SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
„ZŁOTE SERCE”
ZA ROK 2018

I. Dane Fundacji:
Nazwa:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce”

Adres:

28-400 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 5

Strona www:

www.fundacjazloteserce.pl

E-mail:

sekretariat@fundacjazloteserce.pl

Tel.

0-41 376-60-05

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 09.02.2012r.;
KRS:

0000406748;

REGON:

260588948;

NIP:

6621817462.

Zarząd Fundacji:
1. Michnicka Anna – Prezes Fundacji
Rada Fundacji:
1. Zielonka Paweł
2. Baran Elżbieta
3. Ufniarska Małgorzata

II. Cele statutowe fundacji:
Celem Fundacji jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
W 2018r. Rada Fundacji podjęła następujące uchwały:


Uchwała Rady Fundacji z 11 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego za 2017r.
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Fundacja jako organ prowadzący Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Złote Serce”,
Specjalny Punkt Przedszkolny, Szkołę Podstawową Specjalną, Gimnazjum Specjalne, Szkołę
Przysposabiającą do Pracy, Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną oraz Szkołę Branżową I
Stopnia realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzi przedsięwzięcia dydaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze, rehabilitacyjne
i rewalidacyjne w Ośrodku i środowisku lokalnym.
2. Realizuje indywidualne programy edukacyjne zawierające podstawy programowe
kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości intelektualnych
i psychofizycznych uczniów.
3. Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ustalone przez Ministra
Edukacji Narodowej.
4. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
na każdym etapie kształcenia i samodzielnego funkcjonowania w środowisku.
5. Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej
i socjalnej przygotowując ich do samodzielności w życiu społecznym.
6. Obejmuje opieką, zapewnia bezpieczeństwo i optymalne warunki dla prawidłowego
rozwoju wychowanków.
7. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami
oraz integruje ze środowiskiem.
8. Współdziała z rodzicami i wspomaga ich w pełnieniu funkcji wychowawczych
i edukacyjnych w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci i młodzież.
9. Organizuje dostępne formy wypoczynku i rehabilitacji w okresie nauki i ferii szkolnych.
10. Umożliwia rozwijanie kreatywności uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań
poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych przez organizację zajęć
pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, które są prowadzone w miarę posiadanych
środków.
11. Udziela rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dzieci. Wspomaga przez
organizowanie i prowadzenie konsultacji, zajęć specjalistycznych, warsztatów
umiejętności i grup wsparcia.
12. Zadania wychowawcze realizowane są w oparciu o szkolny program wychowawczy
i szkolny program profilaktyki.
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III. Główne działania Fundacji w 2018 roku:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” została zarejestrowana decyzją
Sądu Rejonowego w Kielcach w dniu 09.02.2012 r. Celem Działalności Fundacji jest szeroko
pojęta pomoc osobom niepełnosprawnym (z niepełnosprawnościami fizycznym i psychicznymi).
W ciągu całego roku 2018 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Złote Serce”
przeprowadzał nabór do szkół.
Na dzień 31 grudnia 2018r. do Ośrodka uczęszczało 141 dzieci, w tym 54 wychowanków
mieszkało w internacie. Zgodnie z ofertą edukacyjną oraz pełnionej opieki nad uczniami
w Ośrodku, placówka zapewnia wszystkim swoim wychowankom:
1. Bezpłatną edukację związaną z planami nauczania wynikającymi z rozporządzenia MEN.
2. Bezpłatne dodatkowe zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w postaci : hipoterapii,
dogoterapii, hydroterapii, rehabilitacji, rewalidacji, logopedii

i zajęć nauki gry

na instrumentach.
3. Bezpłatny przywóz i odwóz do domów rodzinnych, również dla wychowanków
przebywających w internacie Ośrodka.
4. Bezpłatne, całodobowe wyżywienie.
5. Bezpłatną opiekę lekarską i stomatologiczną.

Ośrodek również realizuje indywidualne zajęcia dla uczniów z upośledzeniem głębokim
i sprzężonym.
Fundacja posiada własną stronę internetową oraz konto na portalu społecznościowym, gdzie
systematycznie umieszczane są ważniejsze wydarzenia z życia szkoły.
W roku 2018 wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół przy Ośrodku „Złote Serce”, byli objęci
dowozem. Również wychowankowie internatu byli przywożeni

