Sprawozdanie z działalności Fundacji
w okresie od 1.01.2004 do 31.12.2004 r.

MERYTORYCZNE
1. Nazwa: Fundacja do Walki z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju
2. Adres: ul. Opolska 1, 44 – 335 Jastrzębie Zdrój
3. Rejestracja: 18.10.2001 r., uzyskano nr rejestrowy 6105 w rejestrze fundacji Sądu Rejonowego
dla m. St. Warszawy – Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy Numer KRS 0000039528
a) Status OPP uzyskano 26. 11. 2004 r.
4. Nr Regon: 276989020
5. NIP: 633 – 20 – 42 - 055
6. Telefon / fax ( 032 ) 4701155
7. Zarząd Fundacji:
Prezes – Anna Czernigiewicz, zam. ul. Turystyczna 39/16, 44 – 335 Jastrzębie Zdrój
Członek – Wioletta Tame – Piątkowska, zam. ul. Turystyczna 19/39, 44 – 335 Jastrzębie Zdrój
Członek – Stanisław Krasucki, zam. ul. Szkolna, 44 – 335 Jastrzębie Zdrój
8. Cele statutowe Fundacji ( rozdział II § 9, pkt. 1 – 4 Statutu ):
-

Wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek służby zdrowia prowadzących
zapobieganie, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych a w szczególności raka krwi
i węzłów chłonnych.
- Pomoc rzeczowa i finansowa dla ludzi ze schorzeniami onkohematologicznymi w zakresie
diagnostyki, leczenia i profilaktyki tych schorzeń.
- Promocja profilaktyki i wczesnego wykrywania schorzeń onkohematologicznych.
- Promocja prozdrowotnych zachowań w społeczeństwie.
9. Fundacja realizuje swoje cele przez ( rozdział II § 9, pkt 1 – 6 Statutu ):
-

-

Wspomaganie finansowe i rzeczowe, zakup sprzętu medycznego oraz wszelkich środków
umożliwiających funkcjonowanie onkohematokogicznych placówek Służby Zdrowia
zgodnie z zasięgiem działania Fundacji, szczególnie placówkami zajmującymi się
problemami hematologicznymi.
Pomoc finansową i rzeczową dla ludzi ze schorzeniami onkohematologicznymi i ich rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji rzeczowej.
Prowadzenie działalności naukowej poprzez prace badawcze dotyczące celów Fundacji.
Współpracę z innymi Fundacjami i instytucjami zajmującymi się problemami walki
z rakiem, organami samorządu terytorialnego, mediami oraz firmami.
Wspieranie inicjatyw, działań i przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego w zakresie walki
z rakiem.
Organizowanie spotkań, szkoleń seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy
służących promocji Fundacji i jej celów.

I W oparciu o zawarte porozumienie Z dnia 1. 01. 2004 określające zasady współpracy pomiędzy
Fundacją a Oddziałem Chirurgii Ogólnej WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju zrealizowano:
- przekazano nieodpłatnie środki opatrunkowe na kwotę 564,20 zł, które pozyskaliśmy w formie
darowizny z aptek m. Jastrzębia ( Uchwała Zarządu Nr 11 / 03 / 04 ).
II W oparciu o zawarte porozumienie Z dnia 1. 01. 2004 określające zasady współpracy pomiędzy
Fundacją a Poradnią Hematologiczną WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju zrealizowano:
- zakup środków czystościowych na kwotę 110, 59 zł ( Uchwała Zarządu Nr 4 / 01 / 04 ),
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-

-

zakup ręczników papierowych na kwotę 104, 63 zł + 278,16 zł = 382,79 zł
( Uchwały Zarządu Nr 15 / 03 / 04 i Nr 34 / 08 / 04 ),
dokonano rocznej subskrypcji „ Pharmindex Kompendium leków 2004” oraz Pharmindex Brevier
2004 / 1 i 2004 / 2 wraz z Pharmindex CD – ROM na kwotę 135,62 zł
( Uchwała Zarządu Nr 12 / 03 / 04 ),
zakup mydła w płynie i artykułów biurowych na kwotę 37,57 zł
( Uchwała Zarządu Nr 18 / 04 / 04 ),
zakup odzieży dla pracowników na kwotę 218,00 zł ( Uchwała Zarządu Nr 23 / 04 / 04 ),
podpisano porozumienie dotyczące wolontariatu w sprawie bezpłatnych konsultacji
onkohematologicznych z Lek. Hematologiem Wiesławem Słapkiem,
przeprowadzono wykłady w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu na temat:
„Wczesne wykrywanie raka krwi, leczenie oraz rehabilitacja” ( prowadzący Lek. Hematolog
Wiesław Słapek ); koszt wynajmu sali 73,20 zł ( Uchwała Zarządu Nr 21 / 04 / 04 ).

