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I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 
 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE, REJESTROWE  O FUNDACJI  
 
1.1. NAZWA I ADRES  FUNDACJI: 
 
Fundacja Pomocy Dzieciom 
ul. Witosa 3  
34 – 300 Żywiec 
tel. 861-09-85,  
e-mail: fundacjapm@go2.pl 
www.fpd.ig.pl 
 
1.2. DATA REJESTRACJI FUNDACJI:  
Sąd  Rejonowy  dla  m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarzy Rejestrowy  - zarejestrował 
Fundację w dniu 5 lutego 1998 roku.  Nr rejestru 5370.  Sąd Rejonowy Wydział VIII 
Gospodarczy KRS  w Bielsku Białej Postanowieniem z dnia  28.08.2001r. wszczął z urzędu  
postępowanie  w sprawie   wpisu  Fundacji do KRS.  Postanowienie o dokonaniu wpisu 
Fundacji do KRS zostało wydane w dniu 21  marca 2002r.    
Numer KRS: 0000100243  
Dnia 29.11.2004r. Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej VIII Gospodarczy KRS   zarejestrował 
Fundację   jako organizacje  pożytku publicznego.  
 
1.3. REGION:  070909374   
1.4. NIP:  553 20 42 332  
 
 
1.5. ORGANY FUNDACJI: 
 

 FUNDATOR – założyciel     -     Krzysztof Błecha 
 

 RADA NADZORCZA: 
Bogusław Syska    
Henryk  Cebrat    
Maciej Król    
W dniu  15 września 2010r.  Rada Nadzorcza Fundacji  uchwałą nr  2/2010 odwołała 
Członka Rady Nadzorczej  Franciszka  Srokę.  
Następnie  uchwałą nr 3/2010 powołano nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana 
Macieja Króla.         
 

 ZARZĄD FUNDACJI: 
Prezes   Renata Błecha     
Zofia Bury      
Krzysztof Błecha   
Seweryn Gawron    
 

 RADA PROGRAMOWA:  
Nie jest powołana   
 
 

mailto:fundacjapm@go2.pl
http://www.fpd.ig.pl/
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1.6. CELE STATUTOWE 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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2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI W 
2010R. W ODNIESIENIU DO  JEJ CELÓW  STATUTOWYCH.  

 
W 2010 Fundacja  realizowała swoje cele statutowe  w następujących  formach i 
zakresie:  

 
2.1. Terapia i  rehabilitacja i edukacja  dzieci niepełnosprawnych w 

Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla dzieci.   
 

W ramach prowadzonej przez Fundację   kompleksowej terapii  i edukacji 
łącznie 385 dzieci korzystało z systematycznej rehabilitacji. W tym  41 dzieci 
niepełnosprawnych brało udział w codziennych zajęciach terapeutycznych i 
edukacyjnych  podczas kilkugodzinnego pobytu w Fundacyjnym   Centrum 
Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci.    
Z kolei 345 dzieci niepełnosprawnych i  zagrożonych  niepełnosprawnością  
uczestniczyło  w terapii wraz z rodzicami średnio  2-3  x w tygodniu .  
Praca z dzieckiem  obejmowała  kompleksową  terapię  obejmującą rehabilitację 
leczniczą i społeczną, zajęcia logopedyczne i psychologiczne, terapię zajęciową, 
konsultacje i badania lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej i neurologii 
dziecięcej oraz edukację specjalną.      
Łącznie w roku 2010 udzielono 15 500 kompleksowych  porad i konsultacji. 
 
 
Terapia oraz zajęcia edukacyjne  prowadzone były przez wysoko wykwalifikowany 
personel    Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnego, a mianowicie:    
- 3 lekarzy 
- 10 fizjoterapeutów 
- 3 psychologów 
- 4 logopedów  
- 13 oligofrenopedagogów,  
- 3 nauczycieli/arteterapeutów  
 
 
W Centrum jako niepublicznej placówce oświatowej część dzieci  (41) realizowało 
obowiązek szkolny i nauki w trzech klasach na poziomie szkoły podstawowej oraz w 
sześciu grupach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci głęboko upośledzonych 
umysłowo. Zajęcia edukacyjne realizowane były na podstawie odpowiednich 
przepisów oświatowych, podstaw programowych i programów nauczania. 
W czasie zajęć dzieci w zależności od swoich możliwości i stopnia upośledzenia 
umysłowego uczyły się samodzielności, samoobsługi, życia w grupie wśród 
rówieśników w tym również zdrowych, poznawały różne środowiska, instytucje 
użytku publicznego i kulturalne, uczone były porozumiewania się w tym 
alternatywnych metod komunikacji, rozwijały umiejętności podstaw pisania, 
liczenia , plastyczne itp.  
Codziennie uczestniczyły w rehabilitacji ruchowej lub innych formach zajęć 
ruchowo sportowych. 
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Podopieczni Fundacji uczestniczyli również w zajęciach zooterapii, na którą  składały się   
a) hipoterapia - zajęcia  rekreacyjno - terapeutyczne  z końmi. 
 Zajęcia  z udziałem konia  umożliwiły dzieciom  niepełnosprawnym  aktywność sportową, 
wpłynęły na  wyrobienie u nich  nawyku  i potrzeby  aktywnego spędzenia wolnego czasu w 
otoczeniu przyrody. W trakcie  hippoterapii  następowała  stymulacja rozwoju 
psychoruchowego dziecka,   poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji 
przestrzennej oraz rozeznania w schemacie  własnego ciała.  Jazda konna wpłynęła 
również na  zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania   aktywności dziecka. 
Hippoterapia  prowadzona była przez  instruktora  jazdy konnej.  Przeprowadzono   90   
godzin  hippoterapii.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) dogoterapia  prowadzona była podczas codziennych zajęć  edukacyjnych w Centrum 
REdD. Dogoterapię prowadziły  osoby  posiadające stosowne uprawnienia, również psy  
przeznaczone do dogoterapii były specjalne przygotowane i przeszkolone.  
Zajęcia z psem miały na celu nie tylko zabawę ze zwierzęciem, ale również rehabilitację i  
edukację  poprzez zabawę.  Dzieci uczyły się liczyć  (liczenie pazurów, łap),  rozróżniać 
kolory (kolosy sierści, oczy, łap),  uczyły się  wydawać i  słuchać  poleceń.  Uczyły się  
również  podstawowych czynności  pielęgnacyjnych psa (czesanie,  mycie) oraz karmienia. 
Dzieci  z trudnym kontaktem otwierały się na kontakt ze zwierzęciem,   przełamywały swój  
lęk przed więzią  emocjonalną, co wpływało na   również  łagodząco  na  stres i samotność.  
Przeprowadzono  łącznie  45    godzin zajęć terapeutycznych  z psem.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fundacja  Pomocy Dzieciom 
Sprawozdanie  merytoryczne i finansowe za rok 2010 

 

 

 

 7 

W  ramach prowadzonej terapii i edukacji   Fundacja  zapewniła podopiecznym  
dożywanie.  Zakupione  środki spożywcze wykorzystywano do nauki samodzielnego 
przygotowywania posiłków  oraz nauki czystości  w ramach zajęć dotyczących samoobsługi.   
 