i odwożeni do domów

rodzinnych samochodami wynajmowanymi przez Fundację. W sierpniu 2018r. w związku
z większą liczbą uczniów placówka musiała wynająć dodatkowo dwa samochody, które
zapewniły dzieciom bardziej komfortowe warunki jazdy. Na podstawie umów z 20 gminami,
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Ośrodek realizował dowóz i odwóz uczniów. Uczniowie Ośrodka byli również dowożeni na
zajęcia rewalidacyjne:
- do stadniny koni, gdzie prowadzona jest hipoterapia,
- na basen, gdzie prowadzona jest hydroterapia i realizowane są zajęcia z wychowania fizycznego
dla wszystkich uczniów na każdym etapie edukacyjnym.
W 2018r. Fundacja posiadała status organizacji pożytku publicznego. W celu rozpowszechnienia
możliwości pomocy naszym uczniom poprzez oddanie 1% z podatku roznoszone były ulotki
w Pińczowie i okolicznych miejscowościach oraz ogłoszone na stronie internetowej Fundacji
i portalu społecznościowym.
W 2018r. Fundacja była organizatorem wielu uroczystości. Brali w nich udział uczniowie
Ośrodka, rodzice naszych Wychowanków, przedstawiciele lokalnych władz oraz uczniowie
zaprzyjaźnionych z Fundacją Złote Serce szkół i placówek.
08.02.2018

09.03.2018

07-09.05.2018

Dnia 8 lutego 2018 w naszej Szkole obchodziliśmy
Walentynki. Z okazji tego święta nauczyciele Ośrodka
przygotowali specjalną ,,Pocztę Walentynkową”, aby
można było przekazać życzenia najbliższym. Uczniowie
samodzielnie przygotowywali kartki, a później wrzucali
je do wyznaczonej skrzynki. Zabawę uświetniała
wspaniała dyskoteka, która przeplatana była licznymi
konkursami i zabawami z nagrodami dla wszystkich
uczestników. Na zakończenie każde dziecko otrzymało
słodki podarunek.
MIĘDZYNARODOWY Uroczysta akademia odbyła się 9 marca w Pińczowskim
Samorządowym Centrum Kultury. Uczniowie naszej
DZIEŃ KOBIET
szkoły przygotowali przedstawienie pod tytułem
„8 Marca- Dawniej i Dziś”. Po złożeniu życzeń przez
mężczyzn wszystkie Panie zostały obdarowane
kwiatami. Uwiecznieniem uroczystości był smaczny
poczęstunek przygotowany przez uczniów z klas
Przysposabiających do Prac.
W dniach 07-09.05.2018 odbyła się wycieczka szkolna
WYCIECZKA DO
do Zakopanego. W pierwszym dniu wycieczki, po
ZAKOPANEGO
obiedzie uczniowie wraz z opiekunami wybrali się się
do Term Chochołowskich, które stanowią największy
kompleks aquaparkowy na Podhalu. Po tak
relaksującym i odprężającym popołudniu zaplanowano
kolację a po niej dyskotekę z grillem i ogniskiem na
WALENTYNKI
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30.05.2018

07.06.2018

łonie pięknej górskiej natury. Drugiego dnia uczestnicy
wycieczki zwiedzali Skocznię Narciarską. Wielką
atrakcją, zwłaszcza dla dzieci był wyjazd wyciągiem
krzesełkowym na sam szczyt Wielkiej Krokwi. Kolejną
atrakcją był rejs gondolami po Jeziorze Czorsztyńskim
i podziwianie Pienińskiego Parku Narodowego oraz
ruin gotyckiego zamku położonego na wzgórzu nad
Dunajcem. Następnym punktem wycieczki było
zwiedzanie Parku Miniatur Zabytków Podtatrza
w Niedzicy. Trzeci dzień wycieczki obejmował wjazd
kolejką linowo terenową na Gubałówkę oraz w drodze
powrotnej zwiedzanie klasztoru w Dursztynie
MIĘDZYNARODOWY 30 maja 2018r. odbył się piknik rodzinny z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka organizowany przez
DZIEŃ DZIECKA
Fundację ,,Złote Serce”. Główną atrakcją festynu był
mecz piłki nożnej o puchar prezesa Fundacji ,,Złote
Serce” odbywający się na Hali Widowiskowo –
Sportowej w Pińczowie. Naprzeciw siebie stanęli
pracownicy ze szkoły w Umianowicach oraz Pińczowie.
Po zakończeniu rozgrywek na naszych wychowanków
czekała moc atrakcji: wesołe miasteczko, karuzele,
kolorowe zjeżdżalnie, trampoliny, gry i zabawy. Ponadto
dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej
w
Pińczowie
dzieci
uczestniczyły
w demonstracji wozów strażackich, jak również sprzętu
ratownictwa drogowego. Uczniowie dowiedzieli się
z jakimi trudami zmagają się strażacy podczas akcji
ratowniczo – gaśniczej oraz na czym polega tego
rodzaju praca.
7 czerwca 2018r. zorganizowano wycieczkę , której
WYCIECZKA DO
PIESKOWEJ SKAŁY celem było zwiedzanie uroków Pieskowej Skały
i Ojcowa. Przygoda rozpoczęła się od zwiedzenia
Jaskini Nietoperzowej . Następnym punktem wycieczki
był oczywiście wspaniały zamek w Pieskowej Skale,
gdzie uczniowie mogli obejrzeć zabytki z czasów króla
Kazimierza Wielkiego, który wzniósł go w I połowie
XIVw, jak też podziwiać z tarasu przepiękną
architekturę ogrodów. Po obiedzie wszyscy wyruszyli
do Ojcowa, gdzie mieli okazję zobaczyć słynną
z Maczugę Herkulesa, nieco dalej Kapliczkę na
Wodzie, a jeszcze dalej… wspaniałą Dolinę Prądnika –
serce Ojcowskiego Parku Narodowego . Będąc w
Ojcowskim Parku Narodowym uczniowie zwiedziliśmy
jedną z kilku skalnych bram – Bramę Krakowską.
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18-19.06.2018

