S PRAW O Z DAN I E
Merytoryczno- finansowe
z działalności Fundacji za 2010 rok

Nazwa:

Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21

data wpisu do KRS:

09.10 2001r. Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nr rej. KRS

0000051322

pierwsza rejestracja

8.10.1990r. Sąd Rejonowy w Warszawie

Fundacji

Nr 796

OPP rejestracja:

05.03.2004 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nr Regon:
Nr NIP:

004834535
785-12-64-398

Zarząd:
1/ Jacek Nowaczyński – Prezes
2/ Piotr Bartkowiak – Wiceprezes
3/ Elżbieta Tomyślak – Sekretarz
4/ Anna Sobieraj – Członek Zarządu
5/ Tadeusz Ratajczak – Członek Zarząd
I. Cele Fundacji:
1. Rewaloryzacja zabytków w Śremie i terytorium RP.
2. Realizacja zadań dotyczących pomocy społecznej w Śremie i terytorium RP.
3. Działalność paramedyczna.
4. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia w Śremie
i terytorium RP.
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II. Przedmiot działalności wpisany do rejestru: KRS 0000051322
Główna działalność:
92 52 B Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
85 31 B Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobo w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
85 14 A Działalność paramedyczna.
80 42 B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.
oraz pozostała działalność :
85 42 B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.
63 30 D Pozostała działalność turystyczna.
92 62 Z Pozostała działalność związana ze sportem.
45 33 A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
45 33 B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
45 11 Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
45 21 A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem
budynków
72 10 Z Doradztwo w zakresie oprogramowania.
74 11 Z Działalność prawnicza.
III. Prowadzona działalność:
A/ Ochrona Zabytków:
W 2010 roku Fundacja nie prowadziła prac remontowych w obiektach zabytkowych,
a zebrane środki na cele statutowe postanowiła zachować na rok przyszły na odnowę
zabytków.
Ogółem w 2010r. otrzymano z 1 % podatku dochodowego kwotę -125.063,54 zł.
z czego na poszczególne podmioty przypada :
na Kościół Farny – 15.755,35 zł, na Kościół Ducha Św. – 6.380,10 zł, na Kościół Bł.
M. Kozala – 25.081,80 zł., na Kościół NSJ – 31.298,75 zł., na Kościół w Mórce –
942,70 zł. , na Kościół przy Zakładzie Opiekuńczym w Śremie– 807,00 zł.
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na TPD w Środzie Wlkp. – 6.784,50 zł., na przedszkola – 8.684,30 zł.,
na Koło „Smoki” - 1.286,30 zł., na osoby chore – 10.617,60 zł. wolontariat –
803,60 zł , inne podmioty -1.382,10 zł. oraz na cele statutowe Fundacji 15.239,44 zł.
Ogółem na 2011r. pozostały do wykorzystania środki z 1 % z 2010r.
i lat ubiegłych w kwocie - 82.298,14 zł. w tym na :
- cele statutowe Fundacji - 57.460,61 zł.
- inne podmioty - 24.837,53 zł.

