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I. Podstawowe dane o Fundacji:
Nazwa:
Forma prawna:
Adres:
NIP:
KRS:

„Promyczek Słońca”
Fundacja, Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Równoległa 31/15 42-200 Częstochowa
949-20-77-029
0000279787

Fundacja „Promyczek Słońca” została utworzona na podstawie wpisu do Rejestru
Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 30 kwietnia 2007 roku,
dokonanego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII
Gospodarczy KRS z dnia 27 kwietnia 2007r., wydanego pod sygnaturą CZ.XVII NSREJ.KRS/002496/07/862
Organami Fundacji są:
– Zarząd Fundacji, którego jedynym członkiem jest Pani Mirosława Balcerowiak - Prezes
Zarządu, zam. w Częstochowie, przy ul.Równoległej 31/15.
– Rada Nadzorcza, w której skład wchodzą:
– Łukasz Dłubak, zam. w Częstochowie, ul. Księżycowa 16/3
– Jadwiga Górkowska, zam. w Częstochowie, ul. Wielkoborska 69
– Anita Grajcar, zam. w Częstochowie, ul. Księżycowa 16/3
–

Cele statutowe Fundacji:
1. udzielanie osobom ciężko chorym opieki medycznej i duchowej przystosowanej do
szczególnych potrzeb tych chorych,
2. udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym,
3. jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy,
4. udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym.
Przedmiot nieodpłatnej działalności Fundacji według PKD stanowi:
– 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
– 88.10.Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
– 88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
– 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01-12-2008 roku Fundacja
otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.
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II. Charakterystyka działalności Fundacji w roku 2010:
Cele określone w statucie Fundacja realizowała poprzez zbiórkę pieniędzy, której
dokonywali bezpośrednio działający w Fundacji członkowie organów Fundacji, jak również
wolontariusze oraz przy dużym wsparciu organizacji kościelnych.
Szczególnie zbiórki w organizacjach kościelnych przyniosły dobre rezultaty. Dzięki tym
działaniom udało się wspomóc 10 podopiecznych Fundacji kwotą 32 310,00 PLN:
Mateusz Balcerowiak, Patrycja Grajcar, Agnieszka Hałaczkiewicz, Anna Konieczna,
Teresa Kosik, Grażyna Sikora, Teresa Stanclik, Agnieszka Szczypiorska, Monika
Tyszkiewicz oraz Danuta Wodzyńska-Czuchta.
Aby wyjść naprzeciw wymaganiom już w 2010 roku Fundacja rozpoczęła akcję
propagowania 1% podatku poprzez roznoszenie oraz rozsyłanie ulotek po różnych
organizacjach kościelnych i świeckich, firmach, biurach rachunkowo-księgowych oraz
poprzez internet w nadziei uzyskania jak największych środków do realizacji celów
statutowych Fundacji.
Fundacja w 2010 roku nie była uczestnikiem żadnych zdarzeń prawnych o skutkach
finansowych, ani też nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych.
Fundacja w 2010 roku podjęła następujące uchwały (w załączeniu odpisy):
Uchwała Nr 1/2010
Zarząd Fundacji „Promyczek Słońca” w składzie:
Mirosława Balcerowiak – Prezes Zarządu, uchwala co następuje:
1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok bilansowy 2009 .
Uchwała Nr 2/2010
Zarząd Fundacji „Promyczek Słońca” w składzie:
Mirosława Balcerowiak – Prezes Zarządu, uchwala co następuje:
1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności fundacji w roku 2009.
Działalność gospodarcza:
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Informacje o przychodach:
W roku 2010 roku Fundacja uzyskała następujące przychody z tytułu darowizn w kwocie
40 619,47 PLN, w tym wartość przychodów stanowiących 1% podatku przekazanych jako
organizacji pożytku publicznego w wysokości 28 406,40 PLN. Z innych tytułów fundacja
przychodów nie osiągnęła.
Informacje o kosztach:
W roku 2010 Fundacja poniosła następujące koszty:
– koszty realizacji celów statutowych – 32 310,00 PLN,
– koszty administracyjne – 13 281,24 PLN,
– na działalność gospodarczą – 0,00 PLN,
– pozostałe koszty – 0,00 PLN.
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Wynagrodzenia:
W 2010 roku Fundacja nie nie zatrudniała żadnych pracowników. Nie zatrudniała osób na
podstawie umowy zlecenia, w związku z czym nie poniosła wydatków na wynagrodzenia
przewidziane w tego tytułu.
Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej Fundacji nie otrzymują
wynagrodzenia z racji pełnionych funkcji. W roku 2010 nie zostały im również przyznane
nagrody, premie ani inne świadczenia.
Dane o kwotach na rachunkach bankowych i środkach pieniężnych w gotówce:
– ING Bank Śląski: 49 1050 1142 1000 0023 1684 4519 – na koniec 2010 roku saldo na
rachunku bankowym wynosiło 223,57 PLN.
– Kasa krajowych środków pieniężnych – 865,89 PLN.
Fundacja w 2010 roku nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych, nie lokowała żadnych
kwot na rachunkach bankowych, nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła żadnych
udziałów ani też nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego.
Aktywa trwałe Fundacji:
Fundacja nie dokonała w 2010 roku żadnych zakupów inwestycyjnych ani środków
trwałych o wartości wyższej niż 3500,00 PLN.
Fundacja nie dokonała w 2010 roku żadnych zakupów środków trwałych o wartości niższej
niż 3 500,00 PLN.
Sumy bilansowe:
Suma bilansowa w 2010 roku wynosi 6 089,46 PLN.
Zobowiązania Fundacji:
Na dzień 31.12.2010 roku wartość zobowiązań Fundacji ujęta we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych odpowiada kwocie
6 061,23 PLN.
W roku 2010 Fundacji nie zostały zlecone przez podmioty państwowe ani też
samorządowe żadne zadania.
Zobowiązania podatkowe:
W związku z rozliczeniem ciążących na Fundacji zobowiązań podatkowych za 2010 rok
złożony został CIT-8 oraz CIT-8/0.
Kontrole w Fundacji:
W 2010 roku w Fundacji nie przeprowadzano żadnych kontroli.

Mirosława Balcerowiak
Prezes Zarządu