III W oparciu o zawarte porozumienie Z dnia 19. 02. 2004 określające zasady współpracy pomiędzy
Fundacją a Oddziałem Neurologicznym WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju zrealizowano:
- wykonano badania profilaktyczne w zakresie neurologii dotyczących chorób nowotworowych,
- zakupiono materiał na uszycie pościeli szpitalnej w ilości 505,10 m na kwotę 2724,36 zł
( Uchwała Zarządu nr 22 / 04 / 04 ),
- przeprowadzono wykład w Uniwersytecie Śląskim III Wieku
w Jastrzębiu na temat:
„Choroby nowotworowe w neurologii” – prowadzący Lek. Neurolog Jerzy Majka.
IV Dla Szpitala Zakaźnego w Bytomiu zakupiono:
- zestaw przewoźny do sprzątania wraz z wyposażeniem o wartości 999, 18 zł ( Uchwała Zarządu
Nr 37 / 10 / 04 ),
- ciśnieniomierz OMRON 1 szt. o wartości 280,00 zł, 3 szt. ciśnieniomierzy zegarowych
mechanicznych o wartości 475,00 zł ( Uchwała Zarządu Nr 39 / 11 / 04 ).
V Dla Gabinetu Hematologicznego – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Ewa Żuk,
Al. Piastów 3 / 2 w Szczecinie zakupiono:
- 1 szt. Urządzenia Laptop Latitude D 600 o wartości 6342,78 zł ( Uchwała Zarządu Nr 44 / 12 / 04 )
VI Dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej w Sieradzu, ul. Neneckiego 2 zakupiono:
- 1 szt. Telefonu Panasonic o wartości 218,38 zł ( Uchwała Zarządu Nr 44 / 12 / 04 ).
VII Dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, ul. M. Skłodowskiej Curie 2, zakupiono:
- żyrandol Uran 2 szt. + żarówki 12 szt. na łączną kwotę 329, 20 zł
( Uchwała Zarządu Nr 44 / 12 / 04 ).
VIII Dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 62
zakupiono:
- 2 fotele do hemoterapii o wartości 4139, 09 zł ( Uchwała Zarządu Nr 44 / 12 / 04 ).
IX Dla Szpitala Rejonowego Dzienny Oddział Hemoterapii w Raciborzu, zakupiono:
- 1 szt. kuchenkę mikrofalową LG o wartości 349,00 zł ( Uchwała Zarządu Nr 44 / 12 / 04 ).
X Organizowano spotkania z psychologiem i lekarzami. Temat spotkań: „Wsparcie duchowe i lekarskie
w chorobach nowotworowych chorych i ich rodzin”.
XI Udzielano porad dietetycznych – szkolenie i instruktaż w zakresie dietetyki i sposobu sporządzania
posiłków dla chorych nowotworowo.
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XII Objęliśmy opieką pielęgniarską chorych nowotworowo, wykonywaliśmy bezpłatne inekcje,
odwiedzaliśmy chorych w domach i szpitalach.
XIII W zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania raka krwi wykonano ok. 800 badań przesiewowych
wraz z oceną hematologiczną dla mieszkańców: Jastrzębia, Rybnika, Skoczowa, Ustronia.
Akcja profilaktyczna i prozdrowotna pokazała, że u 20 – 40 % badanych stwierdzono nieprawidłowe
wyniki badań: anemie i początek schorzenia nowotworowego krwi w początkowym stadium.
U części badanych stwierdzono wysokie lub bardzo wysokie OB, świadczące o innych poważnych
schorzeniach. Koszt badań to kwota 12.182,00 zł.
XIV Udzielono:
- pomocy rzeczowej w postaci środków opatrunkowych, odżywek, odzieży, żywności dla chorych
nowotworowo i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na łączną kwotę
15. 636, 55 zł,
- wsparcia finansowego na zakup leków i leczenie oraz zrefundowano 60% kosztów leczenia
na kwotę: 9 816, 83 zł,
- wsparcia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla innych Fundacji i Stowarzyszeń na
kwotę 12 027, 69 zł.
XV Prowadziliśmy:
- zbiórkę darów rzeczowych w marketach na terenie miasta Jastrzębia Zdroju – w wyniku tej akcji
zebraliśmy środki na kwotę 5 000, 00 zł,
- sprzedaż kart okolicznościowych w szkołach na terenie miasta Jastrzębia – uzyskaliśmy łączną
kwotę 3878, 80 zł ( w tym poniesione koszty druku to kwota 802, 56 zł. )
XVI Wyposażono:
- w przybory szkolne dzieci chore nowotworowo i dzieci rodzin, u których występuje choroba
nowotworowa oraz obdarowano paczkami żywnościowymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia
na kwotę 1237, 05 zł.
XVII Pozyskaliśmy nieodpłatnie:
- 1 miejsce na wyjazd dziecka na obóz do Gdańska, z Fundacji Pomocna Dłoń w Jastrzębiu
oraz 1 miejsce na obóz do Sierakowa z MTKKF w Jastrzębiu.
XVIII Odbyły się 32 posiedzenia Zarządu. Zarząd podjął 44 uchwały o wykorzystaniu środków
na działalność statutową i organizacyjną:
Nr Uchwały

Data

1 / 01 / 2004

8.01. 2004

2 / 01 / 2004

13.01. 2004

3 / 01 / 2004

13.01. 2004

4 / 01 / 2004

16.01. 2004

Treść
Pod. Prawna: Statut Fundacji par.9 i Regulaminu Działalności Finansowej
Roz. III pkt. 3 Lit. C: Zarząd Fundacji Do Walki z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju
zgodnie podjął decyzję o przekazaniu z dotacji celowej Panu Markowi
Ostrzołkowi kwoty 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych). Równocześnie Zarząd
zaznacza, że Pan Marek Ostrzołek będzie objęty dalszą pomocą finansową przez
Fundację do Walki z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju.
Zarząd Fundacji do Walki z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju przy akceptacji
przedstawiciela Rady Nadzorczej Jolanty Borkowskiej, podjął decyzję
o sfinansowaniu materiałów informacyjnych o Fundacji.
Pod. Prawna: Statut Fundacji
Zarząd Fundacji do Walki z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju przy akceptacji
przedstawiciela Rady Nadzorczej Jolanty Borkowskiej, podjął decyzję
o podniesieniu wysokości miesięcznej darowizny z 5 zł do 10 zł.
Pod. Prawna: Statut Fundacji
Zarząd Fundacji dokona zakupu środków czystościowych dla Poradni
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Hematologicznej na kwotę ok. 110, 59 zł
( słownie: sto dziesięć złotych
pięćdziesiąt dziewięć groszy ).Pod. Prawna: Statut Fundacji rozdz. II par. 9 pkt 1