B/ Sprawy Społeczne:
Na podstawie umowy zawartej z gminą Śrem Fundacja administruje dwoma domami
dla bezdomnych: Hostelem w Nochowie, w którym również mieści się noclegownia
i Schroniskiem dla kobiet z dziećmi w Śremie przy ul. Dutkiewicza 8a.
Działalność prowadzona jest przez Fundację od 2002r.na zlecenie Gminy
Śrem zgodnie z zwartą umową. Sprawozdanie merytoryczne / Załącznik Nr 1/
C/ Bank Żywności:
Fundacja od 2002 roku jest członkiem Wielkopolskiego Banku Żywności
w Poznaniu.
Pomocą żywnościową w ubiegłym roku objęto 1046 osób, w tym 329 dzieci.
W ogólnej liczbie 63 to osoby niepełnosprawne. Wszystkie osoby podlegają
przepisom o pomocy społecznej, są to osoby dotknięte ubóstwem, bezrobociem,
niepełnosprawnością, bezdomnością, i niewydolnością do samodzielnej egzystencji
w społeczeństwie, oraz 16 rodzin tj. 75 osób z gmin ościennych z Książa Wlkp.
i Brodnicy i Dolska związanych z gminą Śrem poprzez pracę. Ogółem obejmujemy
pomocą żywnościową 1121 osób.
Ogółem Fundacja z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu pozyskała
żywność unijną w wielkości - 51 ton 195,4 kg. o wartości - 177.416,35 zł. ,
a było to: mleko, makaron świderki i krajanka, kasza, musli, płatki kukurydz., dania
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gotowe, krupnik, kawa zbożowa, sery żółte i topione, mleko, dżemy, masło, mleko
w proszku, herbatniki. Każda z potrzebujących osób otrzymała przeciętnie – 47 kg.
żywności unijnej.
Dodatkowo z Banku Żywności pozyskano różnego rodzaju artykuły spożywcze,
nabiał, napoje, artykuły mięsne, chleb, obiadki gotowe, śledzie, sosy oraz inne
w ilości 8 ton 622,9 kg. o wartości – 46.762,62 zł. Z tej żywności skorzystało
850 osób, przeciętnie po 12 kg. na osobę.
Przy pracach związanych z przywozem żywności z WBŻ z załadunkiem w Poznaniu
i wyładunkiem w Śremie pracowały 4 osoby bezdomne – podopieczne Fundacji,
4 osoby z rodzin otrzymujących pomoc żywnościową oraz 8 wolontariuszy, które
w sumie przepracowały 1620 godzin x 10,zł. = 16.200,-zł przy układaniu , rozdziale
i wydawaniu żywności bezpośrednio pracujących na rzecz Fundacji.
Wszystkie osoby pracowały jako wolontariusze nie pobierały żadnych wynagrodzeń.
Fundacja z tytułu prowadzenie Banku Żywności ponosi również koszty:
a/ roczna składka do BŻ 12 m-cy x 350 zł.= 4.200,-zł. / refundacja z Gminy Śrem/
b/ transport / 4 tiry x 450,- zł. =1.800,-zł. / + / 10 m-cy x 2 wyjazdy w m-cu x 183, = 3.660 zł. / = 5.460 ,- zł.
c/ koszty zatrudnienia pracownika do prowadzenia BŻ i rozliczeń finansowych,
sprawozdań - ½ etatu : 12 m-cy x 825 zł. = 9.900,- zł
d/ utrzymanie magazynu /koszty prądu, środki czystościowe/ 12 m-cy x 100,- zł. = 1.200,- zł.
Ogółem poniesione koszty : 4.200,- zł. + 5.460,- zł + 9.900,- zł. +1.200,-zł =
20.760,-zł – 4.200,-zł /składka pozyskana z Gminy/ = 16.560,- zł. .
Różnica 16.560,-zł. pomiędzy kosztami wydatkowanymi a pozyskanymi stanowi
stanowi wydatek Fundacji.
D/ Wolontariat:
Lokalne Centrum Wolontariatu działa jako struktura wewnętrzna Fundacji od
listopada 2005r. Zrzesza 14 Szkolnych Klubów Wolontariatu, których członkami są
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uczniowie szkół: podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnych Powiatu
Śremskiego, oraz 4 kluby dorosłych Wolontariuszy. Wolontariusze stanowią bardzo
liczną grupę, tj. ponad 300. LCW zarządzane jest przez Radę Programową na czele,
której stoi 2-ch koordynatorów. Celem LCW jest nie tylko nieodpłatna,
bezinteresowna praca, ale również podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy.
W 2010r przeprowadziliśmy następujące szkolenia:
- Jak zostać Wolontariuszem,
- Wychowawca Wypoczynku Dzieci i Młodzieży,
- Asystent wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
-Edukacja finansowa – Zaplanuj swoją przyszłość.
Łącznie przeszkoliliśmy 194 osób. Szkolenia były dla wolontariuszy nieodpłatne,
jednakże mieli oni obowiązek odpracować je podczas letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży organizowanego przez różne instytucje i organizacje lokalne.
Dla Fundacji rok 2010 był rokiem szczególnym, ponieważ obchodziliśmy
XX-lecie działalności Fundacji oraz V-lecie powstania Lokalnego Centrum
Wolontariatu. Dlatego rok ten chcieliśmy wyjątkowo przeżyć.
Dla wolontariuszy zrzeszonych w LCW zorganizowaliśmy między innymi:
1. Rajd rowerowy pt. „Rowerem do Mełpina” w porozumieniu z Stowarzyszeniem
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Wspieranie Małej Przedsiebiorczości.
Udział w imprezie wzięło 296 osób. Początek imprezy nastąpił o godzinie 9:00 na
parkingu przed kościołem NSJ na Jezioranach, po czym wyruszyliśmy
konwojowani przez Staż Miejską i Policję do Mełpina. Uroczyste otwarcie
imprezy na Serdecznej Osadzie nastąpiło o godz. 11:00. W otwarciu imprezy
uczestniczyli burmistrzowie Dolska i Książa Wlkp., wójt Brodnicy oraz
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Śremie. Rozegrano 12 konkurencji
sportowych. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami, i upominkami –
niezbędnikami rowerowymi. Uczestnicy skonsumowali 2 posiłki – kiełbasę
z grilla z bułką musztarda lub ketchupem, grochówkę z „wkładką”. Na osłodę
były ciastka, cukierki, herbatniki, batony itp. Oraz napoje zimne i ciepłe. Impreza
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była bardzo udana. Była piękna słoneczna pogoda. Wszystkim dopisywały
humory. Nie bez znaczenia była też wielkość imprezy tzn. liczebność a także
miejsce. Impreza została sfinansowana z budżetu Gminy Śrem, Powiatu
Śremskiego.
2. Przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy „Galę Wolontariatu”, podczas której
nagrodzeni zostali wolontariusze wyróżnieni w konkursach „Najlepszy
Wolontariusz

