W Centrum zatrudnionych zostało  25 osób  m.in.  specjalistyczny personel, tj. – lekarze, 

fizjoterapeuci,   psychologowie,  logopedzi,   oligofrenopedagodzy oraz personel administracyjny i 

gospodarczy.  

 

Prace remontowo -  adaptacyjne wykonano  dzięki wsparciu udzielonemu  przez: 

- Krzysztofa Błechę  -  pożyczka na  remont budynku  

- agendę  ONZ w Polsce – dotacja  na remont i wykonanie kotłowni  

- oraz innych darczyńców  prywatnych,  

 

Ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Katowicach  przeprowadzono  również   pielęgnację 

drzewostanu  wokół   budynku Centrum.    Pielęgnacji poddanych  zostało 22szt.  drzew.  W ramach 
pielęgnacji wykonano cięcia sanitarne   polegające na usunięciu posuszu z koron drzew oraz  cięcia 
korekcyjne polegające na kształtowaniu   koron drzew.  Wycięto 1 drzewo zamierające, stwarzające  
zagrożenie.  Przeprowadzone prace pielęgnacyjne poprawiły stan zdrowotny drzew zlikwidowały 
ogniska chorób grzybowych i szkodników, uczytelniły układ kompozycyjny założenia oraz 
zlikwidowały zagrożenie jakie stwarzały drzewa dla otoczenia.  Prace przeprowadzone  zostały pod 
nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje do nadzorowania prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie 
obiektów zabytkowych. 

 

    14 września 2005 roku odbyło się   uroczyste otwarcie   Centrum.  Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą Świętą  polową,  z udziałem  Biskupa  Tadeusza Rakoczego.   

Na  uroczystości zostali zaproszeni  posłowie,   przedstawiciele władz  samorządowych  - 
miejskich i powiatowych, o przedstawiciele   dotacjodawców i darczyńców,  podopieczni Fundacji wraz 
z rodzinami   oraz  dzieci, młodzież i  inne osoby współpracujące z Fundacją.   Uroczystość  uświetniła  
Księżna  Krystyna Maria Habsburg.   

Po uroczystym otwarciu  Centrum  odbył się Festyn Integracyjny.                
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Festyn integracyjny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Organizowanie  kompleksowej  rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych           

z terenu powiatu żywieckiego w Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci   

 

 

W ramach działalności  Centrum prowadzono następujące formy  działań:  

a) Zajęcia rehabilitacyjno - edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w tym 

upośledzonych umysłowo w formie pobytu dziennego.  
 

Zajęcia rehabilitacyjno - edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w tym upośledzonych umysłowo 

prowadzone były  w okresie od 1 lipca 2005 do 31 grudnia 2005r.   w   Centrum Rehabilitacyjno – 

Edukacyjnym dla  Dzieci   w formie pobytu dziennego,   codziennie  po  3-6 godz. terapii, w 

zależności od potrzeb dziecka  

Zajęcie prowadzone były przez specjalistyczną kadrę zatrudnioną w Centrum.  

Tą  formą pomocy objęto  łącznie   34 dzieci.  

 

b) Wczesna kompleksowa interwencja dla dzieci w wieku 0-7 lat 

Wczesna kompleksowa interwencja dla dzieci w wieku 0 -7 lat  prowadzona była również w 

Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym w okresie od 1 lipca 2005 do 31 grudnia 2005r.   

Zajęcia  odbywały  się  codziennie. Poszczególne dzieci  uczestniczyły w terapii 2-3  razy w 

tygodniu,  po ok. 1-3 godz.  terapii, konsultacji  w zależności od potrzeb dzieci.  

Zajęcia obejmowały: rehabilitację leczniczą i społeczną, fizykoterapię, zajęcia  z logopedą i 

psychologiem, terapię zajęciową, muzykoterapię,  edukację, konsultacje lekarzy rehabilitacji med.,  

neurologii dziecięcej, psychiatrii.  Ponadto w trakcie  terapii udzielane były instruktaże rodzicom,  

którzy  później razem z dzieckiem ćwiczyli  w domu.   