W ramach zajęć edukacyjnych  w Centrum REdD zorganizowano dla dzieci  
wycieczki  dydaktyczne:  

 do teatru Banialuka w  Bielsku – Białej na przedstawienia  pt. „Czerwony Kapturek”  i 
„Diabelskie Figle”  i „Tomcio Paluch” (wycieczki  integracyjne)  

 do Ustronia do „Parku Leśnych Niespodzianek” 

 do Wytwórni Filmów Rysunkowych w Bielsku –Białej  

 Rejs statkiem po jeziorze żywieckim  

 Wycieczki do kina 

 Wycieczki do Figloraju   

 
 

 
W teatrze BANIALUKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

 
 
 

 
 
 
 
 

w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu  
 

w Figloparku  

 
Wszystkie powyższe działania prowadzone  przez Fundację  stanowiły bardzo istotną 
kwestię w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością  i 
były skierowane nie tylko do dzieci,  ale również do ich rodzin.  Stanowiły fundament 
pomocy dziecku niepełnosprawnemu, gdyż  profesjonalna opieka  poprzedzona wczesną 
diagnostyką,  właściwe  działania terapeutyczne   i edukacyjne,  wspomagały rozwój 
dziecka oraz wspierały   rodziców w procesie jego rehabilitacji  i leczenia. 
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2.2. Transport dzieci  niepełnosprawnych.  
 
Ze   stałego  codziennego transportu organizowanego  przez  Fundację  w 2010r.  
skorzystało  21  dzieci niepełnosprawnych z powiatu żywieckiego.   
                Dzieci dowożone i odwożone  były  przez dwa  fundacyjne busy, przeznaczone 
do transportu osób niepełnosprawnych. Dzieci były rano zabierane z domu i przewożone  
do   Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci, oraz innych palcówek  gdzie 
realizowały swój obowiązek szkolny.  Po zajęciach dzieci odwożono do domu.  
             Organizowane były również  dowozy  dzieci   na zajęcia integracyjne 
organizowane przez  Fundację.  

 

2.3.  Organizacja poradnictwa  dla osób  niepełnosprawnych i ich 
opiekunów oraz  zwiększenie dostępu do informacji związanej z 
niepełnosprawnością oraz integracja rodzin.     
 

W roku 2010   osoby  niepełnosprawne oraz ich opiekunowie   mogli korzystać  z 
poradnictwa specjalistycznego i prawnego.  

Porady i konsultacje  prawne udzielane były bezpośrednio w biurze Fundacji   lub  
telefonicznie.   

Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców dotyczące pielęgnacji, terapii i 
rehabilitacji dziecka prowadzone było bezpośrednio przez  lekarzy i terapeutów podczas 
prowadzonej terapii.  

Zorganizowaliśmy również kilka spotkań integracyjnych dla rodziców lub dziadków 
przy okazjach różnych uroczystości i świąt.  

 

2.4. Integracyjne imprezy:                                                       
      zajęcia  artystyczne  i  rekreacyjno –  sportowe oraz   
      wycieczki.  

 
W roku 2010  Fundacja  zorganizowała  ponad 30  zajęć i   imprez integracyjnych z 
udziałem 50 niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji oraz  ponad 250  uczniów  z  
zaprzyjaźnionych z Fundacją szkół, tj. ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała S. 
Wyszyńskiego,  Szkoły Podstawowej nr 5 z  Żywca,  Szkoły Podstawowej nr 9 z Żywca,  
Gimnazjum  w Łodygowicach,  Gimnazjum nr 2 z Żywca,  Liceum Ogólnokształacącego z 
Żywca 

 
 2.4.1  Zajęcia integracyjne  miały charakter zajęć  plastycznych, muzyczno - ruchowych 
oraz teatralnych.  Forma  zajęć uzależniona była również   od stopnia niepełnosprawności  
dzieci.  
Zajęcia z udziałem dzieci głęboko upośledzonych polegały przede wszystkim na stymulacji 
polisensorycznej poprzez zabawy z chustą animacyjną, zabawy dotykowe  różnych struktur 
materiałów – zabawy z tkaniną (tkaniny, metal, drewno). Ich udział w zajęciach był  
zazwyczaj mniej aktywny i wymagały  większego zainteresowania i opieki ze strony swych 
sprawnych rówieśników. Dzieci te przy pomocy sprawnych rówieśników brały również 
udział w krótkich scenkach teatralnych oraz w zajęciach plastycznych.  
Zajęcia z pozostałymi dziećmi  niepełnosprawnymi  obejmowały m.in.: 
 

 zajęcia teatralne w trakcie, których odbywały się inscenizacje, odtwarzanie 
krótkich scenek, pantomima, animacje przedmiotów oraz lalek (głównie pacynek) 
np.  
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o Baśniowy świat – przedstawienie krótkich etiud teatralnych za pomocą 
pacynek.  

o Kukiełki z darów natury. Przedstawienie „Na targu”.  
o Pantomima , animacja przedmiotem połączona z zabawami ruchowymi. 

 zajęcia plastyczne –  na tych zajęciach wykonywane były lalki teatralne, rekwizyty 
i elementy scenografii, które następnie wykorzystywane były na zajęciach 
teatralnych np: 

o Robimy odbicia własnych twarzy – gipsowe maski.  
o Wykonywanie ozdób świątecznych.  
o Wykonywanie postaci do Szopki Bożonarodzeniowej. 
o Wykonywanie pacynek do baśni „Czerwony Kapturek” i „Śnieżka”. 

 zajęcia  muzyczno – ruchowe odbywały się w budynku lub na terenie  przyległym – 
w trakcie tych zajęć dzieci uczyły się piosenek , zapoznawały się z instrumentami 
oraz uczyły się gry na instrumentach. W  miarę sprzyjających warunków 
atmosferycznych zajęcia ruchowe odbywały się na świeżym powietrzu – zabawy z 
chustą animacyjną, ogniska. 

 zajęcia bliblioterapeutyczne – w trakcie, których uczestnicy zajęć układali krótkie 
scenariusze 

 dyskusje, tematyczne rozmowy grupowe –  dotyczące  praktycznych wskazówek 
jak zachowywać się wobec niepełnosprawnych lub jak  pomóc osobie 
niepełnosprawnej z różnego rodzaju dysfunkcjami np. Pierwszy kontakt z osobą 
niepełnosprawną - spacer po parku. 