Szkolnego

Klubu

Wolontariatu”,

„Wolontariusz

Roku”

i „Przyjaciel Wolontariatu”. Z okazji V- lecia LCW Wolontariusz Roku został
uhonorowany srebrnym medalem, który co roku będzie przekazywany nowemu
zwycięscy. Nominowani do tytuły Wolontariusz Roku jak i Przyjaciel
Wolontariatu

otrzymali

statuetki,

dyplomy

i

upominki.

Ponadto

247

wolontariuszy otrzymało podziękowanie za pracę. Gala została sfinansowana
z budżetu Gminy Śrem, Powiatu Śremskiego i Fundacji. Program artystyczny
uroczystości w br. przygotował Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie. Oprawę
muzyczna zabezpieczyli wolontariusze z Zespołu Szkół Technicznych – zespół
„TEMAT”. Przed imprezą wolontariusze uczestniczyli w uroczystej mszy św.
w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Śremie.
3. Zgłosiliśmy drużynę wolontariuszy do programy TVP „Familiada”.
4. Gościliśmy grupę studyjną z zaprzyjaźnionej miejscowości we Francji – Bretanii.
Z tej okazji zorganizowaliśmy promocje naszego LCW. Przedstawiciel
Regionalnego Centrum Wolontariatu wygłosił referat na temat działania
i organizacji wolontariatu w Polsce. Fundacja przygotowała prezentację
multimedialną przedstawiającą wolontariuszy zrzeszonych w LCW oraz ich
pracę. Wieczorem tego dnia wszystkie kluby wolontariuszy przygotowały
program artystyczny, który zaprezentowały przy ognisku.
5. Obóz