5 / 01 / 2004

16.01. 2004

6 / 01 / 2004

29.01. 2004

7 / 01 / 2004

29.01.2004

8 / 02 / 2004

3. 02. 2004

9 / 02 / 2004

3.02. 2004

10 / 03 / 2004

2.03.2004

11 / 03 / 2004

16.03.2004

12 / 03 / 2004

23.03. 2004

Zarząd Fundacji postanawia zakupić dla wewnętrznych potrzeb członków
poszczególnych organów Fundacji – czajnika elektrycznego. Koszt zakupu 23,07
zł ( słownie: dwadzieścia trzy złote siedem groszy ).
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji do Walki z Rakiem w Jastrzębiu podjął decyzję o zakupie
z dotacji celowej i przekazaniu dla ZOZ Szpital Miejski Nr 2 w Żorach staplera
jednorazowego użytku dla pacjenta, który ma być poddany zabiegowi
operacyjnemu całkowitej resekcji żołądka i zespoleniu przełykowo – jelitowego
z
powodu
nowotworu
złośliwego.
Koszt
zakupu
963,00
zł
( dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote ).
Pod. Prawna: Statut Fundacji Par. 9 pkt. 1.
Zarząd Fundacji do Walki z Rakiem w Jastrzębiu podjął decyzję o udzieleniu
wsparcia finansowego i rzeczowego dla następujących osób: 1. Dla Wioletty
Wójcik, zam. Jastrzębie Zdrój, ul. Turystyczna 5/29 w kwocie 300,00 zł
( słownie: trzysta złotych ) + wsparcie rzeczowe
2. Dla P. Zuzanny Smyrak, zam. Jastrzębie Zdrój, ul. Śląska 71 / 7 w kwocie
200,00 zł ( słownie: dwieście złotych) + wsparcie rzeczowe
3. Dla P. Haliny Sajdak, zam. Krzyżowice, ul. Zwycięstwa 66 w kwocie 200,00 zł
( słownie: dwieście złotych ) + wsparcie rzeczowe.
4. Dla P. Renaty Bałdyli zam. Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 5/503 w kwocie
200,00 zł ( słownie: dwieście złotych ) + wsparcie rzeczowe
Pod. Prawna: Statut Fundacji par. 9 pkt. 2.
Zarząd Fundacji do Walki z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju, podjął decyzję
o udzieleniu wsparcia finansowego dla Pana Dawida Konecznego, zam. Jastrzębie
Zdrój, ul. Poznańska 1/6 w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych )
+ wsparcie rzeczowe. Zarząd postanawia podjąć szczególną opieką Pana Dawida
Konecznego. W miarę posiadanych środków finansowych przekazywać będzie
w / w wsparcie finansowe co miesiąc do końca 2004 r.
Pod. Prawna: Statut Fundacji par. 9 pkt. 2.
Zarząd Fundacji do Walki z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju, podjął uchwałę
o powołaniu Konsultanta Medycznego w osobie P. Doktora Wiesława Słapka
do opiniowania podań pod względem merytorycznym od osób, które zwracają się
o pomoc do Fundacji. W związku z powyższym podjęto decyzję o wyrobieniu
pieczątki następującej treści: Lek. Med. Wiesław Słapek Specjalista Chorób
Wewnętrznych i Hematologii Konsultant Medyczny Fundacji do Walki z Rakiem
w Jastrzębiu Zdroju.
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej.
Zarząd Fundacji do Walki z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju, podjął uchwałę
następującej treści: udzielić wsparcia finansowego na leczenie dla Pani Krystyny
Pierchały, zam. Rybnik, ul. Budowlanych 43 B / 1 w kwocie 900,00 zł
( słownie: dziewięćset złotych ).
Pod. Prawna: Statut Fundacji par. 9 pkt. 2.
Zarząd Fundacji do Walki z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju, podjął uchwałę
następującej treści: - udzielić wsparcia finansowego dla następujących osób:
1. Ostrzołek Marek, zam. Jastrzębie ul. Bema 26, w kwocie 300,00 zł
( słownie: trzysta złotych ) z dotacji celowej.
2 Konieczny Dawid, zam. Jastrzębie ul. Poznańska 1/6, w kwocie 300,00 zł
( słownie trzysta złotych )
- przekazać środki opatrunkowe dla Oddziału Chirurgii Ogólnej WSS Nr 2
w Jastrzębiu Zdroju na kwotę 565, 70 zł ( słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć
złotych siedemdziesiąt groszy ).
Pod. Prawna: statut Fundacji par.9 pkt. 1 i 2.
Zarząd Fundacji do Walki z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju, na posiedzeniu w dniu
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13 / 03 / 2004