 
W czasie zajęć integracyjnych podopiecznych Fundacji  odwiedził  św. Mikołaj,”kolędnicy” 
inni wspólnie ze „zdrowymi”  rówieśnikami uczestniczyli w święcie pieczonego ziemniaka 
na powitanie jesieni,  witali nadejście wiosny i zimy 
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Jednym  z ważnych  efektów zajęć integracyjnych  było zorganizowanie przez 
Fundację   we współpracy z jedną ze szkół, tj. Niepubliczną Szkołą im. Stefana 
Prymasa Wyszyńskiego przedstawienia „Zaczarowana Szafa”.  
Przedstawienie odbyło się 21 marca 2010r. w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. 
W przedstawieniu wzięły udział dzieci – uczestnicy zajęć integracyjnych. Ogółem 
w przedstawieniu wzięło udział 55 dzieci w tym 20 dzieci niepełnosprawnych.  

W przygotowania do tego wydarzenia włączyli się rodzice i opiekunowie 
podopiecznych Fundacji – wykonywali trudniejsze i niebezpieczne dla dzieci prace 
związane z budową scenografii i dekoracji (przycinanie desek, wiercenie, składanie dużych 
elementów itp.  
 Przedstawienie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego  wystawiono 
go powtórnie.  Drugi występ miał miejsce 29 kwietnia 2010r., zaś na widowni zasiedli 
uczniowie ze szkół podstawowych i przedszkoli.  
Przedstawienie obejrzało łącznie  ok.   500 widzów. 
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2.4.2. Organizacja integracyjnej dwudniowej wycieczki do Zakopanego i 
Czorsztyna  
 
          W  dniach  27-28 lipca 2010r.  Fundacja zorganizowała  dla dzieci  i swoich  
niepełnosprawnych podopiecznych dwudniową wycieczkę  do Zakopanego  i Czorsztyna  
Każdemu niepełnosprawnemu towarzyszył  opiekun lub opiekunowie.   
         W pierwszym dniu   wycieczki  uczestnicy  udali się na Krupówki oraz na Gubałówkę. 
W godzinach popołudniowych w pensjonacie  terapeuci, wolontariusze i opiekunowie 
zorganizowali dla dzieci wiele niespodzianek i zabaw integracyjnych, plastycznych,  zabaw 
muzyczno - ruchowych na świeżym powietrzu. W tematyce zajęć dominowały treści 
edukacyjne, promujące zdrowy styl życia. W drugim  dniu  wycieczki  uczestnicy zwiedzali 
zamek w Czorsztynie i  uczestniczyli w  rejsie statkiem po zalewnie Czorsztyńskim   
Wycieczka była dla dzieci żywą lekcją, czasem bogatym w utrwalanie i zdobywanie nowych 
umiejętności i doświadczeń, pokonywania własnych barier oraz przyniosła im 
niezapomniane przeżycia. W trakcie  wycieczki  dzieci  mogły poznać  przyrodę i  historię 
Polski.    
W wyciecze wzięło udział –  56 osób   (31dzieci, w tym 17 niepełnosprawnych oraz  25 
opiekunów) 
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2.5. Działania pozostałe na rzecz beneficjentów Fundacji.  
 
2.5.1. Prowadzenie zbiórki publicznej.  
Zbiórka prowadzona była na podstawie decyzji  Ministra  Spraw Wewnętrznych i 
Administracji  nr  24/2010 z dnia 5 lutego 2010 r.   
Zbiórka prowadzona była w formie zbierania  dobrowolnych datków - wpłat na konto 
bankowe Fundacji. Akcja zbierania środków  prowadzona była w serwisie siepomaga.pl. 
Serwis ten stanowi medium pośredniczące pomiędzy organizacjami społecznymi 
(fundacjami, stowarzyszeniami) a użytkownikami sieci Internet, którzy za pomocą serwisu 
mogą wspomagać działalność organizacji. Serwis pomaga użytkownikom wybrać cel 
społeczny lub organizacje, którą chcą wesprzeć finansowo, organizacjom pozwala zaś 
dotrzeć do użytkowników Internetu poprzez informację o organizowaniu przez te 
organizacje akcji charytatywnych i zbiórek publicznych.   
W roku  2010  zebrano:  1832,14 zł . Z roku 2009  ze zbiórki publicznej  pozostała 
kwota 190, 26 zł.  

Łącznie  na dzień 31.12.2010r.   zebrana kwota wyniosła:  2 022,40 zł  

Zebrane środki wydatkowano następująco: 
1857,40  zł  -  zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, leków i środków 
pielęgnacyjnych  dla indywidualnych dzieci niepełnosprawnych tj. zakup specjalistycznych 
odżywek, żywności, leżaczka, materaca przeciwodleżynowego oraz zestawu 
monitorującego, dla pięcioletniej  Asi ,  podopiecznej Centrum Rehabilitacyjno 
Edukacyjnego dla Dzieci-  chorej na miopatię mitochondrialną.   
165,00 zł – na rewitalizację zabytkowego terenu wokół CREdD i stworzenie ogrodu 
terapeutyczno – rekreacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych   

 

2.5.2.  Wsparcie finansowe i rzeczowe indywidualnych podopiecznych 
Fundacji.      
 Fundacja  przekazała  na rzecz niepełnosprawnego  rodzeństwa -  

podopiecznych Fundacji -   wyposażenie i   sprzęt rehabilitacyjny  o 
wartości  10 000 zł.  