dla

młodzieży

zrzeszonej

w

Lokalnym

Centrum

Wolontariatu

zorganizowany w terminie od 21.08.2010r do 29.08.2010r. Uczestnicy
zakwaterowani byli w Całorocznym Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym
w Zalesiu k/Barczewa. Uczestnicy podczas pobytu brali udział w szkółce
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pływackiej, dzięki której większość młodzieży uzyskała kartę pływacką po
wcześniejszym zaliczeniu egzaminu.
Młodzież podczas obozu widziała również następujące miejsca:
- sanktuarium pw. Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce - perełka architektoniczna
gdzie uczestnicy wysłuchali półgodzinnego koncertu organowego,
- Gierłoż: Wilczy Szaniec - tajna kwatera Hitlera położona w lesie,
- muzeum Parku Kultury Warmii i Mazur gdzie młodzież spędziła czas zwiedzając
miniatury ważnych budowli znajdujących się w krainie Warmii i Mazur,
- Giżycko gdzie zwiedziliśmy Twierdzę Boyen, most obrotowy w centrum miasta,
zwiedziliśmy wieżę ciśnień – punkt widokowy oraz miasto i przystań żeglugi.
- udaliśmy się do Rucianego Nidy skąd popłynęliśmy statkiem do Mikołajek.
Płynęliśmy przez jeziora: Śniardwy, Mamry podziwialiśmy piękny krajobraz oraz
rzadkie ptaki, które w tamtych okolicach koczują tzn. Kormorany,
- „Galindia” gdzie dzieci dowiedziały się o życiu pradawnych mieszkańców Krainy
Tysiąca Jezior.
- Olsztyn gdzie widzieliśmy Bazylikę św. Jakuba, bramę wjazdowa do miasta,
starówkę.
Uczestnicy brali udział w różnych zajęciach sportowych tj. gra w piłkę nożną, kosza
czy siatkówkę, spacer Nornic-walking.
Ponadto młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie wraz
z koordynatorem brała udział w ogólnopolskim konkursie „Odważmy się być
wolnym” i uzyskała wysokie miejsce - 4 na 320 zgłoszonych projektów.
Nasi wolontariusze pracują w:
a/ Domach Pomocy Społecznej,
b/ Środowiskowym Domu Samopomocy,
c/ Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym,
d/ przedszkolach,
e/ szkołach niższego szczebla,
f/ realizują program „Starsza siostra , Starszy brat „
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g/ z dziećmi niepełnosprawnymi Koła „Smoki”,
h/ w rodzinnych domach dzieci,
i/ bibliotekach
j/ domach kultury
k/ przy okazjonalnych imprezach organizowanych przez samorządy lokalne
i inne organizacje i instytucje.
E/ Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SMOKI”
Od 2006r Fundacja prowadzi Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "SMOKI"
Koło jest strukturą wewnętrzną działającą w/g regulaminu. Członkami Koła są dzieci
niepełnosprawne i dzieci upośledzone społecznie Wsi Psarskie. W grupie dzieci
niepełnosprawnych

przeważającą

liczbę

stanowią

dzieci

z

upośledzeniem

umysłowym. Obecnie Koło zrzesza 45 dzieci. Miejscem, w którym dzieci mają
możliwość rozwoju jest Świetlica integracyjna - socjoterapeutyczna w Psarskiem
prowadzona przez Fundację.
Oprócz zadań realizowanych w świetlicy na rzecz dzieci niepełnosprawnych
Fundacja od 4 lat organizuje obóz sportowo-rekreacyjny. W 2010 r zorganizowaliśmy
9 dniowy obóz na ziemię żywiecką. Zakwaterowanie mieliśmy w Ośrodku
Wczasowo-wypoczynkowym "Nad Wodospadem" w Międzybrodziu Bialskim.
W programie obozu zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy program sportowy,
edukacyjny i rekreacyjny. Podczas realizacji programu rekreacyjnego zwiedziliśmy:
1.Górę

Żar gdzie uczestnicy mogli zobaczyć unikatowy zbiornik wodny,

podziwiać przepiękną panoramę, zjeżdżać torem saneczkowym i pontonowym
a także wjechać i zjechać kolejką linową.
2.Wadowice. Tutaj odwiedziliśmy Bazylikę, Dom Rodzinny Jana Pawła II,
Muzeum Papieskie, zwiedziliśmy miasto, wysłuchaliśmy historii Wadowic
i zjedliśmy kremówki.
3. Żywiec-centrum miasta i Muzeum Browarnictwa, które jest bardzo ciekawie
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zaprezentowane i bardzo nowoczesne. Zamiast piwa dzieci poczęstowano soczkiem
i słodyczami.
4. Kraków

-

Katedrę z wieżą i podziemiami, Wawel, Jaskinię Smoka,

ul, Franciszkańską, Planty, Kościół Mariacki i rynek. W Krakowie zjedliśmy obiad posiłek regionalny.
5.Bielsko-Biała.

