Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
36-200 Brzozów Kościuszki 23
KRS: 0000117587

Sprawozdanie merytoryczne
za 2013 rok

1. Nazwa organizacji:
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
Siedziba i adres.
36-200 Brzozów, ul. Kościuszki 23
Data wpisu do KRS.
12.06.2002 pod numerem 0000117587
REGON: 371100033
NIP: 686-15-38-460
Telefon: 013/43 440 20
Adres e-mail: fpd@vp.pl
Strona internetowa: www.fpd.org.pl
Od 2004 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
Członkowie Zarządu:
• mgr Andrzej Bieńczak – prezes, zam. 36-200 Brzozów, ul. Kołowa 50
• mgr Bożena Bieńczak – v-ce prezes, zam. 36-200 Brzozów, ul. Kołowa 50.
Cele statutowe.
Celem Fundacji jest pomoc:
• żywnościowa,
• materialna,
• edukacyjna,
• medyczna,
• prawna
dla dzieci i młodzieży oraz w sporadycznych wypadkach dorosłym.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez objęcie ochrona dzieci i młodzież, które w swoim
środowisku rodzinnym i społecznym nie znajdują należytego oparcia i zrozumienia, a ponadto
dotknięte są przemocą, problemem alkoholowym w rodzinie, trudną sytuacją materialna, choroba,
innymi przyczynami.
2. Działalność statutowa w okresie sprawozdawczym.
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak jest organizacją, która pomaga dzieciom
i ich rodzinom zamieszkałym na terenie Podkarpacia.
Oto jak pomagamy:
• wypłacamy zapomogi dla najbiedniejszych rodzin,
•

dofinansowujemy leczenie i rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych,

•

fundujemy stypendia dla najbardziej uzdolnionych,

•

dofinansowujemy turnusy kolonijne dla dzieci,

•

jako organizacja pożytku publicznego udostępniamy numer konta do wpłat dla konkretnych
beneficjentów z dopiskiem,

•

umożliwiamy wpłaty dla konkretnych beneficjentów z 1% podatku.
W ramach działalności statutowej w 2013 roku oto, co udało się zrealizować:

1. Nagrody rzeczowe dla dzieci.

Wśród działań, które realizowaliśmy w ramach działalności statutowej były m.in. przekazanie
nagród rzeczowych w Szkolnym Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia”, który odbył się w styczniu
2013 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie.
2. Współfinansowanie uczniowskiej wymiany między uczniami Gimnazjum w Brzozowie
i szkoły Qudenarde z Belgii
W dniach 27 luty – 7 marzec 2013r. Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzozowie gościło 20
uczniów z Kolegium Św. Bernarda w Oudenaarde, Belgia. Była to wizyta wynikająca z kolejnej już
wymiany uczniowskiej pomiędzy zaprzyjaźnionymi szkołami. Nasza fundacja była jednym
z współfinansujących to przedsięwzięcie.
3. Wsparcie finansowe dla ubogich rodzin.
Pod koniec marca ubogim rodzinom udzieliliśmy wsparcia finansowego związanego ze
Świętami Wielkanocnymi. Pomoc o wartości 2730 zł otrzymały czterdzieści dwie rodziny w trudnej
sytuacji materialnej.
4. Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji.
Podobnie, jak w ubiegłych latach w roku 2013 umożliwiliśmy zbieranie pieniędzy
czterdzieściorgu podopiecznym w ramach prowadzonych przez nas subkont. Pozwoliło to
na zrefundowanie im przez fundację kosztów leczenia i rehabilitacji.
5. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
W marcu 2013 roku ruszył nowy program rzeszowskiego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przy naszej fundacji powstała filia tego ośrodka. Ośrodek oferuje:
• bezpłatną pomoc prawną: porady prawne, pomoc w sporządzaniu pism m.in. pozwów,
wniosków itp.
• bezpłatną pomoc psychologiczną: konsultacje, poradnictwo, interwencja kryzysowa,
psychoterapia indywidualna i grupowa,
• możliwość krótkookresowego korzystania ze schronienia w sytuacji bezpośredniego
zagrożenia, szczególnie w przypadku ofiar przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej,.
• niezbędne interwencyjne formy wsparcia finansowego dla osób korzystających z pomocy
OPOPP.
• opiekę nad dzieckiem dla osób korzystających z grupy terapeutycznej.
• wsparcie i pomoc w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego; policją, sądami,
prokuraturą, służbami pomocy społecznej, szkołami, szpitalami oraz organizacjami
pozarządowymi, kościelnymi i innymi w zakresie świadczenia pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem
• pomoc materialną i rzeczową
• pomoc finansową
• i inne formy wsparcia .