Powyższy sprzęt Fundacja otrzymała od Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu , 
które  wraz  z  Burmistrzem  Miasta zorganizowało  imprezę charytatywną na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych – rodzeństwa Basi i Michała. Impreza odbyła się pod 
patronatem  Europosłanki Małgorzaty Handzlik oraz Burmistrza Żywca.  Podczas 
imprezy odbyło  się przedstawienie „Aniołki śpiącej królewny”, w którym  oprócz  
Europosłanki  Małgorzaty Handzlik  i Burmistrza Antoniego  Szlagora wystąpiły inne 
osoby znane i publiczne z terenu żywiecczyzny. Dochód z przedstawienia został  
przeznaczony właśnie  na zakup  w/w   wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego.  
 

 Wsparcie niepełnosprawnej Asi.  
Na prośbę rodziców Asi M. Fundacja w 2009r. udostępniła specjalnie  wyodrębnione konto z 
przeznaczeniem  na  zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, leków i środków 
pielęgnacyjnych. Ponadto  Fundacja prowadziła inne działania mające na celu  pozyskanie 
środków na rzecz Asi, w tym  m.in. prowadzono zbiórkę  publiczną.   
W roku 2009 – zebrano dla Asi 15 647,23  zł. 
W roku 2010 -  zebrano 4871,14 zł.  
Łącznie  zebrano: 20 518,37 zł. 
Powyższe środki wydatkowano na:  

o zakup  wózka inwalidzkiego   o wartości  18 150 zł, (styczeń 2010)  
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o refundację kosztów w wys. 2180,00  zł poniesionych na zakup leków i 
odżywek oraz środków i materiałów opatrunkowych  

o refundację kosztów w wys. 188,37 zł poniesionych na zakup leków i 
odżywek,  środków i materiałów opatrunkowych (czerwiec 2010).  

 
 Wsparcie niepełnosprawnego Patryka.    

Na prośbę   matki  niepełnosprawnego Patryka  Fundacja  udostępniła  rachunek bankowy, 
w celu zgromadzenia na nim środków  finansowych pochodzących ze zbiórki surowców 
wtórnych, z przeznaczeniem  na rehabilitację   niepełnosprawnego syna Patryka (pobyt na 
turnusie rehabilitacyjnym).       
Wpłacona  kwota  w wys. 1 280,00  w całości przeznaczona została przez Fundację na 
pokrycie kosztów pobytu dziecka  na turnusie rehabilitacyjnym.     
 

 
 Wsparcie  rzeczowe  dla 10 rodzin  wielodzietnych i  ubogich, z 

dzieckiem niepełnosprawnym,  z darowizn  przekazanych  przez  księżną 
Marię Krystynę Habsburg .   

Księżna Maria Krystyna Habsburg   przekazała na rzecz Fundacji  dwukrotnie  darowizny  w 
wys.  po 5000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych i ubogich.  Fundacja 
wyznaczyła do wsparcia 10 rodzin, kierując się kryteriami   przyjętymi w  regulaminie 
określającym    zasady udzielania     pomocy osobom fizycznym  ze środków  Fundacji.    
 Wsparcie otrzymały rodziny :                                                                                                                             

1. Rodzina  wielodzietna,  uboga,  z  trojgiem  dzieci,  w tym jedno z  wadami 
wrodzonymi, niepełnosprawne, wymagające  ciągłych wyjazdów  na kliniki,  rodzice  
długotrwale bezrobotni,  ojciec  pracujący  dorywczo, 

2. Rodzina  uboga, wielodzietna, z sześciorgiem dzieci,  jeden rodzic pracujący.                                                                                                                                       
3. Rodzina  uboga, wielodzietna,  z czworgiem dzieci,  w tym jedno  niepełnosprawne,  

pracujący tylko ojciec,  
4. Rodzina bardzo biedna,   z dwojgiem dzieci,  w tym jedno niepełnosprawne  
5. Rodzina uboga, wielodzietna, z siedmiorgiem dzieci , jeden rodzic pracuje                                                                                                                     
6. Matka samotnie wychowująca dwoje  głęboko upośledzonych dzieci, 

niepełnosprawnych ruchowo,  
7. Rodzina uboga, wielodzietna, z czworgiem  dzieci, w tym  dwoje z padaczką i 

opóźnionym rozwojem,                                                                                                                                      
8. Rodzina  uboga, wielodzietna z pięciorgiem dzieci,  w tym jedno niepełnosprawne, 

jeden rodzic przebywa na rencie, drugi na zasiłku dla bezrobotnych,  
9. Rodzina uboga, wielodzietna,  z  siedmiorgiem dzieci, w tym jedno 

niepełnosprawnem jeden  z rodziców  jest  na emeryturze, drugi na zasiłku stałym.  
10.  Rodzina uboga, wielodzietna, z sześciorgiem dzieci, w tym jedno niepełnosprawne,   

jeden rodzic pracujący.  

Każda  z rodzin  otrzymała wsparcie  rzeczowe o wartości  ponad  1000  zł.  Zgodnie z 
ustaleniami z w/w rodzinami zakupiono dla nich  takie artykuły, które były dla  nich  w 
danej chwili najbardziej  potrzebne.  I tak przekazano  dwie lodówki,  piec gazowy  
kuchenny,  odkurzacz,  inhalator, środki spożywcze oraz  środki czystości.   

Przekazanie darów odbyło się w marcu i grudniu,  z udziałem Księżnej Marii Krystyny 
Habsburg oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Dzieci Zamku , które wsparło akcję własną 
darowizną.         

Łącznie wydatkowano na ten cel 10 383,95 zł.  
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2.6. Działania pozostałe.  
 

Fundacja  rozpoczęła działania inwestycyjne związane  z rozbudową   zajmowanego 
budynku   poprzez dobudowę lewego skrzydła oraz  budową ogrodu  edukacyjno – 
terapeutyczno – rekreacyjnego.  Wykonano projekty budowlane  obu inwestycji 
oraz  uzyskano pozwolenia  budowlane wydane przez Starostę  Żywieckiego i  
Śląskiego Konserwatora  Zabytków  
   
W pierwszej kolejności wyburzono  powojskową  zabudowę wtórną – 5 garaży  oraz 
budynek magazynowy, które  położne były na terenie  przewidzianym pod  ogród 
oraz przystąpiono do prac związanych z gospodarką zielenią, w tym  do pielęgnacji 
istniejącego drzewostanu i wycinki  samosiewów i drzew stwarzających zagrożenie. 
 