21.06.2018

W dniach 18-19.06.2018r. odbyła się wycieczka
szkolna do Zamościa-Zwierzyńca-Szczebrzeszyna.
ZAMOŚĆ –
W wycieczce wzięły udział przedszkolaki Specjalnego
ZWIERZYNIEC Punktu
Przedszkolnego
„Złote
Serce”
wraz
SZCZEBRZESZYN
z rodzicami i personelem szkolnym. W pierwszym
dniu zwiedzano zabytki Zamościa, w tym Bastion
siódmy, rynek główny i ormiańskie kamieniczki Po
pysznym obiedzie uczestnicy wycieczki udali si się do
ZOO gdzie mieli okazję podziwiać wiele
niespotykanych gatunków zwierząt. Wieczorem odbyła
się kolacja w Zwierzyńcu połączona z grillem
i dyskoteką na świeżym powietrzu. Następny dzień był
podzielony na zwiedzanie zabytków Zwierzyńca oraz
Szczebrzeszyna.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SPECJALNYM
WYCIECZKA

PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM
22.06.2018
03.09.2018

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
UROCZYSTE
ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO

28.09.2018

WYCIECZKA DO
KUROZWĘK

28.09.2018

DYSKOTEKA Z
OKAZJI DNIA
CHŁOPAKA

12.10.2018

DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ

Na inauguracji nowego roku szkolnego 2018/2019
w Pińczowie i w Umianowicach oprócz uczniów,
grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli
również rodzice, dziadkowie, prawni opiekunowie.
28 września 2018 r. przedszkolaki wraz z rodzicami
wyruszyły na wycieczkę do Kurozwęk. Zwiedzanie
rozpoczęło się podziwianiem pięknego pałacu z XV w.,
w którym mieści się salę balowa, salony, krużganki,
kaplica z XVIII w., muzeum z pamiątkami rodu
Popielów oraz lochy pełne tajemnic. Kolejnym punktem
wycieczki było safari-bizon oraz mini zoo. Największą
frajdę
uczestnikom
wycieczki
sprawił
pobyt
w labiryncie kukurydzy. Ostatnim punktem wycieczki
był pobyt na terenie rekreacyjno-rozrywkowym.
Czekało tutaj na dzieci mnóstwo atrakcji: huśtawki,
zjeżdżalnie, naturalne tory przeszkód, i mechaniczny
byk – Rodeo.
W dniu 28.09.2018r. w naszej szkole w Umianowicach
świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Z racji tego święta,
odbyła się dyskoteka dla wszystkich uczniów podczas,
której zorganizowano wiele zabaw i konkursów
z nagrodami.
12 października 2018r. w Pińczowskim Samorządowy
Centrum Kultury odbył się apel z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Po przedstawieniu w wykonaniu uczniów
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29.10.2018