Tą forma opieki objęto 36 dzieci.  
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Konsultacje lekarskie,  instruktaż dla rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Terapia   z   logopedą                                                              Rehabilitacja   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki   uruchomieniu Centrum  zapewniliśmy specjalistyczną,  codzienną oraz  

kompleksową terapię i rehabilitację  dzieciom niepełnosprawnym. W wyniku systematycznej 

rehabilitacji u części dzieci nastąpił postęp w rozwoju psychoruchowym , w najcięższych 

przypadkach codzienna terapia pozwoliła utrzymać stan organizmu w dobrej kondycji , zapobiegła 

tworzeniu się przykurczy , nieprawidłowych reakcji , zachowań.  

Ponadto w wyniku wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci małych niejednokrotnie 

zapobiegliśmy rozwojowi mózgowego porażenia dziecięcego lub znacznie ograniczyliśmy skutki 

nieprawidłowego porodu lub wcześniactwa.  

Działalność Centrum dotowana była ze środków: NFZ, Starostwa Powiatowego w Żywcu  oraz 

PFRON.  

 

3. Organizowanie terapii  rodzin podopiecznych dotyczących  radzenia sobie ze 

stresem   i problemami spowodowanymi chorobą dziecka  oraz  zorganizowanie 

wykładu  na temat   „Zaburzeń lękowych, depresji, sposobu radzenia sobie ze 

stresem”, 

 

Ten rodzaj działalności  był nową formą pomocy jaką  Fundacja   wprowadziła w 2005 roku.  

Rodzice, którzy  mają  dziecko niepełnosprawne nie  są przygotowani do zmierzenia się z tą 

sytuacja ani pod względem psychicznym, ani kompetencyjnym.   
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Długotrwały stres spowodowany tą sytuacją   prowadzi  do depresji i załamania,  a w efekcie 

powoduje wycofanie się  z życia społecznego, zarobkowego itp.,  co pogłębia  izolację i trudną 

sytuację rodziny.  

Dlatego też  zorganizowano wykład na temat depresji i radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach prowadzony przez lekarza psychiatrę, w którym wzięło udział  39 osób. Lekarz 

specjalista  opracowała ponadto  materiały  dydaktyczne dla rodziców  o tematyce związane z 

radzeniem ze stresem i  problemami  spowodowanymi chorobą dziecka   

Wykład na temat   „Zaburzeń lękowych, depresji, sposobu radzenia sobie ze stresem”, który odbył 

się 22.09.2005r.  w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla dzieci, prowadzony przez lekarza  

specjalistę psychiatrii oraz psychologa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty prowadzone przez  psychologa przed  wykładem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzicom, którzy  wyrazili chęć skorzystania z tej formy   udzielano  indywidualnych  

konsultacji, które  prowadzone  były  przez specjalistę psychiatrii oraz psychologów. 

Z indywidualnych konsultacji skorzystało  43 rodziców.   
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4.  Prowadzenie porad prawnych  dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

 
Porady  prawne  udzielane były  osobiście lub telefonicznie wszystkim zainteresowanym osobom.  

          Dzięki prowadzonemu poradnictwu prawnemu  osoby  niepełnosprawne  i ich opiekunowie miały  

zapewniony   stały dostęp do aktualnych  informacji związanych z ich sytuacją  prawną.   

 

5. Organizowanie transportu  osób niepełnosprawnych 

Przez cały 2005r.  Fundacja organizowała    systematyczny  i  codzienny dowóz dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej  do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego  oraz  do  Centrum 

Rehabilitacyjno Edukacyjnego,   celem zapewnienia im dostępu do rehabilitacji  i edukacji  

Transport  objął   29 dzieci niepełnosprawnych.   Na przewóz większości  z w/w dzieci Fundacja  

otrzymała  środki finansowe   od gmin:  Żywiec, Lipowa,   Gilowice,   Czernichów,  Jeleśnia, 

Koszarawa, Ślemień, Szczyrk.   

Ponadto Fundacja  organizowała   transport  związany z dowozem  i odwozem   dzieci na zajęcia  i 

imprezy integracyjne.  