 

2.7. Beneficjenci Fundacji.  
 
 385 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością   objętych było  

terapią  i edukacją   w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym  oraz  ok.200  rodziców i 
opiekunów tychże dzieci  

 ok. 250  osób i dzieci ze szkół i placówek powiatu żywieckiego skorzystało  z innych    
form działań ,  np.  udział  w  zajęciach  integracyjnych, wycieczkach,    korzystanie z 
transportu,  
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3. Opis głównych zdarzeń prawnych  o skutkach finansowych.  
Nazwa organu  

zlecającego zadanie/ 
zezwalającego/ 

dotującego/finansującego 
/  przekazującego 

darowiznę  lub dotację  

 
Nr i data 
zawartej 
umowy 

 
Okres 

realizacji 
zadania/ 
czynności  

 
 

Przedmiot umowy/ 
czynności prawnej  

 
 

Przyznana 
kwota 

 
 

Rozliczona/ 
zwrócona  

kwota 

1 2 3 4 5 6 

 
Fundusz dla Organizacji 

Pozarządowych Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz 
Norweskiego  Mechanizmu 
Finansowego 2004-2009 

 

 
 
 

0294/R/2007 

 
 

Od 12.10.2007 
do  

31.03.2010 

 
Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu 
„Kompleksowe działania na 

rzecz dzieci 
niepełnosprawnych” 

 
 
 
 

568 890,00 zł 

 
 
 

563 549,00  
 

5 341,00* 

 
 

Fundacja im. Stefana Batorego 

 
Umowa z dnia 
28.05.2009r. 

 
Od 01.07.2009 

do  
31.05.2010 

 

 
Dotacja na realizację  

programu „Żyjemy kolorowo. 
W rytmie pór roku” 

 
9 500,00 

 
9 500,00  

 
Narodowy Fundusz Zdrowia 

 

- 01.01.2010 do 
31.12.2010 

Kontrakt o świadczenie  
usług medycznych- 

rehabilitacja 

 
465 655,12  

 
465 655,12 

 
Starostwo Powiatowe w Żywcu 

 

- 01.01.2010 do 
31.12.2010 

Dotacja oświatowa na 
realizację  edukacji 

 
1 712 206,28 

 
1 712 206,28 

 
Marszałek Województwa 

Śląskiego  
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej  

 
Umowa nr 

1322/ROPS/201
0 z dnia 

07.06.2010 

 
Od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

 
Dotacja na realizację 

programu „Specjalistyczne 
wsparcie dzieci i ich rodzin”   

 
25 000,00  

 
25 000,00  

 
PFRON  od. Śląski  

 

 
ZZO/000044/14
/D z 29.07.2010 

 
01.01.2010  

Do  
31.03.2011  

Dotacja na realizację 
zadania „Prowadzenie 

rehabilitacji os.niepeł. w 
różnych typach placówek: 

Rehabilitacja dzieci z 
powiatu żywieckiego” 

 
67  309,40 

 
56 949,42  

 
10 359,98 – do 
rozliczenia  w 

2011r.  

 
Gmina Gilowice 

Umowa nr 
117/2010   

z  31.12.2009 

02.01.2010 
do 

31.12.2010 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 

 
39 266,64 

 
39 266,64 

 
Gmina Żywiec – 

Szkoła Podstawowa 
nr 3 

 
2/2010  

z 22.12.2009 

01.01.2010 
do 

31.12.2010 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 

 

 
11 220,00 

 
11 220,00 

 
Gmina Żywiec – Szkoła 

Podstawowa nr 5 

 
1/2010  z 

04.01.2010 

01.01.2010 
do 

31.12.2010 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 

 
5 100,00 

 
5 100,00 

 
Gmina Węgierska Górka 

 
1/2010  z 

04.01.2010 

01.01.2010 
do 

30.06.2010 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 

 
40 920,00 

 
40 920,00 

Zbiórka publiczna   Zbiórka publiczna na 
działalność  statutową 

Fundacji 

 
1 832,14 

+ 190,26 z 
roku 2009  

 
 2 022,40  

 
 
* zwrot niewykorzystanej dotacji  
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4. Odpisy uchwał Zarządu.  
 
Uchwała nr 1/2010 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  28 stycznia 2010 
w sprawie:  finansowania  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci  w roku 2010 

Uchwała nr 2/2010 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  28 stycznia 2010                                  
w sprawie:  sposobu  finansowania  kosztów   Centrum Rehabilitacyjno  Edukacyjnego dla 
Dzieci  w roku 2010 

Uchwała nr 3/2010 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  28 stycznia 2010                                   
w sprawie:  zasad (polityki) rachunkowości 

Uchwała nr 4/2010 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  28 stycznia 2010                                    
w sprawie:    przyjęcia  regulaminu udzielania zamówień  w Fundacji Pomocy Dzieciom 
oraz jej jednostkach organizacyjnych,  w przypadku gdy nie powstaje   obowiązek  
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

Uchwała nr 5/2010 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  15 kwietnia   2010                          
w sprawie:  rozliczenia wyniku finansowego Fundacji za rok 2009 

Uchwała nr 6/2010 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia  10 grudnia   2010 
w sprawie:  przyjęcia  Instrukcji  w zakresie  przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz  
finansowaniu terroryzmowi.   
 

5. 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), 

 

a) składki:  0,00 zł 

b) zapisy:  0,00 zł 

c) darowizny: 37 354,70  zł  

d) środki pochodzące ze źródeł publicznych , w tym z budżetu państwa i 

budżetu gminy:  

 dotacja oświatowa z Starostwa Powiatowego w Żywcu  -  

1 708 230,14  zł  

 dotacja udzielona z budżetu Woj. Śląskiego -  25 000,00 zł  

 środki przekazane przez Gminę Żywiec  na transport  dzieci 

niepełnosprawnych:   

 z budżetu szkoły podstawowej na 3 – 11 220,00. zł 

 z budżetu szkoły podstawowej nr  5 – 5 100,00  zł 

  środki przekazane przez Gminę Gilowice  na transport  dzieci 

niepełnosprawnych -  39 266,64  zł  

 środki przekazane przez Gminę Węgierska Górka (Gminny Zespół 

Ekonomiczno – Administracyjny Szkół)   na transport  dzieci 

niepełnosprawnych – 40 920,00  zł 
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 środki przekazane  przez Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w 

Rajczy – 1 776,00 zł.   