WIZYTA W
MOBILNYM
CENTRUM
EDUKACYJNYM

31.10.2018

UROCZYSTOŚĆ
ŚLUBOWANIA
UCZNIÓW I KLAS

zostały wręczone zaświadczenia o uzyskaniu przez
nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego. Na
zakończenie uczniowie szkoły pięknie zagrali
i odśpiewali tradycyjne sto lat i koncert muzyczny dla
wszystkich.
Dnia
29.10.2018r.
uczniowie
ze
szkoły
w Umianowicach wzięli udział w niepowtarzalnej lekcji,
ucząc się poznawać świat poprzez eksperymentowanie.
W ramach integracji uczniów niepełnosprawnych
z dziećmi i młodzieżą w normie intelektualnej,
wychowankowie
naszej
Fundacji
skorzystali
z zaproszenia dyrektora Zespołu Szkół w Kijach i wraz
ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami uczestniczyli
w warsztatach realizowanych w ramach projektu
„Naukobus” dzięki Programowi Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik
pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Mobilne laboratorium
Naukobus dostarczyło około 20 multimedialnych
eksponatów do manipulowania i testowania. Ich
działanie
dokładnie
tłumaczyli
i
objaśniali
wykwalifikowani edukatorzy. Dzieci wykonywały po
kolei
wszystkie
doświadczenia,
rozwijając
samodzielność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
wyobraźnię, kreatywność oraz pewność siebie.
31 października 2018 r. w naszej szkole odbył się
uroczysty apel, podczas którego nastąpiło ślubowanie
klas pierwszych. Jest to symboliczna chwila przyjęcia
pierwszaków w poczet uczniów. Ceremonia ta miała
miejsce w pięknie udekorowanej sali w obecności
licznie zgromadzonych rodziców, gości i uczniów.
Powitania uczniów klas pierwszych dokonali starsi
koledzy od których usłyszeli, że w momencie wejścia w
szkolne progi tworzą razem z innymi uczniami wielką
szkolną rodzinę. Następnie uczniowie klas pierwszych
zaprezentowali przygotowany program artystyczny w
którym wiersze przeplatały się z wesołymi piosenkami.
Powagi sytuacji dodawały odświętne stroje i ogromne
zaangażowanie dzieci. W niezwykle podniosłej
atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy
ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować
swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom. Uczniowie otrzymali
pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, nie zabrakło
również słodkiego poczęstunku.
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09.11.2018

100-LECIE
NIEPODLEGŁEJ

30.11.2018

ANDRZEJKI

Tego dnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel
szkolny z okazji 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę przygotowany przez
uczniów naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się
odśpiewaniem
hymnu
Polski
–
„Mazurka
Dąbrowskiego”,
co
stanowiło
jednocześnie
ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”.
W ramach świętowania 100. Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości, uczniowie i pracownicy
wspólnie zaśpiewali 4 – zwrotkowy hymn o godzinie
1111. Akcja zorganizowana została przez Ministra
Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy
Ministrze Edukacji Narodowej. Nasza szkoła otrzymała
pamiątkowy dyplom z podziękowaniami od Minister
Edukacji Narodowej za udział w biciu „Rekordu dla
Niepodległej”. W dalszej części spotkania wszyscy
w skupieniu i ciszy uczcili to narodowe święto,
a uczniowie przypomnieli wszystkim zebranym ważne
dla nas i naszej ojczyzny daty oraz wydarzenia
historyczne. Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej
niepodległości przywołały wiersze i pieśni o tematyce
patriotycznej.
W piątek, 30 listopada obchodziliśmy w Specjalnym
Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
Złote
Serce
uroczyste Andrzejki. Tego dnia wróżbom i tańcom nie
było końca. O godzinie 9.00 w świetlicy szkolnej
w Umianowicach z głośników popłynęły pierwsze
dźwięki energetycznej muzyki. Zabawom nie było
końca. W pewnym momencie do bawiących się uczniów
dołączyła grupa czarownic i wróżek z pobliskiego
Zespołu Szkół w Kijach. Przyjechały, żeby pobawić się
ze swoimi niepełnosprawnymi koleżankami i kolegami
oraz by,
według
andrzejkowego
zwyczaju,
przepowiedzieć im przyszłość. Wróżby były rozmaite
i każdy mógł wybrać takie, które odpowiadały mu
najbardziej. Dzieci poznały znaczenie różnych kolorów,
liczb, magicznych przedmiotów. Ustawiały buty, aby
sprawdzić, który chłopiec pierwszy się ożeni i która
dziewczynka pierwsza wyjdzie za mąż. Rzucały
pieniążkami do miski z wodą, aby spełniły się
najskrytsze marzenia. Wszystkie wróżby przeplatane
były pląsami, tańcami przy muzyce oraz słodkim
poczęstunkiem.
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06.12.2018