 

6. Organizowanie zajęć i spotkań integracyjnych dla dzieci 

niepełnosprawnych   ze   sprawnymi  rówieśnikami. 

 

Integracyjne warsztaty artystyczne   oraz integracyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla 

dzieci niepełnosprawnych i ich rówieśników 

 

W okresie   od 1  kwietnia  do  31 grudnia 2005r.  zostało zorganizowanych   36  zajęć    

integracyjnych  artystyczno – rekreacyjno-sportowych  w Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym 

dla Dzieci  oraz   zajęcia integracyjne  rekreacyjno – sportowe w parku wodnym w Wiśle.     
W zajęciach  wzięły  udział dzieci i  młodzież niepełnosprawna oraz ich zdrowi rówieśnicy z powiatu 
żywieckiego, (łącznie ok. 300 osób), czyli :    

 Podopieczni Fundacji  i Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego   

 Podopieczni Fundacji PER CORDA  z Łodygowic,       

 podopieczni  Świetlicy Parafialnej przy Parafii NNMP w Żywcu   

 uczniowie klasy specjalnej  SP w Soli Kiczorze  

 podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo  

w Pewli Wielkiej  

 dzieci z Przedszkola nr 9 z Żywca   

 wychowankowie Państwowego Domu Dziecka  w Żywcu   

 uczniowie   szkół podstawowych  i gimnazjum z Żywca, Łodygowic, Pietrzykowic oraz 

Międzybrodzia Żywieckiego    
 
Dzięki zorganizowanym  zajęciom integracyjnym,  dzięki wspólnej zabawie i rywalizacji  dzieci 
niepełnosprawnych  i dzieci zdrowych   nastąpiło zmniejszenie izolacji społecznej dzieci 
niepełnosprawnych. Poprzez  organizację  tych zajęć umożliwiliśmy dzieciom   wyjście  poza dom. 
Zapewniliśmy dzieciom niepełnosprawnym kontakt z otoczeniem i  ze zdrowymi  rówieśnikami. 
Umożliwiliśmy  uczestnikom  nabywanie  nowych umiejętności poprzez  uczestniczenie w zajęciach 
rekreacyjnych i sportowych oraz  poznawanie  świata poprzez  sport i zabawę. Zapewniliśmy 
uczestnikom programu, zwłaszcza niepełnosprawnym  korzystanie z   różnej od codziennej,   formy  
terapii  -  zabawa i rekreacja w basenach. Wpływaliśmy również   na  kształtowanie u   dzieci zdrowych  
tolerancji i postaw pomocowych w stosunku do  niepełnosprawnych   
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Integracyjne zajęcia rekreacyjno – sportowe   w parku wodnym w Wiśle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integracyjne zajęcia   plastyczno – rekreacyjno sportowe w plenerze  przez Centrum RED 

z okazji Dnia Dziecka 
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Integracyjne zajęcia plastyczne w plenerze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integracyjne zajęcia ceramiczne 
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Prace wykonane   przez uczestników zajęć 

 

 

 

 

 

 

 
Programy realizowane przez Fundację w 2005 roku: 

1. Transport dzieci niepełnosprawnych celem zapewnienia im dostępu do rehabilitacji i edukacji.  

2. Wyrównywanie szans życiowych  dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.  
3. Edukacja regionalna dzieci 

4. Integracyjne zajęcia artystyczno – rekreacyjno – turystyczne dla dzieci niepełnosprawnych 

5. Integracyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz ich zdrowych rówieśników.  

6. Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu  na terenie parku zamkowego w Żywcu 

7. Zielona energia dla dzieci niepełnosprawnych 

 

W roku 2005 działalność  Fundacji wspierali:  

- Ministerstwo Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich   

- Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach    
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach   

- Starostwo Powiatowe w Żywcu  

- Narodowy Fundusz Zdrowia  

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu  
- Urząd Miejski w Żywcu   

- GminY:  Lipowa,  Gilowice,  Koszarawa,  Jeleśnia,  Ślemień, Czernichów,  Szczyrk  

- Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Łodygowicach  
- Fundacja ORLEN „Dar Serca”  