e) pozostałe:  

 kontrakt z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia  - 465 655,12  zł  

 dotacja PFRON  od Śląski na realizację programu -  50 319,42  zł 

 dotacja udzielona przez Fundusz Norweski na realizację  programu  - 

55 643,00 zł  

 Wynik  finansowy z lat poprzednich –  817 662,03  zł 

 Inne -  87 965,40 zł  -  przychody  ujęte  w rozliczeniach 

międzyokresowych przychodów, w ciągu roku  ujmowane są w 

przychodach  danego roku równocześnie z odpisami amortyzacyjnymi, 

naliczanymi od środków trwałych zakupionych ze środków 

finansowych pochodzących z dotacji w latach poprzednich i w roku 

bieżącym: 

 dotacja FIO – 118,71 zł   

 dotacja Urzędu Miejskiego w Żywcu – 203,42 zł    

 dotacja  Funduszu Norweskiego – 17 663,79 zł 

 dotacja  oświatowa – 41 266,08 zł  

 kontrakt z NFZ – 1 364,88 zł  

 dotacja PFRON -   5 947,13 zł 

 dotacja Fundacji im. Stefana Batorego – 6 175,67 zł  

 Darowizna Skarbu Państwa – 15 225,72 zł    

 

f) przychody z odpłatnej działalności statutowej  z uwzględnieniem kosztów 

tych świadczeń: 

 przychody:  0,00 zł   

 koszty świadczeń: 0,00 zł 

g) przychody z działalności gospodarczej: 0,00 zł  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej  

h) inne:  

 przychody ze zbiórki publicznej:1 832,14  zł  

 przychody z 1%: 443 930,05 zł  

 odsetki bankowe: 6 275,94 zł 

 pozostałe:  214,85 zł  

 

Przychody łącznie: 3 798 365,43  zł  
 

6. Informacja  o  odpłatnych świadczeniach  realizowanych przez 
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeń;  

Nie dotyczy 
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7. Działalność gospodarcza:  

Fundacja  nie prowadzi działalności gospodarczej.   

Wynik finansowy z prowadzonej  działalności  gospodarczej; nie dotyczy   

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł.: nie dotyczy   

 

8. Informacja o kosztach poniesionych na:  

a) na realizację celów statutowych   - 2 531 595,28  zł  

 zużycie materiałów i energii:  - 154 319,46  zł  

  usługi obce:   - 47 195,09  zł 

 wynagrodzenia oraz ubez.społ. 

i inne świadczenia:     - 2 155 799,06 zł 

 amortyzacja:   - 124 779,35  zł 

 pozostałe koszty:   -  49 502,32  zł, w tym: 

 10 383,95 zł -  przekazanie darowizn rzeczowych  na rzecz  10 rodzin   

 20 518,37 zł -  przekazanie  środków  na rzecz  niepełnosprawnej  Asi  

 1 280,00o zł -  wsparcie niepełnosprawnego Patryka  

 7 320,00 zł -  pokrycie kosztów  udziału w akcji Jesteś Przyjacielem  - 

Artyści Dzieciom  

 10 000,00 zł – przekazanie darowizny rzeczowej na rzecz niepełnosprawnego 

rodzeństwa Basi i Michała  

 

b) administrację     - 0,00 zł 

c) działalność gospodarcza   - 0,00 zł  

d) pozostałe koszty    - 1 599,10 zł  
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9.  Dane o zatrudnieniu w Fundacji:  
 
Zatrudnienie  na dzień 31 grudnia 2010r.  w  Fundacji  Pomocy Dzieciom 
 

 
l.p. 

 
Stanowisko 

 
Liczba 

zatrudnionych 

Liczba osób 
zatrudnionych w 

przeliczeniu na pełne 
etaty 

 
Uwagi 

Pracownicy zatrudnieniu na umowę o pracę  

1. Dyrektor Biura Fundacji 1 0,12 - 

2. Księgowy  1 0,5 - 

3. Kierowca 2 2 - 

 RAZEM 4 2,62  

 
 

 
Umowy cywilnoprawne   - umowy zlecenia i o dzieło  zawarte w roku 2010 

 

l.p. Osoba/stanowisko Ilość osób Ilość godzin /umów Uwagi 

1  
Lekarz psychiatra 

 
1 

 
1 umowa 

konsultacje lekarskie 
(um.zlec.) 

2 Nauczyciele, oligofrenopedagodzy, 
arteterapeuci, instruktorzy zajęć 

integracyjnych ) 

 
3 

 
7 umów  

Osoby prowadzące 
zajęcia edukacyjne i 

integracyjne (um.zlec.) 

3 Dogoterapeuta 1 4 umowy  / 45 godz.  (um.zlec.) 

4 Hipoterapeuta 1 4 umowy/90 godz. (um.zlec.) 

5 Usługi krawieckie  1 1 umowa  (um.zlec.) 

 
 

Zatrudnienie w Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci  
na dzień 31  grudnia 2010r.   

 
 

l.p. 
 

Stanowisko 
 

Liczba 
zatrudnionych 

Liczba osób 
zatrudnionych w 

przeliczeniu na pełne 
etaty 

 
Uwagi 

Pracownicy  zatrudnieni na umowę o pracę   

1 Lekarz rehabilitacji medycznej / 
Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjnego 

 
1 

 
1 

 

2 Lekarz neurolog 1 0,2  

3  
Fizjoterapeuta 

 
10 

 
8,91 

 

4 Oligofernopedagog, nauczyciel,  
nauczyciele wspomagający, pomoc 

nauczyciela 

 
16 

 
14,39 

 

5 Opiekun dziecięcy/pomoc nauczyciela 3 3  

6 Psycholog 3 3  

7 Logopeda 2 2  

8 Logopeda/arteterapeuta   1 1  

9 Logopeda / Z-ca Dyrektora  1 1  

10 Pielęgniarka 2 2  

11 Pracownik gospodarczy/konserwator 3 2  

12 Sprzątaczka  2 1,5  

13 Księgowy/Z-ca Dyr.  1 1  

14 Kierownik ds. administracyjnych i BHP 1 0,5  

15 Pracownicy  administracyjno-biurowi 3 2,5  

Razem 50 44  
 

Osoby odbywające staż absolwencki w 2010  roku 
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1 Fizjoterapeuta 
okres stażu – 16.02.20010 – 30.09.2010 

 
1 

 
1 

 
- 

2 Fizjoterapeuta 
okres stażu – 16.02.20010 – 15.11.2010 

 
1 

 
1 

 
- 

3 Fizjoterapeuta   
okres stażu –21.12.2010  - 20.06.2011  

 
1 

 
1 

 
- 

4 Oligofrenopedagog  
okres stażu –21.12.2010  - 20.06.2011  

 
1 

 
1 

 
- 

Razem  4 4  

Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte  w 2010r.  