23.03. 2004

14 / 03 / 2004

23.03.04

15 / 03 / 2004

29.03.2004

16/03/2004

29.03.2004

17 / 04 / 2004

6.04.2004

18 / 04 / 2004

6.04. 2004

19 / 04 / 2004

6.04.2004

20 / 04 / 2004

9.04.2004

21 / 04 / 2004

16.04.2004

22 / 04 / 2004

16.04.2004

23.03.2004, postanowił dokonać rocznej subskrypcji „Pharmindex Kompendium
Leków 2004” oraz „ Pharmindex Brevier 2004 / 1 i 2004 / 2” wraz z „Pharmindex
CD-ROM”
dla
Poradni
Hematologicznej
Wojewódzkiego
Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
( kosz6t zamówienia ok. 110,00zł + koszty przesyłki ) ( słownie: sto dziesięć
złotych 00/100 ).
Pod. Prawna: Statut Fundacji par.9 pkt. 1
Zarząd Fundacji do Walki z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju, na posiedzeniu w dniu
23.03.2004, postanowił dokonać rocznej prenumeraty na miesięcznik „NGO.PL”
w kwocie 12,00 zł na 2004 rok ( słownie: dwanaście złotych 00/100 ).
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji do Walki z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju, podjął uchwałę
następującej treści: Udzielić wsparcia finansowego na leczenie Pani Sabiny
Nowackiej, zam. 43 – 251 Pawłowice Śląskie, ul. Polna 25 c / 10, w kwocie
300,00 zł ( słownie: trzysta złotych 00 / 100). Kwota powyższa zostanie przelana
na konto w/w.
Pod. Prawna: Statut Fundacji par. 9 pkt. 2.
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 29 marca 2004 r., postanawia zakupić
ręczniki papierowe dla Poradni Hematologicznej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na kwotę ok. 100,00 zł
( słownie: sto złotych 00/100 ). Pod. Prawna: Statut Fundacji par. 9 pkt. 1
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 29 marca 2004 r., postanawia zakupić
program do księgowości i program WINDOWS do komputera sekretariatu
Fundacji. W sprawie zainstalowania programu Fundacja zwróci się do Firmy
CIROF w Jastrzębiu Zdroju.
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2004 r., podjął uchwałę
następującej treści:
- Udzielić wsparcia finansowego na leczenie dla Pani Grażyny Kuczery, zam.
Jastrzębie Zdrój, ul. Marusarzówny 5 / 38, w kwocie 500,00 zł, ( Słownie: pięćset
złotych 00 / 100 ) oraz wsparcie rzeczowe.
- Udzielić wsparcia finansowego na leczenie dla Pana Wiesława Trzaski,
zam. Jastrzębie Zdrój, ul. Krakowska 30/6, w kwocie 200,00 zł ( słownie:
dwieście złotych 00 / 100 ) oraz wsparcie rzeczowe.
- Udzielić wsparcia finansowego na leczenie dla Pana Dawida Konecznego,
zam. Jastrzębie Zdrój, ul. Poznańska 1/6, w kwocie 300,00 zł ( słownie: trzysta
złotych ).
Pod. Prawna: Statut Fundacji par. 9 pkt. 2.
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2004 r., postanawia zakupić
mydło i artykuły biurowe dla potrzeb Poradni Hematologicznej Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na kwotę ok. 40,00 zł,
( słownie: czterdzieści złotych 00/100 ).
Pod. Prawna: Statut Fundacji par. 9 pkt. 1
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 06 kwietnia 2004 r., postanawia zakupić
artykuły biurowe dla potrzeb administracyjnych Fundacji na kwotę 50,00 zł
( słownie: pięćdziesiąt złotych 00 / 100 ).
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej Fundacji
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 09 kwietnia 2004 r., podjął uchwałę
następującej treści: zakupić kwiaty na pogrzeb Pani Krystyny Pierchały.
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej Fundacji
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2004 r., podjął uchwałę
o wynajmie małej sali kinowej w MOK w Jastrzębiu Zdroju w celu
przeprowadzenia wykładu na temat „Profilaktyki chorób nowotworowych krwi”
w dniu 27 i 29 04.04. Wykład poprowadzi Lek. Hematolog Wiesław Słapek
nieodpłatnie. Koszt wynajmu sali wynosi: 2 godz. x 30,00 zł + VAT. W tej
sprawie zostanie spisana umowa pomiędzy MOK a Fundacją.
Pod. Prawna Par. 9 pkt. 3 Statutu.
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2004 r., postanawia zakupić
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23 / 04 / 2004