Przestępstwem.

6. Dzień Dziecka w szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie
Dnia 28 maja 2013 roku fundacja zorganizowała Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Władysława Szafera w Brzozowie. Na nasze specjalne zaproszenie przyjechały do nas z Krosna
Panie Animatorki: Małgorzata Łojek i Joanna Krzysztyniak, które w przebraniach Clowna i (jak
zdecydowały dzieci:) Pomarańczy zapewniły dzieciom szereg atrakcji. Odbyły się tańce, zawody

w łowieniu ryb, skoki przez skakankę, dzieci mogły spróbować swoich sił w sztuce cyrkowej.
W każdej konkurencji wyłoniono zwycięzców i nagrodzono słodkimi upominkami. Ogłosiliśmy
także konkurs plastyczny pt. „Jak pomagam?”, podczas którego reprezentanci 16 klas mieli za
zadanie narysować rysunek przedstawiający, w jaki sposób pomagają innym. Wszyscy uczestnicy
konkursu zostali nagrodzeni upominkami w postaci pluszowych maskotek lub książek
7. Dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego dla dzieci.
Współfinansowaliśmy wypoczynek uczestników Świetlic Środowiskowych w Brzozowie
i Przysietnicy w wysokości 1500 złotych.
8. Program Stypendialny „Agrafka Agory”.
W tym roku nasza Fundacja przystąpiła do konkursu Agrafka Agory - Lokalnego Konkursu
Stypendialnego, jako partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji
Agory. Głównymi celami „Agrafki Agory” są: pomoc osobom młodym, zdolnym, pochodzącym
z rodzin ubogich w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach wyższych, rozwój zainteresowań
i talentów, a także wzrost zaangażowania społecznego wśród studentów. Konkurs stypendialny
służy także rozwojowi idei stypendiów w Polsce. Sześcioro studentów uczelni z Rzeszowa,
Krakowa i Lublina otrzymało comiesięczne stypendia.
9. Wyprawka szkolna dla dzieci
Dzięki uprzejmości darczyńców z Brzozowa i Nowożeńców, którzy przekazali pomoce
szkolne, a także pomocy pracowników Eleo-Budmax udało nam się zebrać plecaki, koszulki na WF,
piórniki, długopisy, ołówki, zeszyty, flamastry i wiele, wiele innych przyborów szkolnych. Ich
wartość oszacowaliśmy na kwotę 1745,90 zł. Zebrane materiały pozwoliły nam zorganizować
wyprawkę dla 53 dzieci w wieku szkolnym z 18 rodzin, których dochód nie przekroczył 350 zł.
Ponadto rodzinom tym zrefundowano zakupy szkolne na łączną kwotę: 1 825,84 zł.
10. Zbiórki publiczne i akcje społeczne
W dniach od 28.05.2012 do 02.06.2012 r. Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
przeprowadziła zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Akcja
objęła także wsie w gminie Brzozów: Humniska, Górki, Przysietnicę, Turze Pole, Grabownicę
Starzeńską, Starą Wieś i Zmiennicę. Zorganizowaliśmy ją przy współpracy pedagogów, nauczycieli,
wolontariuszy i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Celem „Tygodnia
Solidarności z Ubogim Dzieckiem” było, jak co roku, zebranie funduszy na pomoc ubogim, chorym
i niepełnosprawnym dzieciom. Znamienne jest to, że organizatorzy tej corocznej akcji pragną
pobudzić do działania środowisko lokalne, mieszkańców danych miejscowości,
a przede wszystkim dzieci i młodzież. Podczas tegorocznego „Tygodnia” uczniowie pod opieką
pedagogów zebrali 7 682,08 zł. Zebrane kwoty w całości przekazujemy na potrzeby najuboższych
i najbardziej potrzebujących uczniów szkół, które dane środki zebrały.
W dniu 21.06.2013 w Filharmonii Podkarpackiej podczas Zakończenia Sezonu Koncertowego
2012/2013 „Sen Nocy Letniej” odbyła się zbiórka pieniędzy na wykończenie dwóch domów
w powstającej Wieloetnicznej Wiosce Dziecięcej. Na wykończenie dwóch pierwszych domów
w powstającej Wiosce Dziecięcej kwestowało siedem osób, przed w trakcie i po koncercie. Łączna
kwota jaką zebraliśmy to: 932,33 zł.
W dniach 08-09.06.2013 Brzozowianie mogli bliżej zapoznać się z działalnością naszej
Fundacji, jak również wesprzeć działania Fundacji. Podczas obchodów Dni Brzozowa
wystawiliśmy swoje stoisko, przy którym kwestowaliśmy na rzecz budowy Wioski Dziecięcej,
udzielaliśmy szczegółowych informacji nt. działań na rzecz dzieci potrzebujących, a także