Oraz  

- Firma BONIMED  Krzysztof Błecha z Żywca   
- Podatnicy, którzy przekazali na rzecz Fundacji 1% swojego podatku 

- Firmy  i osoby prywatne  

 

W roku 2005  Fundacja  na podstawie  decyzji  Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  nr  
21/2005 z dnia 4 lutego 2005r.  prowadziła  zbiórkę publiczną.   Zbiórka prowadzona była w formie   

zbierania  dobrowolnych datków  do skarbonek ustawionych  w następujących  placówkach handlowych  i 

bankach: Restauracje  KFC z terenu województwa śląskiego  

- Bank Spółdzielczy w Żywcu  

- Bank Przemysłowo – Handlowy w Żywcu  

- Sklep AKCYDENSY  w Żywcu  
- DH SAVIA w Żywcu 

- Bank Spółdzielczy w Radziechowach  

- Sklep INTERTEL z Żywca  

- Sklep Ogrodniczy z  Żywca  
- Apteka NOSTRA z Łękawicy  

W ramach prowadzonej  zbiórki zebrano   5 538,24 zł 

Z tytułu  organizacji  zbiórki  Fundacja nie poniosła żadnych kosztów. Osoby  zajmujące się   organizacją i 
koordynacją  zbiórki   wykonywały  niniejsze czynności w ramach  obowiązków  pracowniczych, nie 

otrzymywały w związku z tym  żadnego  dodatkowego wynagrodzenia ani  innych  dodatków czy prowizji.  

 

Zebrane środki wydatkowano na  opłacenie mediów w   Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla 
Dzieci tj. - usługi wodno-kanalizacyjne i energię elektryczną  oraz  na remont i adaptację Centrum 

Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci w Żywcu.  
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III.  

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej w g wpisu do KRS: 

Fundacja  nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

IV.  

Odpisy uchwał  zarządu Fundacji. 

 
Uchwała nr  1/2005  Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  1 marca   2005 

w sprawie:   sprawie zatwierdzenia  statutu Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla  
dzieci  niepełnosprawnych.  

 
Uchwała nr  2/2005  Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  1 marca   2005 
w sprawie:   sprawie powołania na stanowiska Dyrektora Centrum Rehabilitacyjno –  

Edukacyjnego dla dzieci  niepełnosprawnych.  
 
Uchwała nr  3/2005  Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  31 marca   2005 

w sprawie:   sprawie  zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności  

Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu za rok 2004. 

 
Uchwała nr  4/2005  
Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  9 maja  2005r.  

w sprawie:   sprawie  zatwierdzenia procedury przetwarzania danych osobowych w   

Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu. 

 
Uchwała nr  5/2005  Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  29 sierpnia   2005r.  
w sprawie:   sprawie przyjęcia darowizny przekazanej przez Fundację Pomocy Dzieciom   

Specjalnej  Troski w Łodygowicach.     

  
Uchwała nr  5a/2005   Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  29 sierpnia  2005r.  
w sprawie:   sprawie użyczenia sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych  od  Fundacji  

Pomocy Dzieciom  Specjalnej  Troski w Łodygowicach.      

 
Uchwała nr  6 /2005  Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  29 sierpnia  2005r.  
w sprawie:   sprawie rozliczenia wyniku finansowego Fundacji za rok 2004.       

 
Uchwała nr  7/2005  Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  17 października  2005 
w sprawie:   sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla  

dzieci  niepełnosprawnych.  
 
Uchwała nr  8/2005  Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  20  października  2005 
w sprawie:   sprawie ustalenia podziału kosztów związanych z działalnością Centrum  

                          Rehabilitacyjno  Edukacyjnym  dla   Dzieci.  
 
Uchwała nr  9/2005  Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  31 grudnia  2005 

w sprawie:  sprawie przeznaczenia środków finansowych  na działalność statutową Fundacji. 

 

Kopie uchwał stanowią załącznik  do sprawozdania.  

 

V.  