28.04.2004

24 / 05 /20 04

20.05.2004

25 / 05 /2004

20.05.2004

26 / 06 / 2004

8.06.04

27 / 06 / 2004

8.06. 2004

28 / 06 / 2004

28.06.2004

29 / 07 / 2004

2.07.04

30 / 07 / 2004

16.07.2004

materiał na uszycie pościeli w ilości 100 kompletów dla Oddziału
Neurologicznego WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Uszycie pościeli pozostaje
w gestii Oddziału Neurologicznego WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Koszt zakupu
materiału ok. 2500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych ).
Pościel przeznaczona będzie dla pacjentów chorych onkologicznie.
Pod. Prawna Par. 9 pkt. 1 Statutu
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2004 r., jednogłośnie
postanawia sfinansować zakup dwóch kompletów mundurków dla pracowników
Poradni Hematologicznej WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Koszt zakupu to kwota
ok. 220,00 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia złotych ).
Pod. Prawna Par. 9 pkt. 1 Statutu
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 20 maja 2004 r., jednogłośnie postanawia:
1. Przyznać pomoc finansową dla P. Edwardy Zielińskiej, zam. Jastrzębie Zdrój,
ul. Wrzosowa 1/9, w kwocie 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych ) i pomoc
rzeczową
2. Dla Pana Jana Heliosza zrefundowanie 60% kwoty poniesionych wydatków na
zakup leków ( faktury VAT w załączeniu wniosku ) na kwotę 819,34 zł
( słownie: osiemset dziewiętnaście trzydzieści cztery grosze ) tj. kwotę 491,00 zł
( słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych ).
Pod. Prawna Par. 9 pkt. 2 Statutu
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 20 maja 2004 r., jednogłośnie postanawia
zakupić dla potrzeb Fundacji: szklanki, podstawki pod szklanki, sztućce i druki
na kwotę ok. 60,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt złotych )
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej Fundacji.
Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca Zarząd Fundacji podjął uchwałę
o sfinansowaniu badań przesiewowych krwi w profilaktyce nowotworowej raka
krwi dla darczyńców Fundacji. Na powyższe badania przeznacza się kwotę
3 500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych ). Badaniom poddanych będzie
500 osób wskazanych przez Fundację, którzy są darczyńcami.
Pod. Prawna Par. 9 pkt. 3 Statutu
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2004 r., podjął uchwałę
o zakupie paczki żywnościowej która wręczona będzie choremu podopiecznemu
Fundacji P. Janowi Helioszowi w czasie odwiedzin w Szpitalu Onkologicznym
w Rybniku w dniu 8.06.04. Koszt zakupu 26,09 zł ( słownie: dwadzieścia sześć
złotych dziewięć groszy )
Pod. Prawna Par. 9 pkt. 2 Statutu
Na posiedzeniu w dniu 28.06. 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę o zakupie
folii kolorowej samoprzylepnej i taśmy pakowej w celu oznaczenia koszy
na zbiórkę żywności wystawionych w marketach ( sklepy Biedronka ).
Koszt zakupu ok. 40,00 zł ( słownie: czterdzieści złotych ).
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej Fundacji.
Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę :
1. na zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej o wartości 913,78 zł
( słownie: dziewięćset trzynaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy ), która
zostanie użyczona na podstawie umowy użyczenia dla Poradni Hematologicznej
WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
2. na zakup tuszu do drukarki dla Poradni Hematologicznej WSS Nr 2
w Jastrzębiu Zdroju o wartości 201,28 zł ( słownie: dwieście jeden złotych
dwadzieścia osiem groszy ) Pod. Prawna par. 9 pkt. 1 Statutu
3. Zakup tuszu do drukarki na potrzeby sekretariatu Fundacji o wartości 75,00 zł
( słownie: siedemdziesiąt pięć złotych )
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej Fundacji.
Na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę:
1. na zakup kwiatów na pogrzeb dla zmarłego P. Jana Heliosza, zam. Marklowice,
ul. Kormoranów 28, który był darczyńcą Fundacji na kwotę 50,00 zł
( słownie: pięćdziesiąt złotych ) Pod. Prawna: Regulamin Działalności
Finansowej Fundacji.
2. na przekazanie kwoty 500,00zł ( słownie: pięćset złotych ) na wsparcie
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31 / 07 / 2004

28.07.04

32 / 07 /2004

30.07.2004

33 / 08 / 2004

18.08.2004

34/ 08 /2004

31.08.2004

35 / 09 / 2004

7. 09. 2004

36 / 09 / 2004

8. 09.2004

finansowe dla P. Barbary Kocoń, zam. Jastrzębie ul. Wielkopolska 28/29
Pod. Prawna: par. 9 pkt 2 Statutu
Na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę:
1. na zakup wyposażenia w przybory szkolne, słodycze dla dzieci osób chorych
na raka ( 10 dzieci: Wójcik Wioletta - 2 dzieci, Sajdok Halina - 2 dzieci,
Kocoń Barbara - 2 dzieci, Ostrzołek Marek - 1 dziecko, Foltyn Czesław - 2 dzieci,
Gajda Eugeniusz - 1 dziecko ).Na ten cel przeznacza się kwotę 610,96 zł
( słownie: sześćset dziesięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy ).
Pod. Prawna: par. 9 pkt 2 Statutu
2. zakup papieru do drukarki na potrzeby sekretariatu Fundacji . Koszt zakupu to
56,43 zł ( słownie: pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści trzy grosze.)
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej Fundacji.
Na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę:
1 na zakup kawy, herbaty, cukru, soków, owoców z przeznaczeniem na spotkanie
w dniu 16 sierpnia 2004 r. na którym wydawane będą artykuły szkolne i słodycze.
Pod. Prawna: par. 9 pkt. 2 Statutu
2. Kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy przeznaczona będzie dla rodziców
na w/w spotkaniu oraz na spotkaniu z chorymi w miesiącu wrześniu. Na ten cel
przeznacza się kwotę 40,00 zł ( słownie: czterdzieści złotych ) .
Pod. Prawna: par. 9 pkt. 3 Statutu
Na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę:
- na refundację gorsetu protetycznego dla P. Haliny Sajdok,
zam. Krzyżowice, ul. Zwycięstwa 66, na kwotę 62,00 zł
( słownie: sześćdziesiąt dwa złote )
- na refundację 60% poniesionych kosztów na leki dla P. Haliny Sajdok tj.
kwotę 48,14 zł ( słownie: czterdzieści osiem złotych czternaście groszy )
- na refundację 60% poniesionych kosztów na leki dla chorej Zuzanny
Gajdy, zam. Jastrzębie ul. Pszczyńska 169 D, tj. kwotę 281,00 zł
( słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden złotych )
Pod. Prawna: par. 9 pkt. 2 Statutu

Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę:
- zakupić ręczniki papierowe dla Poradni Hematologicznej WSS Nr 2
w Jastrzębiu Zdroju na kwotę 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych )
Pod. Prawna: par. 9 pkt. 1 Statutu
- udzielić wsparcia finansowego w kwocie 500,00zł ( słownie: pięćset złotych )
dla Haliny Świątek, zam. Rybnik, ul. Hetmańska 19 B/ 1
Pod. Prawna: par. 9 pkt. 2 Statutu
Na posiedzeniu w dniu 7 września 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę:
- zakupić talerzyki jednorazowe i łyżeczki oraz ciasto, cukierki, wodę, soki
i herbatę na ok. 100,00 zł ( słownie: sto złotych ). Artykuły te zostaną wydane
na spotkaniu z chorymi w dniu 7.09.2004 w formie poczęstunku
( spotkanie z psychologiem ).
Pod. Prawna: par. 9 pkt 3 Statutu
- udzielić wsparcia finansowego dla niżej wymienionych osób: Krauzowicz
Janina, zam. Żory, os. 700 – lecia 1 / 67. ( 300,00 zł + koszt 60% za poniesione
koszty leków tj. kwota 164,00 zł ); Ostrzołek Marek, zam. Jastrzębie Zdrój,
ul. Bema 26 w kwocie: 200,00 zł Pod. Prawna: par. 9 pkt 2 Statutu
- zakupić druki biurowe dla potrzeb sekretariatu Fundacji na kwotę
ok. 20,00 zł.
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej Fundacji
Na posiedzeniu w dniu 8 września 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę
następującej treści: zawrzeć umowę o dzieło z lekarzem Hematologiem
Wiesławem Słapkiem na wykonanie oceny hematologicznej i dalszych zaleceń
medycznych do badań laboratoryjnych krwi w profilaktyce nowotworowej raka
krwi, którymi objętych zostało 500 osób wskazanych przez Fundację.
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Cenę jednego badania ustalono na kwotę 3,50 zł brutto. Ogólny koszt to kwota
1750,00 zł brutto. Termin realizacji od 15.09.2004 do 15.12.2004.
Pod. Prawna: Par. 9 pkt 3 Statutu

37 /10 /2004

14.10.2004

38 / 11 / 2004

2.11.2004

39 / 11 / 2004

2.11.2004

40 / 11 / 2004

26.11.2004

41 / 11 / 2004

30.11.2004

Na posiedzeniu w dniu 14 października 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę :
1. zakupić zestaw przewoźny do sprzątania wraz z wyposażeniem dla Szpitala
Specjalistycznego Nr 1 Odział Obs. – Zak. W Bytomiu. Koszt zakupu to kwota
1000,00 zł. Pod. Prawna Par. 9 pkt 1 Statutu
2. Udzielić wsparcia finansowego dla P. Małgorzaty Kiepiela, zam. Jastrzębie
ul. Opolska 16 / 22, w kwocie 300,00 zł. Pod. Prawna: Par. 9 pkt 2 Statutu

Na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę
dotyczącą spisania umowy dotyczącej używania samochodu do celów
służbowych dla P. Stanisława Krasuckiego za jazdy do Gliwic Sądu Rejestrowego
w celu składania wniosku o wpis Fundacji do OPP. Za powyższe jazdy wypłaci
się kwotę zgodnie z przelicznikiem, tj. 130 km x 0,7692= 100,00 zł
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej.
Na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę
o zakupie dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 Oddział Obs. – Zak. w Bytomiu
ciśnieniomierzy w ilości 4 sztuki. Koszt zakupu to kwota 480,00 zł .
Pod. Prawna: Par. 9 pkt 1 Statutu
Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę
w sprawie P. Danuty Janik, zam Kwidzyń ul. Wschodnia 3 / 1, po zapoznaniu się
z opinią Konsultanta Med. Fundacji odmówił udzielenia wsparcia finansowego
w / w.
Po rozpatrzeniu prośby P. Barbary Kocoń, zam. Jastrzębie ul. Wielkoplska 29/28
i pozytywnej opinii pod względem merytorycznym Konsultanta
Med. Fundacji refunduje się koszt poniesiony za zakup leków tj. 115,00 zł x 60%
refundacji = 69,00 zł .
Po rozpatrzeniu wniosku P. Janiny Krauzowicz, zam. Żory os. 700 – lecia 1/67
i pozytywnej opinii pod względem merytorycznym Konsultanta Med. refunduje
się koszt poniesiony na zakup leków, tj. 302,41 zł x 60% = 181,45 zł. Powyższa
kwota przesłana będzie przekazem pocztowym.
Po rozpatrzeniu wniosku Zygfryda Fajkis, zam. Pawłowice ul. Wyzwolenia 56 i
pozytywnej opinii pod względem merytorycznym Konsul. Med. Fundacji Lek.
med. W. Słapka refunduje się koszt poniesiony na zakup leków tj. kwota 1588,49
zł x 60% = 953,09 zł. Powyższą kwotę przekaże się na konto bankowe
zainteresowanego.
Podjęto także decyzję o zakupie butów i odzieży dla chorego syna Państwa Ewy i
Dariusza Kałuża, zam. Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 292 / 206.
Ustala się kwotę 600,00 zł na przygotowanie paczek dla n/w osób ( 50,00 zł na 1
osobę ): Gajda Eugeniusz dla córki Zuzanna, Gwiszcz Władysław dal syna
Damiana, Foltyn Janina dla córek Magdaleny i Anny, Kałuża Ewa i Dariusz dla
syna Adriana, Sajdok Halina dla synów Adama i Pawła oraz dla Zygfryda Fajkis,
Janiny Krauzowicz, Haliny Świątek, Wiesława Trzaski, Karola Jankowskiego.
Pod. Prawna: Par. 9 pkt 2 Statutu
Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2004 Zarząd Fundacji podjął uchwałę :
1. w sprawie zakupu artykułów biurowych na potrzeby sekretariatu Fundacji.
Koszt zakupu 50,00 zł
2. w sprawie zakupu naklejek z logo Fundacji w ilości 2 500 szt.
z przeznaczeniem na oklejanie sprzętu zakupionego przez Fundację.
Naklejki wykona drukarnia „Tęcza” z Gołkowic. Koszt zakupu to kwota
ok. 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100)
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej Fundacji
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42 / 12 / 2004