informowaliśmy o postępach w budowie Wioski. Dzieci otrzymywały kolorowe baloniki i cukierki,
zaś wolontariuszki z Gimnazjum w Brzozowie i Bliznem, a także z okolicznych szkół rozdawały
ulotki informacyjne.
11. Akcje promocyjne i pozyskiwanie środków
W dniach 29.01. - 01.02.2013 odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa w Poznaniu,
w trakcie których została zorganizowana już II edycja pokazów "Fabryka Okien PCV - na Żywo!".
Partnerami tworzącymi Fabrykę byli znani i uznani na rynku dostawcy. Patronem merytorycznym
przedsięwzięcia była Firma AdamS H. Pędzich. W tym roku wystawione podczas Targów okna
zostały przekazane m.in. na budowę naszej Wioski Dziecięcej. Symboliczne okno dla Fundacji
odebrał w trakcie Targów Prezes Fundacji, Pan Andrzej Bieńczak.
We wrześniu otrzymaliśmy zaproszenie na uczestnictwo w Pierwszych Podkarpackich Targach
Ekonomii Społecznej. Targi odbyły się w dniach 14-15.09.2013 w Millenium Hall w Rzeszowie.
Nasza Fundacja przygotowała różne atrakcje dla dzieci. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt.
„Wszyscy malujemy Wioskę Dziecięcą”, w którym zwyciężyła sześcioletnia Zuzia z Rzeszowa,
a także blok zabaw dla dzieci. Przebrani w indiańskie stroje stworzyliśmy wioskę indiańską. Wiele
radości dzieciom i ich rodzicom sprawiało łowienie ryb, a także nauka sztuki cyrkowej. Przy
pomocy kartonów, kolorowego papieru, bibuły i farb powstawała makieta Wioski Marzeń. Targi
były kolejną okazją do promowania idei Wioski Dziecięcej.
W tym roku podjęliśmy indywidualne rozmowy z dużymi i znaczącymi Firmami w Polsce i za
granicą, aby przyłączyły się do budowy Wioski. Przygotowujemy wiele materiałów promocyjnych
i oferty współpracy w wielu językach dla osób indywidualnych, instytucji, organizacji oraz firm
w kraju i za granicą. Dzięki temu udało nam się zyskać sympatyków inicjatywy, otrzymujemy także
wsparcie finansowe i rzeczowe do budowy Wioski. Mimo, że ta pomoc jest duża, potrzeby są dużo
większe i nie poddajemy się w pozyskiwaniu środków i budowie domów dla sierot biologicznych
oraz społecznych, gdyż szczególne zależy nam na pomocy biedny i osieroconym dzieciom
12. Współpraca ze szkołami z naszego powiatu.
Współpracujemy także ze szkołami i przedszkolami podczas organizowanej przez naszą
Fundację corocznej akcji „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. W roku szkolnym
2013/2014 będziemy kontynuować współpracę z Zespołem Szkół Budowlanych dotyczącą
bezpłatnej praktyki budowlanej dla uczniów szkoły w powstającej Wiosce Dziecięcej.
13. Budowa Wioski Dziecięcej.
Mimo wielu działań na rzecz potrzebujących, niewątpliwie priorytetem dla nas jest budowa
Wioski Dziecięcej, która od wielu lat była marzeniem Fundatorów – Bożeny i Andrzeja Bieńczak. „Chcemy, aby dzieci pozbawione własnego domu, dotknięte przemocą, ubóstwem, chorobą czy zagrożone wykluczeniem
społecznym znalazły tutaj swoje miejsce na ziemi.”
W roku 2013 zmienił się w sposób znaczący krajobraz w powstającej Wiosce Dziecięcej. Na
początku 2013 r. pokryliśmy dachami dwa domy, położyliśmy stropy i rozpoczęliśmy prace przy
ociepleniu budynków. W lutym 2013 r. wstawiliśmy okna w dwóch obiektach. Jeszcze w lutym
rozpoczęły się prace przy instalacjach wewnętrznych. Wykonaliśmy podkłady betonowe w obu
budynkach i wykonaliśmy ścianki działowe. W kwietniu przyszła pora na wykonie instalacji
elektrycznych i elewacji zewnętrznych. Przy pomocy uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych
z Brzozowa wykonano tynki wewnętrzne. Prace przy instalacjach wewnętrznych przed tynkowych:
kanalizacyjnych, wodnych, stacjach elektrycznych w dwóch pierwszych budynkach rozpoczęły się
w czerwcu 2013 r. Od lipca b.r. położyliśmy kostkę brukową wokół dwóch budynków, a także