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki 

pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych 

przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono 

działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 

działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,  

Przychody ogółem:  827 620,11  zł     

w tym: 

1. Darowizny pieniężne:       -  27 623,29 zł  

2. Darowizny pieniężne przekazane   

        przez podatników   w ramach 1%:     -  16 916,10 zł    

3. Zbiórka  publiczna:      -  5 538,24  zł  

4. Dotacja ze środków  Budżetu Woj. Śląskiego:   - 27 900,00 zł  

5. Dotacja Starostwa Powiatowego w Żywcu:    - 3 000,00 zł       

6. Dotacja  z Urzędu Miejskiego w Żywcu:    - 1 500,00 zł       

7. Dotacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:   - 12 750,00 zł  
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8. Dotacja z Ministerstwa  Polityki Społecznej  FIO:   -  24 910,009 zł  

9. Darowizna Fundacji  ORLEN  „DAR SERCA”   - 2 000,00 zł  

10. Dotacja WFOŚiGW w Katowicach:    -  9 637,78 zł  

11. Środki przekazane przez gminy na organizację  

        transportu dla dzieci niepełnosprawnych:    - 108 000,00 zł  

12. Refundacja  kosztów  zatrudnienia  poborowego  

        odbywającego zastępczą służbę  wojskową  ze 

        środków  Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Katowicach:  - 4 336,79 zł 

13. Darowizna Starostwa Powiatowego w Żywcu:   - 1 747,49 zł 

14. Darowizna  Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej  
        Troski w  Łodygowicach:      - 94 805,66   

15. Pożyczka na remont Centrum    

        Rehabilitacyjno – Edukacyjnego:     - 14 586,50 zł  

16. Dotacja ze środków UE:      - 5 162,10 zł  

17. Dotacja ze środków PFRON:     - 13 995,00 zł  

18. Darowizna z Fundacji TVN:     - 4 000,00 zł  

19. Dofinansowanie działalności ze środków  Ośrodka  

       Rehabilitacyjno – Wychowawczego PER CORDA z Łodygowic: - 20 000,00 zł  

20. Wynik finansowy za poprzednie lata:    - 110 622,23 zł  

21. Odsetki   bankowe:      - 81, 69 zł    

22. Środki pochodzące z umowy na finansowanie  
       świadczeń zdrowotnych z NFZ z Centrum REdD   - 66 445,20 zł 

23. Dotacja oświatowa ze Starostwa Powiatowego w Żywcu 

dla Centrum REdD    :  - 208 968,04 zł  

24. Środki przekazane  przez Fundację Pomocy Dzieciom   

Specjalnej Troski w Łodygowicach na realizację   

Programu PARTNER, finansowanego  przez PFRON 

Dla Centrum REdD      - 42 500,00zł  

25. Inne:        - 594,00 zł  

 

VI) Iinformacja o poniesionych kosztach na: 

koszty ogółem:   652 864,06 zł       
w tym koszty poniesione na:  

Fundacja Pomocy Dzieciom:  

a) realizację celów statutowych:  - 630 157,74  zł     

b) administrację (czynsze, opłaty  

telefoniczne, pocztowe itp.):  - 22 694,00 zł      

c)    działalność gospodarczą:   - nie dotyczy                                        

d)    pozostałe koszty:    - 12,32 zł                               

 

 VII) Dane o:  

a)    liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  

Fundacja  w roku 2005  zatrudniała na umowę o pracę   osoby, tj. 
 Dyrektor Biura Fundacji  
 Kierowca/pracownik gospodarczy   
 Kierowca/opiekun dziecięcy  
 Kierowca    
 Księgowy  
 Opiekun dziecięcy –  poborowy  w ramach odbywania   zastępczej służby wojskowej     

 

Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne  z dniem 1 lipca 2005r.  zatrudniło łącznie 27 pracowników:  
 dyrektor Centrum , lekarz rehabilitacji  
 Z-ca dyrektora 
 Z-ca dyrektora, księgowy  
 Kierownik ds. administracyjnych i BHP 
 Pracownik administracji  
 Nauczyciele, oligofrenopedagodzy – 9 pracowników  
 Fizjoterapeuci  - 6 pracowników  
 Logopeda – 1 pracownik  
 Psycholog – 2 pracowników  
  Pielęgniarka  - 1 pracownik  
 Pracownicy gospodarczy/sprzątaczka – 3 pracowników    