Celem zwiedzania tej miejscowości był Teatr Grodzki, który

prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej ,Zakład Aktywizacji Zawodowej. Ponadto
Teatr założył w 2010 r Spółdzielnię Socjalną prowadzoną przez osoby
niepełnosprawne. Jest to Ośrodek Wczasowo – Szkoleniowo - Rehabilitacyjny
w Lalikach, który też zwiedziliśmy i spróbowaliśmy obiadu przygotowanego
i podanego przez osoby niepełnosprawne. Pokazując opiekunom w/w miejsca
pokazaliśmy

możliwości

dostosowania

osób

niepełnosprawnych

do

życia

w społeczeństwie. W części edukacyjnej programu wszyscy uczestnicy brali udział
w warsztatach teatralnych. Trenerem warsztatów był Jan Chmiel pracownik Teatru
Grodzkiego. W części sportowej zorganizowaliśmy rozgrywki piłki ręcznej,
siatkowej, badmintona, pobyt na miejscowym basenie i Woolking. W drodze do
Międzybrodzia wstąpiliśmy do gospodarstwa agroturystycznego k/Oławy, które
prowadzone jest przez osobę niepełnosprawną ruchowo, Pani Magda jest z zawodu
nauczycielem. Prowadzi naukę jazdy konnej, hipoterapię a także świetlicę
socjoterapeutyczną dla dzieci upośledzonych społecznie. Obóz zorganizowano
w terminie od 27.06 do 4.07.2010r. Łącznie udział w nim wzięło 51 osób w tym 30
dzieci 15 opiekunów/rodziców/, 2 wychowawców, pielęgniarka, kierowca autokaru
i nauczyciel w-f. Autokar zabezpieczyła firma Sylwester Spychała. Środki finansowe
na realizację przedsięwzięcia pochodziły z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
Gminy Śrem i środki własne Fundacji.
Ponadto od 18 lat na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Śrem
organizowana jest majówka połączona z Międzynarodowym Dniem Dziecka "Świat
Bajkolandii". W imprezie co roku bierze udział 140 uczestników niepełnosprawnych.
Impreza wspierana jest przez 30 wolontariuszy uczniów Liceum Ogólnokształcącego
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w Śremie. Majówka odbywa się na terenie DPS Psarskie i przy współpracy
pracowników DPS. Program imprezy jest bardzo bogaty, zakłada 3 etapy:
artystyczny, sportowy i rekreacyjny, Na każdym poziomie realizowane są konkursy.
Zwycięzcy 3 pierwszych miejsc nagradzani są upominkami, dyplomami.
Każdy uczestnik otrzymuje na zakończenie podziękowanie za udział w imprezie
i słodycze z drobnym upominkiem z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Podczas trwania imprezy uczestnicy jedzą posiłki przygotowane przez pracowników
DPS Psarskie: II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek i napoje ciepłe i zimne.
Łącznie co roku w imprezie udział bierze 230 osób. Środki na realizację pochodzą z
budżetu Gminy Śrem, Funduszu PFRON i środki własne Fundacji.
Od 5 lat w m-cu wrześniu dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu
śremskiego Fundacja organizuje Mini Olimpiadę, Impreza organizowana jest
w Gajówce w Zbrudzewie. W ubiegłym roku poszerzyliśmy ofertę i zaprosiliśmy do
udziału osoby niepełnosprawne -mieszkańców 2 DPS i ZPO. w Śremie.
Przygotowano 10 konkurencji sportowych i4 konkurencje dla osób na wózkach
inwalidzkich. Zwycięzcy 3 pierwszych miejsc otrzymali medale, dyplomy
i upominki. Każdy uczestnik otrzymał podziękowanie za udział w imprezie.
Dla wszystkich uczestników przygotowano posiłek: chleb ze smalcem i ogórkiem
kwaszonym, placek drożdżowy z owocem, żurek, kiełbaskę z grilla ,napoje ciepłe
i zimne a także słodycze i owoce. Od początku organizację wspiera Szkolny Klub
Wolontariatu z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie. Środki finansowe na
realizację projektu pochodzą z budżetu Gminy Śrem, Starostwa Powiatowego,
Funduszu PFRON i środki własne Fundacji. W ubiegłym roku we wspólnej zabawie
uczestniczyło 330 osób.
F/ Centrum Kształcenia Ustawicznego
Z uwagi na długą nieobecność z powodów osobistych osoby kierującej Centrum
Kształcenia Ustawicznego nie podjęło pracy w pełnym zamierzonym wymiarze.
Działalność CKU ograniczona została do szkoleń wolontarystycznych.
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IV.

Podjęte uchwały przez Fundację w załączeniu.