2. 12. 2004

43 / 12 / 2004

22. 12. 2004

44 / 12 / 2004

22. 12. 2004

Na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2004 r. Zarząd Fundacji podjął uchwałę dot.
wykonania 1600 badań przesiewowych dla klientów wskazanych przez
PZU – ŻYCIE. Cena jednego badania 9,00 zł ( słownie: dziewięć złotych 00/100)
x 1600 badań = 14 400,00 zł
( słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100).Wykonawcą tych badań
jest „BIO-MAR” Niepubliczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej „Wrocławska
20” mgr Marek Tarczałowicz. Oceny hematologicznej w/w badań dokona Lek.
med. Wiesław Słapek. Cena jeden oceny to kwota 15,00 zł (słownie: piętnaście
złotych ) x 1600 badań
= 2 4000,00 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące
złotych ).
Pod. Prawna: Par. 9 pkt 2 Statutu
Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r. Zarząd Fundacji podjął uchwałę:
1.dot. udzielenia wsparcia finansowego dla n/w osób:
- Kałuża Ewa i Dariusz – dla syna Adriana, zam. Jastrzębie Zdrój,
ul. Pszczyńska 292/206, w kwocie 200,00 zł
( słownie: dwieście złotych ).Powyższa kwota przekazana zostanie
przekazem pocztowym na adres w/w.
- Jankowski Karol, zam. Jastrzębie Zdrój, ul. Katowicka 8/29 – odmówiono
wsparcia. Brak pozytywnej opinii Konsultanta Medycznego Fundacji
do Walki z Rakiem dr Wiesława Słapka
- Trzaska Wiesław, zam. Jastrzębie Zdrój, ul. Krakowska 30/6 – z kwoty
196,42 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa
grosze ) z załączonych faktur za leki przyznaje się refundację
w wysokości 60% ogólnej sumy poniesionych kosztów na leki, tj. kwotę:
117,85 zł ( słownie: sto siedemnaście złotych osiemdziesiąt pięć
groszy ).Powyższa kwota przelana zostanie na konto w/w.
- Świątek Halina, zam. Rybnik ul. Hetmańska 19B / 1 – z kwoty 82,16 zł
( słownie: osiemdziesiąt dwa złote szesnaście groszy ) z załączonych
faktur za leki przyznaje się refundację w wysokości 60% ogólnej sumy
poniesionych kosztów tj. 49,30 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych
trzydzieści groszy ).Powyższa kwota przelana zostanie na konto w/w.
Pod. Prawna: Par. 9 pkt 2 Statutu
2. dot. kart świątecznych, które zostaną przesłane wraz z życzeniami
świątecznymi od Fundacji do firm i szkół. Przesłano 73 karty świąteczne
x 1,50 = 109,50 zł ( ogólna wartość kart ) ( słownie: sto dziewięć złotych
pięćdziesiąt groszy )
Pod. Prawna: Regulamin Działalności Finansowej Fundacji
Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r. Zarząd Fundacji do Walki
z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju podjął uchwałę dotyczącą zakupu:
- 1 szt. Urządzenia Laptop Latitude D 600 o wartości 6342,78 zł
( słownie: sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote
siedemdziesiąt osiem groszy ), dla Gabinetu Hematologicznego –
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Ewa Żuk, Al.
Piastów 3 / 2 w Szczecinie,
- 1 szt. telefonu Panasonic o wartości 218,38 zł, ( słownie: dwieście
osiemnaście złotych trzydzieści osiem groszy ) dla Stowarzyszenia
Opieki Hospicyjnej w Sieradzu, ul. Neneckiego 2
- żyrandolu Uran 2 szt. + żarówek 12 szt. na łączną kwotę 329, 20
zł ( słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia
groszy ), dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, ul.
M. Skłodowskiej Curie 2
- 2 foteli do hemoterapii o wartości 4139, 09 zł ( słownie: cztery
tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych dziewięć groszy ), dla
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Piekarach
sląskich, ul. Bytomska 62
- 1 szt. kuchenki mikrofalowej LG o wartości 349,00 zł ( słownie:
trzysta czterdzieści dziewięć złotych ), dla Szpitala Rejonowego
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Dzienny Oddział Hemoterapii w Raciborzu.
Pod. Prawna: Par. 9 pkt 1 Statutu

XIX Zarząd Fundacji zwołał 4 spotkania Zgromadzenia Fundatorów, na których podjęto następujące