 

  Osoby zatrudnione  do prowadzenia działalności gospodarczej – nie dotyczy   
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b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i 

inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej,  

Łączna kwota  wynagrodzeń:     

Wynagrodzenia zasadnicze: 294 727,99  zł  

Świadczenie urlopowe:  10 518,58 zł 

Premia: 9 460,82  zł  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i 

innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,  

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji wykonują swe funkcje społecznie i nie pobierają  z tego tytułu 

żadnego wynagrodzenia. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:          

       13 503,00 zł 

 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich 

pożyczek,  

Fundacja nie udziela pożyczek  

  

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,  

Na dzień 31.12.2004r.  

1. Bank Spółdzielczy w Żywcu: 

Konto       13  8137 0009 0014 5802 2000 0010    488,57 zł  

Subkonto  34  8137 0009 0014 5802 2000 0020                    4,88 zł 

Subkonto  55  8137 0009 0014 5802 2000 0030        0,18 zł 
Subkonto  76  8137 0009 0014 5802 2000 0040        82,37 zł 

Subkonto  97  8137 0009 0014 5802 2000 0050       37,47 zł  

Konto       58  8137 0009 0026 4617 2000 0010        0,35 zł  

2. Getin Bank w Żywcu: 

Konto 63 1560 1023 0000 9140 0002 4132       0,22  zł 

Subkonto 63 1546 1023 0000 9140 0002 8303        1,00 zł     

   

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek,  

Fundacja  w roku 2005 nie nabyła  obligacji  i nie objęła udziałów i akcji  w spółkach prawa handlowego. 

 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,  
Fundacja w roku 2005 nie nabyła żadnych nieruchomości. 

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,  

Fundacja Pomocy Dzieciom:  

Środki trwałe  o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł   - 92 651,75  zł 

Środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500,00 zł -     250 841,92  zł 

Wartości niematerialne i prawne -  445,00 zł  

 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych     

           sporządzanych   dla celów  statystycznych,  

nie dotyczy 
 

 

  k)   dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 

zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,  

W ramach zadań zleconych Fundacja w roku 2005  organizowała transport  dzieci niepełnosprawnych  oraz 

realizowała  programy na rzecz niepełnosprawnych finansowane przez:  

1. Budżet Woj. Śląskiego:      - 27 900,00 zł  

2. Starostwo Powiatowe w Żywcu:     - 3 000,00 zł       

3. Urząd Miejski w Żywcu:      - 1 500,00 zł       

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu :   - 12 750,00 zł  
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5. Ministerstwo  Polityki Społecznej  FIO:    -  24 910,009 zł  

6. Gminy na organizację  

        transportu dla dzieci niepełnosprawnych:    - 108 000,00 zł  

8.    Narodowy Fundusz Zdrowia :     - 66 445,20 zł 

9.    Starostwo  Powiatowe w Żywcu:     - 208 968,04 zł  

 

Wszystkie powyższe  środki zostały wydatkowane  w całości  na cele zgodne z  ich przeznaczeniem oraz zostały  

rozliczone.    

 

  VIII) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w 

sprawie składanych deklaracji podatkowych.  

 W związku z tym, iż dochód fundacji w całości przeznaczony jest  na cele statutowe nie podlega opodatkowaniu. 

 Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: 

 CIT –8,   Pit –4, Vat –7. 

 

IX) Informacja o przeprowadzonych kontrolach: 

1. 6 grudnia 2005  roku  została przeprowadzona  kontrola przez przedstawicieli starostwa powiatowego w 

Żywcu  w zakresie postępu prac  remontowo – adaptacyjnych  w Centrum Rehabilitacyjno–Edukacyjnym w 

Żywcu przy ul. Witosa 3.  

 Wynik kontroli – nie stwierdzono uchybień  

2. 8 grudnia  2005  został przeprowadzony monitoring  z  realizacji  projektu i wykorzystania   dotacji celowej  
otrzymanej z Fundacji Bankowej im L. Kronenberga w roku 2001. 

Wynik kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