wyłożyliśmy kostką brukową miejsce pod parking i plac zabaw dla dzieci. We wrześniu jeden
z lokalnych przedsiębiorców wykonał fundamenty pod trzeci jednorodzinny dom dziecka. Pod
koniec października wykonaliśmy wylewki wewnątrz budynków oraz rozpoczęliśmy malowanie
wewnątrz budynków, w czym pomocą również służyli uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych.
Zostały zamontowane także grzejniki oraz wstawiono drzwi zewnętrzne w obu budynkach.
W grudniu rozpoczęliśmy kładzenie płytek w dwóch domach. W budynku fundacyjnym rozpoczęły
się prace remontowe, pierwsze kroki przy modernizacji i rozbudowie budynku.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Uchwały Zarządu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Nr 1/P/2013 z dnia 14.01.2013 – w sprawie podziału środków pieniężnych i rzeczowych.
Nr 2/P/2013 z dnia 30.01.2013 - w sprawie podziału środków pieniężnych i rzeczowych.
Nr 3/P/2013 z dnia 14.02.2013 – w sprawie podziału środków pieniężnych.
Nr 4/P/2013 z dnia 21.03.2013 – w sprawie podziału środków pieniężnych.
Uchwała z dnia 02.04.2013 - w sprawie przyjęcia Regulaminu „Agrafki Agory” –
Lokalnego Konkursu Stypendialnego.
Nr 1/2013 z dnia 06.05.2013 – zatwierdzająca sprawozdanie finansowe fundacji za rok
2012.
Nr 5/P/2013 z dnia 28.05.2013 - w sprawie podziału środków pieniężnych i rzeczowych.
Nr A/2/2013 z dnia 02.06.2013 – w sprawie zmiany regulaminu „Agrafki Agory” –
Lokalnego Konkursu Stypendialnego.
Nr 6/P/2013 z dnia 12.06.2013 – w sprawie podziału środków pieniężnych i rzeczowych.
Nr 1/R/2013 z dnia 12.08.2013 – w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy
społecznej Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak.
Nr 7/P/2013 z dnia 28.08.2013 – w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych dla
podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak.
Nr 8/P/2013 z dnia 28.08.2013 – w sprawie przyznania pomocy rzeczowej dla
podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak .
Nr 9/P/2013 z dnia 29.08.2013 – w sprawie rozpatrzenia napływających w II naborze
wniosków o dofinansowanie leczenia i rehabilitacji z terenu Polski.
Nr 10/P/2013 z dnia 29.08.2013 – w sprawie przyznania pomocy społecznej dla Anny Dyka.
Nr 11/P/2013 z dnia 02.09.2013 – w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie
stypendium.
Nr A/3/2013 z dnia 10.09.2013 – w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na
stypendia w ramach Agrafki Agory – Lokalnego Konkursu Stypendialnego.
Nr A/4/2013 z dnia 16.09.2013 – w sprawie powołania Komisji stypendialnej do „Agrafki
Agory” – Lokalnego Konkursu Stypendialnego
Nr 12/P/2013 z dnia 01.10.2013 – w sprawie zmiany przyznanych środków pieniężnych dla
podopiecznych Fundacji Pomocy dzieciom im. Stanisławy Bieńczak.
Nr 13/P/2013 z dnia 10..10.2013 – w sprawie przeksięgowania środków pieniężnych z 1%
podatku dla Patrycji Więch na działalność statutową Fundacji Pomocy Dzieciom im.
Stanisławy Bieńczak.
Nr 2/R/2013 z dnia 16.10.2013 – w sprawie przyjęcia Regulaminu posiadania subkonta w
Fundacji Pomocy dzieciom im. Stanisławy Bieńczak.
Nr 3/R/2013 z dnia 31.10.2013 – w sprawie przyjęcia regulaminu Wolontariatu w Fundacji
pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak.
Uchwała z dnia 04.11.2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady w Fundacji pomocy
Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak.