V. Poniesione koszty na:
a/ realizację celów statutowych /ochrona zabytków/ -nie wydatkowano
pozostawiono na rok następny,
b/ administrację / podatek od nieruchomości: czynsz, gaz, prąd, telefon,
pocztowe – 6.194,98 zł.
VI. Dane o zatrudnieniu:
a/ księgowa – 1/2 etatu,
b/ 3 pracowników administracyjny w tym 2 osoby niepełnosprawne
– cały etat,
c/ specjalista murarski – osoba niepełnosprawna – cały etat
d/ pracownik socjalny – osoba niepełnosprawna – cały etat,
e/ 3 dozorców –cały etat os. niepełnosprawne
f/ przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto –1.217,80 zł.
g/ 5 – osobowy Zarząd nie pobierał diet za posiedzenia,
h/ wydatki na umowy – o dzieło i zlecenia – 37 umowy na kwotę –
27.615,- zł.
i/ Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych ani osobom ani
przedsiębiorcom,
j/ na rachunku bankowym na dzień 31.12.10r. w Spółdzielczym Banku
Ludowym w Śremie znajdowało się – 45.855,18 zł.
k/ Fundacja nie nabyła obligacji ani też nie posiada akcji w spółkach prawa
handlowego,
l/ zakupiono nieruchomość od Gminy Śrem za 1 % wartości za kwotę –
1.158,-zł. z przeznaczeniem na Schronisko dla bezdomnych Kobiet.
Repetytorium A nr 149/2010
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VII. Działalność zlecona Fundacji np. przez samorządy:
Zrealizowane projekty w 2010r
Lp Nazwa zadania

Ilość
projek.

Dotacja

Ogółem
wydatki

1.

Mój Kolorowy Świat,
teatralne, świetlica,
tenis

6

39.340,66

47.845,51

2.

Gala Wolontariatu

3

14.000,-

17.404,42

1

5.000,-

8.859,19

2

22.800,-

29.485,84

2

34.000,-

53.600,-

3.
4.
5.

Szkolenia
Wolontariuszy
Obóz dla Dzieci Niep.
w Górach
Obóz dla Młodzieży
Na Mazurach

6.

Mini Olimpiada

3

11.500,-

11.780,-

7.

Majówka

3

8.900,-

9.40,90

8.

Ferie i pólkolonie.

3

9.000,-

11.853,43

144.540,66

190.229,29

RAZEM

23

Koszty
fundacji

Źródła

PCPR, Gmina
6457,62 ,f.Batory,WSP
.Wsi WUW,
Starostwo,
3.404,41
Gmina
3.859,19 Gmina
6.685,84 Gmina,PCPR
Gmina
Polsat.
Powiat,
280,Gmina PCPR
Gmina PCPR
501,Powiat
Urząd
3.146,40
Miejski.
43.934,46
19.600,-

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w realizacji projektów ogrom nieodpłatnej pracy
włożyli wolontariusze i przedstawiciele Fundacji.
Koszty finansowe Fundacji:
Lp. Nazwa
1.
Projekty
2.
1.Umowa z Gminą dotycząca
prowadzenia Hostelu Socjalnego
i Schroniska dla kobiet z dziećmi
2.Remonty w Hotelu
3.
Inne wpływy
Razem:

Przychody

Wydatki

188.475,12

190.220,29

110.000,00

121.064,83

72.545,40
68.197,58
439.618,10

72.545,40
50.761,41
434.600,73
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VIII. Składane deklaracje podatkowe:
Decyzją Urzędu Skarbowego w Śremie Fundacja została zwolniona ze składania
miesięcznych deklaracji CIT 2, złożono deklarację roczny CIT 8.
IX. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Fundacji:
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie przeprowadziła kontrolę
w zakresie sanitarnym w prowadzonej przez nas Świetlicy Socjoterapeutycznej dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Oaza” w Psarskiem oraz Powiatowa Straż
Pożarna w Śremie w zakresie p.poż w Świetlicy i Hotelu dla bezdomnych
w Nochowie.

Zarząd:
1. Jacek Nowaczyński ……………………………......
2. Piotr Bartkowiak ………………………………......
3. Elżbieta Tomyślak ……………………………...….
4. Anna Sobieraj ...........…………………………...….
5.Tadeusz Ratajczak ……………………………….....
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