1 Pracownik gospodarczy/sprzątający   1 1 umowa  Osoby pracująca w 
zastępstwie   

2. Pomoc nauczyciela  1 1 umowa  Osoba pracująca w 
zastępstwie  

 
Fundacja  nie zatrudnia osób  przy  działalności gospodarczej  

 
 

10. Dane o wynagrodzeniach  wypłaconych przez fundacje z 
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń 
osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  

 
Wynagrodzenia w Fundacji w 2010r.:  
 
a) 72 642,80 zł,   w tym : 
- wynagrodzenia: 68 358,80 zł  
- premie:  4 284,00 zł  
- nagrody: 0,00 zł  

b) inne świadczenia – 2100,00 zł – świadczenie urlopowe  

 

Wynagrodzenia w Centrum REdD w 2010r.:  

a)  1 693 418,40 zł,   w tym:  

– wynagrodzenia: 1 446 079,60                                                                                                                                           
- premie: 153 838,80 zł                                                                                                                      
– nagrody: 93 500,00 zł   

b) ZFŚS – 52 322,39 zł  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.   

 

11. Wysokość 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. 
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L p numer konta nazwa banku kwota

1 03 8137 0009 0026 4617 2000 0030 BS  Żywiec 1681,19

2 58 8137 0009 0026 4617 2000 0010 BS  Żywiec 8423,93

RAZEM 10105,12

12. Wydatki   na wynagrodzenia z umów zlecenia:          
 
Umowy zlecenia zawarte przez Fundację w 2010r.:  
-  12 965,00 zł 
Umowy zlecenia zawarte w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci w 2010r.:  
- 2 620,00 zł  
 
 

13. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych.   
Fundacja nie udzieliła w roku 2010  żadnych   pożyczek   

 

14. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze 
wskazaniem banku:  

 
Stan środków  ulokowanych na rachunkach bankowych  na 31 grudnia 2010r.   
 
Rachunki Fundacji:  

Lp numer konta nazwa banku kwota 

1 13 8137 0009 0014 5802 2000 0010 BS Żywiec 7846,19 

2 20 8137 0009 0014 5802 4000 0120 BS Żywiec 50504,11 

3 34 8137 0009 0014 5802 2000 0020 BS Żywiec 62124,93 

4 41 8137 0009 0014 5802 4000 0130 BS Żywiec 50504,11 

5 42 8137 0009 0014 5802 2000 0070 BS Żywiec 12569,4 

6 55 8137 0009 0014 5802 2000 0070 BS Żywiec 289,52 

7 75 8137 0009 0014 5802 4000 0100 BS Żywiec 101008,22 

8 76 8137 0009 0014 5802 2000 0040 BS Żywiec 311,39 

9 83 8137 0009 0014 5802 4000 0150 BS Żywiec 78777,86 

10 96 8137 0009 0014 5802 4000 0110 BS Żywiec 101008,22 

11 97 8137 0009 0014 5802 2000 0050 BS Żywiec 45,41 

    RAZEM 464989,36 

 
 
 
 
Rachunki  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Powyższe  rachunki bankowe Fundacji  oraz  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego 

dla Dzieci  prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Żywcu,  Rynek 23 
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15. Dane o nabytych obligacjach 
 
Fundacja w roku 2010 nie nabyła żadnych  akcji  ani obligacji. 

 

16. Dane o wielkości objętych udziałów  lub nabytych obligacji  w 
spółkach prawa handlowego, ze wskazaniem tych spółek.  

Nie dotyczy  

 

17. Dane o nabytych nieruchomościach.  
 
a) wysokości kwot wydatkowych na nabycie nieruchomości.  
 
Fundacja w 2010 roku nie nabyła żadnych nieruchomości.   

 
b) Przeznaczenia nabytych nieruchomości.  

------------------------------ 

 

18. Dane o  nabytych pozostałych środków  trwałych.  
 
 Urządzenie techniczne i maszyny –  44 661,22  zł   

o pomoce dydaktyczne, drobny sprzęt  rehabilitacyjny, drobny sprzęt 

rtv,  itp. 

 
 Środki trwałe w budowie –  56 409,00 zł  

o prace inwestycyjne związane  z budową ogrodu terapeutyczno – 

edukacyjno rekreacyjnego oraz  rozbudowy budynku  

  
 Środki trwałe – modernizacja użytkowanego  budynku   -  0,00 zł  

 
 Wartości niematerialne i prawne –  3 062,79  zł 

o zakup programu komputerowego  księgowo – kadrowego  
 

19. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we 
właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych   dla 
celów  statystycznych,  

 
2 734 077,59 zł  

 

20. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we 
właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych   dla 
celów  statystycznych,  

 
3 866,09  zł 
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21. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe 
i  samorządowe oraz wynik tej działalności. 

  
Nazwa organu  

zlecającego zadanie/ 
zezwalającego/ 

dotującego/finansującego 
/  przekazującego 

darowiznę  lub dotację  

 
Nr i data 
zawartej 
umowy 

 
Okres 

realizacji 
zadania/ 
czynności  

 
 

Przedmiot umowy/ 
czynności prawnej  

 
 

Przyznana 
kwota 

 
 

Rozliczona/ 
zwrócona  

kwota 

1 2 3 4 5 6 

 
Narodowy Fundusz Zdrowia 

 

- 01.01.2010 do 
31.12.2010 

Kontrakt o świadczenie  
usług medycznych- 

rehabilitacja 

 
465 655,12  

 
465 655,12 

 
Starostwo Powiatowe w Żywcu 

 

- 01.01.2010 do 
31.12.2010 

Dotacja oświatowa na 
realizację  edukacji 

 
1 712 206,28 

 
1 712 206,28 

 
Marszałek Województwa 

Śląskiego  
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej  

 
Umowa nr 

1322/ROPS/201
0 z dnia 

07.06.2010 

 
Od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

 
Dotacja na realizację 

programu „Specjalistyczne 
wsparcie dzieci i ich rodzin”   

 
25 000,00  

 
25 000,00  

 
PFRON  od. Śląski  

 

 
ZZO/000044/14
/D z 29.07.2010 

 
01.01.2010  

Do  
31.03.2011  

Dotacja na realizację 
zadania „Prowadzenie 

rehabilitacji os.niepeł. w 
różnych typach placówek: 

Rehabilitacja dzieci z 
powiatu żywieckiego” 

 
67  309,40 

 
56 949,42  

 
10 359,98 – do 
rozliczenia  w 

2011r.  