•

•
•
•
•
•

Nr 1/S/2013 z dnia 05.11.2013 – w sprawie refundacji kosztów poniesionych przez
podopiecznych w ramach subkont w w Fundacji pomocy Dzieciom im. Stanisławy
Bieńczak.
Nr 14/P/2013 z dnia 01.12.2013 – w sprawie wstrzymania naboru wniosków o pomoc
finansową, dofinansowanie leczenia i rehabilitacji w III naborze.
Nr 2/S/2013 z dnia 02.13.2013 – w sprawie refundacji kosztów poniesionych przez
podopiecznych w ramach subkont w Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak.
Nr 4/R/2013 z dnia 09.12.2013 – w sprawie przyjęcia Regulaminu Akcji „Tydzień
Solidarności z Ubogim Dzieckiem”.
Nr 3/S/2013 z dnia 23.12.2013 – w sprawie refundacji kosztów poniesionych przez sabinę
Pękalską w ramach subkont w fundacji Pomocy dzieciom im. Stanisławy Bieńczak.
Nr 4/S/2013 z dnia 31.12.2013 – w sprawie refundacji kosztów poniesionych przez
podopiecznych w ramach subkont w Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak.

1. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.
1.Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota
przychodów
organizacji ogółem
(zgodnie z rachunkiem
wyników)

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

571 648,34 zł

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

6 840,-

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

3. Przychody z działalności gospodarczej

4. Przychody z działalności finansowej

4 298,04

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

302 499,26

6. Ze źródeł publicznych ogółem

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a. Ze składek członkowskich
b. Z darowizn od osób fizycznych
c. Z darowizn od osób prawnych
d. Z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e. Ze spadków, zapisów
f. z wpływów z majątku
g. z nawiązek sądowych
h. ze świadczeń pieniężnych

100 476,91

8. Z innych źródeł

157 534,13

56 088,43
35 675,00
8 713,48

2. Wynik na działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej
organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Wynik działalności
odpłatnej pożytku
publicznego

0,-

2. Wynik działalności
gospodarczej

0,-

3. Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych

1. Wysokość kwoty
pochodzącej z 1%
podatku dochodowego
od osób fizycznych
niewydatkowanej w
poprzednich okresach
sprawozdawczych

0,-

2. Wysokość kwoty
pochodzącej z 1%
podatku dochodowego
od osób fizycznych
wydatkowanej w
okresie
sprawozdawczym
ogółem

3. Działania, na które
wydatkowano środki
pochodzące z 1%
podatku dochodowego
od osób fizycznych w
okresie
sprawozdawczym (w
szczególności
określone w pkt II.1.1)
oraz kwoty
przeznaczone na te
działania:
• Realizacja zadań
statutowych –
129 938,08 zł
4. Cele szczegółowe, w
rozumieniu przepisów
o podatku
dochodowym od osób
fizycznych, na które
organizacja pożytku
publicznego
wydatkowała
najwięcej środków
pochodzących z 1%
podatku dochodowego
w okresie
sprawozdawczym

129 938,08

wraz z kwotą;
• Budowa „Wioski
dziecięcej” –
29 418,13 zł
• Refundacja kosztów
leczenia i rehabilitacji
podopiecznych
fundacji posiadających
subkonta w fundacji –
90 217,02 zł
• Stypendia – 6 593,80
zł
• Refundacja kosztów
ogrzewania – 1 783,29
zł
• Wyprawka szkolna dla
dzieci: 1 825,84 zł
• Refundacja zakupu
leków – 100 zł
4.
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Koszty ogółem:

W tym:
wysokość
kosztów
finansowan
a z 1%
podatku
dochodowe
go od osób
fizycznych
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173 540,53

129 938,08

6 840,00

0,-

4 298,04

0,-

2 665,17

0,-

159 737,32

129 938,08
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7. Dane o:
a) liczbie zatrudnionych
Fundacja nie zatrudnia pracowników, korzysta z pomocy wolontariuszy.
b)kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację – nie dotyczy
c) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone łącznie członkom zarządu i innych organów
fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą ,
Zarząd pełni swoją funkcję nieodpłatnie. Działalności gospodarczej fundacja nie prowadzi.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – nie dotyczy
e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek,
Pożyczek nie udzielono.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – nie dotyczy,
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego – nie dotyczy,
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie – nie dotyczy,
i) nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy,
j) wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych,
sporządzanych dla celów statystycznych:
• wartość aktywów: 756 018,25 zł,
• wartość zobowiązań: 73 558,05 zł.
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności: nie dotyczy.
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązaniach podatkowych,
a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Składane deklaracje:
–
–

do Urzędu Skarbowego – CIT-8 z załącznikiem CIT-8/0.
do Urzędu Skarbowego – PIT-8C.
10.
W roku 2013 w fundacji była prowadzona kontrola z Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Bożena Bieńczak

.........................................................
Andrzej Bieńczak
...............................................

.......................................................

(pieczęć fundacji)

Brzozów, 28.03.2014 r.