uchwały:
Nr Uchwały

Data

1 / 02 / 2004

28. 02. 2004

2 / 02 / 2004

28. 02. 2004

3/ 02 / 2004

28. 02. 2004

4 / 02 / 2004

28. 02. 2004

5 / 02 / 2004

28. 02. 2004

6 / 02 / 2004

28. 02. 2004

7 / 02 / 2004

28. 02. 2004

8 / 02 / 2004

28. 02. 2004

9 / 07 / 2004

10.07.04

10 / 07 / 2004

10.07. 04

Treść

Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu
w dniu
28.02.2004 zatwierdziło sprawozdanie finansowe i bilans za
2003 r. i udzieliło Zarządowi absolutorium. Jednocześnie
zdecydowało, że wypracowany zysk przeznaczony zostanie
na zwiększenie funduszu statutowego.
Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu w dniu 28.02.2004
zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu za 2003 r.
Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu w dniu 28.02.2004
jednogłośnie przyjęło regulamin finansowy Fundacji
do Walki z Rakiem w Jastrzębiu Zdroju.
Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu w dniu 28.02.2004
jednogłośnie przyjęło uchwałę o powołaniu Konsultanta
Medycznego Fundacji.
Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu w dniu 28.02.2004
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało: plan finansowy na
2004 r. bez działalności gospodarczej oraz plan działania
i realizacji zadań Zarządu na 2004 r.
Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu w dniu 28.02.2004
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało wniosek Rady
Nadzorczej i Zarządu Fundacji o rozpoczęciu działalności
gospodarczej zgodnie z par. 15 pkt 7 podpkt b Statutu
Fundacji
Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu w dniu 28.02.2004
zatwierdziło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
za 2003 r.
Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu w dniu 28.02.2004
wyraziło zgodę na umieszczenie logo Fundacji na koszulkach
klubu sportowego w Brzegu.
Zgromadzenie Fundatorów Fundacji do Walki z Rakiem
w Jastrzębiu Zdroju zgodnie z par. 14 pkt 5 Statutu podejmuje
uchwałę następującej treści: na wniosek Rady Nadzorczej
odwołuje się z funkcji członka Zgromadzenie Fundatorów
n /w osoby: Dariusza Duszę, Jolantę Borkowską, Wiesława
Dudka, Janinę Kaszyńską, Stanisławę Skorasińską,
Bronisława Steca.
Akceptuję skład członków Zgromadzenia Fundatorów jak
niżej: Fajkis Zygfryd, Dobrzeniecki Andrzej, Kryza Tadeusz,
Motowidło Tadeusz, Ojcowicz Stanisław, Paczkowski Piotr,
Kazimierz Regmunt, Słapek Wiesław, Syty Jan,
Świątek Halina, Piotr Sztwiertnia.
Zgromadzenie Fundatorów Fundacji do Walki z Rakiem
zgodnie z par. 14 pkt 6 c statutu na wniosek RN podjęło
uchwałę następującej treści: ZF odwołuje P. J. Borkowską
z RN oraz powołuje do pracy w RN P. Renatę Kiełbasę
i Janinę Pasyk – Stokowską.
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11 / 07 / 2004

10.07.04

12 / 07 / 2004

10. 07. 04

13 / 07 / 2004

10.07.04

14 / 07 / 2004

10.07.04

15 / 09 / 2004
16 / 11 / 2004

20.09.04
5.11. 04

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji do Walki z Rakiem
przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji za
okres od 1.01. 04 do 30.06.04
ZF Fundacji Do Walki z Rakiem podjęło uchwałę
w sprawie zmian w statucie.
ZF podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na przekształcenie
Fundacji do Walki z rakiem w OPP
ZF podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
likwidację lokaty terminowej złożonej w BS w Jastrzębiu
nr 003 na kwotę 6411, 86 zł.
ZF podjęło uchwałę w sprawie zmian w Statucie.
ZF podjęło uchwałę w sprawie zmian w Statucie.

XX Pozyskaliśmy darczyńców stałych ( 160 ), którzy świadczą comiesięczne darowizny.
XXI Przeprowadzono szereg rozmów w sprawie sponsoringu finansowego oraz rzeczowego
i pozyskaliśmy środki od firm, tj.:
PZU Życie Bielsko – Biała, PZU Życie Centrala Warszawa, INTER GWAREKS Jastrzębie Zdrój,
Zakład Zagospodarowania mienia Bieruń, Korporacja POLKO Mikołów, Prymat Jastrzębie Zdrój,
Real Rybnik oraz od osób fizycznych - na ogólną kwotę: 107. 715, 00 zł.
XXII Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

-

darowizny w wysokości 107. 715, 00 zł
nie otrzymaliśmy środków ze źródeł publicznych w tym UM i UG,
nie prowadzono działalności gospodarczej.

XXIII Informacja o wysokości kwot:
- przeznaczonych na realizację celów statutowych: 61. 470, 08 zł
- wydatki administracyjne: 25 612, 94 zł
- inne wydatki nie będące kosztami administracyjnymi amortyzacja od środków trwałych
17 827, 90 zł.
XXIV Informacja o zatrudnieniu :
- członkowie zarządu otrzymywali wynagrodzenie: 1 osoba zatrudniona na pod. umowy o prace
z wynagrodzeniem brutto 600,00 zł oraz 1 osoba zatrudniona na pod umowy o prace
z wynagrodzeniem brutto 1500,00 zł,
- wynagrodzenia z umów zleceń nie wystąpiły ,
- wynagrodzenia z umów o dzieło w kwocie 1750,00 zł brutto, w okresie od: 15 . 09. 2004
do 15. 12. 2004
- zobowiązania z tytułu prowadzenie ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe: miesięcznie
305,00 zł,
- nie korzystano z pożyczek pieniężnych.
Stan Środków pieniężnych w kasie i na rachunkach ulokowanych w BS w Jastrzębiu: 70 666,00 zł
Wskaźnik procentowy kosztów administracyjnych wynosi: 23, 76 %
Wskaźnik procentowy udzielonego wsparcia rzeczowego wynosi: 26, 83 %
Wskaźnik procentowy udzielonego wsparcia finansowego wynosi: 9,11 %
Wskaźnik procentowy dotyczący wspomagania finansowego i rzeczowego Placówek Służby Zdrowia
wynosi: 16,07 %
Wskaźnik finansowy badań profilaktycznych: 5, 34 %
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Wynik finansowy ogółem wynosi: 5000, 46 zł.
Nie nabyto obligacji, akcji i innych papierów wartościowych.
XXV Fundacja posiada środek trwały umorzony w całości – zestaw komputerowy o wartości
2191,00 zł przeznaczony do pracy administracyjnej

XXVI Fundacja posiada wartość materialną i prawną umorzona w całości – licencja WINDOWS 98
o wartości 479,00 zł.

XXVII Fundacja posiada wyposażenie w używaniu powyżej 1 roku:
-

meble biurowe o wartości 1350, 28 zł

-

fax o wartości 666,78 zł

Wartość aktywów i pasywów tj.: 135. 270, 99 zł.
Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 0, 00 zł.

XXVIII Informacja o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
-

składa miesięczną deklarację PIT 4

-

nie ma zobowiązań przeterminowanych

-

US zwolnił ze składnia deklaracji miesięcznej CIT 2

-

Składa CIT 8, bilans , rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe, informację dodatkową.
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