 
Gmina Gilowice 

Umowa nr 
117/2010   

z  31.12.2009 

02.01.2010 
do 

31.12.2010 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 

 
39 266,64 

 
39 266,64 

 
Gmina Żywiec – 

Szkoła Podstawowa 
nr 3 

 
2/2010  

z 22.12.2009 

01.01.2010 
do 

31.12.2010 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 

 

 
11 220,00 

 
11 220,00 

 
Gmina Żywiec – Szkoła 

Podstawowa nr 5 

 
1/2010  z 

04.01.2010 

01.01.2010 
do 

31.12.2010 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 

 
5 100,00 

 
5 100,00 

 
Gmina Węgierska Górka 

 
1/2010  z 

04.01.2010 

01.01.2010 
do 

30.06.2010 

Dofinansowanie transportu 
dzieci  niepełnosprawnych 

 
40 920,00 

 
40 920,00 

 
Wynik finansowy:     10 359,98 zł    
 

22. Informacja  o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych.  

 

W związku z tym, iż dochód fundacji w całości przeznaczony jest, zgodnie z uchwałą 
Zarządu Fundacji,    na cele statutowe nie podlega opodatkowaniu. 
Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno -  
prawnych.  Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT –8,   Pit –4R, Vat –7. 

 

23. Informacja  o składanych deklaracjach podatkowych.  
Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: 
CIT –8,  CIT-D,  CIT 8/0,  Pit –4R, Vat –7. 
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24. Informacja  o przeprowadzonych kontrolach.  
 

Organ 
kontrolujący 

 

 
Data kontroli 

 
Przedmiot kontroli 

 
Wynik kontroli 

 
Państwowy 
Powiatowy  
Inspektor 

Sanitarny w 
Żywcu 

  

 
 
 

11.08.2010r.  

 
Ocena stanu sanitarno – 
technicznego Centrum 

Rehabilitacyjno Edukacyjnego 
dla Dzieci  

 
Pozytywny 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.   

 
 

Starostwo  
Powiatowe w 

Żywcu  

 
 
 

19-20.10.2010 

Wykorzystanie  otrzymanej 
subwencji oświatowej w 
2010r.  poprzez:  
1. Zgodność  liczby uczniów  

wykazywanych w 
sprawozdaniach z 
dokumentacją placówki, 
tj. Centrum 
Rehabilitacyjno  
Edukacyjnego dla Dzieci  

2. Prawidłowość  
wykorzystania dotacji 
oświatowej – zgodność z 
przeznaczeniem   

W protokole pokontrolnym 
stwierdzono:  

1. dane zawarte w sprawozdaniach 
za okres od 1.01.do30.09.2010 są 
zgodne  z ewidencją księgową i 
dowodami księgowymi,  

2. dowody księgowe są opisane w 
sposób umożliwiający określenie 
w jakiej części  poszczególne 
wydatki zostały pokryte z 
otrzymanej dotacji.   

3. Nie stwierdzono  przypadków  
nieprawidłowego wykorzystania 
środków z otrzymanej dotacji.    

 

 
Urząd 

Kontroli 
Skarbowej w 
Katowicach  

 
16.12.2010 do 
21.01.2011r.  

 
Prawidłowość realizacji 

obowiązków związanych z 
gromadzeniem danych 

stanowiących podstawę do 
naliczania części światowej 
subwencji ogólnej za lata 

2007 -2009  

W protokole pokontrolnym 
stwierdzono:  

1. /.../ w toku kontroli ustalono, iż 
Dyrektor CREdD w sposób 
prawidłowy sporządzał i przekazywał  
elektronicznym systemie SIO do 
Powiatowego Zarządu Oświaty w 
Żywcu dane o  liczbie 
wychowanków/.../ 
/.../ W 2008r. stwierdzona została 
nieprawidłowość w postaci  
wykazanej podwojonej  ogólnej 
liczby dzieci /.../ Błąd ten został 
skorygowany i wyjaśniony przez 
Dyrektora Centrum Rehabilitacyjno 
Edukacyjnego dla Dzieci w piśmie  z 
dnia 06.05.2008r. skierowanym do 
starostwa.     
/.../ W 2009r. we wniosku o 
udzielenie dotacji stwierdzono błąd 
w podanej liczbie planowanych 
wychowanków. Z wyjaśnień  
Dyrektora CREdD  złożonych pismem 
z dnia 18.02.2011r.  wynika, iż „we 
wniosku  o udzielenie dotacji pojawił 
się błąd komputerowy w podanej 
liczbie planowanych wychowanków. 
Prawidłowa liczba wychowanków  w 
roku szkolnym 2008/2009 powinna 
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wynosić 37 zamiast 36, które 
znalazły się we wniosku o 
dotację./.../ Liczba  wychowanków 
(37), jak i dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem  rozwoju (45) 
wykazanych w SIO wg stanu na dzień 
30.09.2088r. została wykazana 
prawidłowo zgodnie z księgą uczniów 
i prowadzonymi dziennikami zajęć”.  
W wyniku kontroli stwierdzono, iż  
dotacje  obliczone i przekazane 
zostały  przez Starostwo Powiatowe 
w Żywcu w prawidłowej wysokości, 
zgodnie ze złożonymi wnioskami i na 
faktyczną ilość uczniów i 
wychowanków, a Dyrektor CREdD  
terminowo i prawidłowo je rozliczał.   
W wyniku kontroli zobowiązano 
Dyrektora  do podjęcia działań 
mających na celu  przestrzeganie 
przepisów  ustawy o systemie 
oświaty.      

 

 

25. Inne informacje. 
 

a) GIODO 
Fundacja  realizuje obowiązek wynikający z ustawy z dnia 29.08.1997r.  o ochronie 
danych osobowych (DZ.U. Nr  101 z 2002 roku poz. 926 z póź. zm.)  

 
b) GIIF 

Fundacja  realizuje obowiązek wynikający z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku   o 
przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących  z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu  
finansowaniu terroryzmu   (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z póź.zm.) 

 
 
 

Zarząd Fundacji: 
  
1. Renata  Błecha 

 

2. Seweryn Gawron 

 

3. Zofia Bury 

 

4. Krzysztof Błecha 

 
Sprawozdanie zatwierdzono: 31.03.2011 
 
Rada Nadzorca:  
 

1. Henryk Cebrat 
 
2. Bogusław Syska 
 
3. Maciej Król 

 