MIKOŁAJKI

21.12.2018

JASEŁKA

6 grudnia jest od kilku lat dniem, w którym w naszej
szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Od
samego rana dzieci ubrane w mikołajowe, czerwone
czapki wyczekiwały wizyty upragnionego gościa, który
przybył ok. godziny 1000 towarzyszącym mu orszakiemdwoma elfami. Wcześniej Mikołaj odwiedził punkt
przedszkolny. Na powitanie miłego gościa uczniowie
zaśpiewali piosenkę, a także zapewnili, że byli grzeczni
i nie będą sprawiać kłopotów swoim bliskim. Po takich
deklaracjach Mikołaj przystąpił do swojego zadania –
obdarzył dzieci miłymi upominkami, przyjmowanymi z
wypiekami na twarzach i z nieskrywaną radością. W
takim dniu nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć z
wyjątkowym gościem.
Dwudziestego pierwszego grudnia 2018 roku nasi
uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje
umiejętności przed szeroką publicznością z okazji
przedstawienia jasełkowego. Na naszą uroczystość
przybyło wiele znamienitych gości. Program artystyczny
pt” Świeć gwiazdeczko, mała świeć”, rozpoczęły
najmłodsze dzieci recytując wierszyki i śpiewając
pastorałki. Następnie, starsze uczennice zaprezentowały
występ taneczny do utworu Hallelujah Cohena „Taniec
Śnieżynek”. Dalsza część scenariusza oparta była na
biblijnej historii narodzenia Jezusa, począwszy od
stworzenia raju,
poprzez grzech pierworodny
i zwiastowanie Maryi. Nie zabrakło aniołów, diabłów,
pastuszków oraz trzech króli składających dary
Jezusowi. Całość dopełnił przepiękny śpiew pastorałek
i piosenek świątecznych w wykonaniu uzdolnionych
uczniów.

Uczniowie Fundacji w 2018r. wzięli udział w wielu konkursach, na których zdobyli liczne
dyplomy i nagrody:
1) Konkurs „ Ekologiczny Powiat Pińczowski”
2) XXVII Festiwal Piosenki „ Skarżysko 2018”
3) III Wojewódzki Turniej w Boccia i Łucznictwie
4) Projekt „ W pomarańczowe gramy i o zdrowie dbamy”
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IV. Przychody Fundacji:
Ogółem przychody w 2018r. wyniosły:

6 984 876,85 zł

w tym:
a) darowizny

38 940,80 zł

w tym wpływ z 1%

22 900,80 zł

b) z budżetu Gminy Pińczów

1 096 399,72 zł

c) ze Starostwa Powiatowego w Pińczowie

5 587 670,70 zł

d) z Urzędu Miejskiego w Pińczowie
e) pozostałe przychody

8 460,00 zł
253 405,63 zł

f) przychody uzyskane w gotówce

0,00 zł

V. Koszty Fundacji:
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
Wszystkie ponoszone koszty związane są z realizacją celów statutowych.
W 2018r. poniesiono koszty na:
- realizację celów statutowych

7 157 915,11 zł

w tym:
a) zużycie materiałów i energii
b) wynagrodzenia

620 740,35 zł
3 593 146,72 zł

c) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
d) podatki i opłaty
e) usługi obce

699 912,57 zł
1 420,50 zł
2 141 461,79 zł

f) amortyzacja

87 705,48 zł

g) pozostałe koszty

13 527,70 zł

h) koszty poniesione w gotówce

0,00 zł
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VI. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:
1. Na dzień 31.12.2018r. Fundacja zatrudniała 127 pracowników: na podstawie Umowy
o pracę - 118 osób oraz 9 osób na podstawie Umowy Zlecenia.
2. Fundacja wypłaciła w 2018r. wynagrodzenie za pracę w kwocie 3.386.739,36 zł
i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 206.407,36 zł
3. Zarząd nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
4. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
5. Fundacja posiada rachunki bankowe w banku ING Bank Śląski S.A.
6. Stan środków na rachunkach bankowych Fundacji na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił
22.996,00 zł
7. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce na dzień 31 grudnia 2018r wynosi
620,26 zł.
8. Fundacja na dzień 31 grudnia 2018r. nie posiadała lokat bankowych.
9. Sprawozdanie finansowe Fundacji wykazuje aktywa w kwocie 84.318,34 zł oraz
zobowiązania krótkoterminowe wynoszące 299.123,67 zł
10. Fundacja nie wykonywała
i samorządowe.

działalności

zleconej

przez

podmioty

państwowe

11. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
12. Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.
13. Księgowość prowadziło biuro rachunkowe BDP Sp. Z o.o. Spółka Doradztwa
Podatkowego z Kielc.

VII. Informacja o rozliczeniach Fundacji.
Fundacja z tytułu ciążących na niej zobowiązaniach podatkowych wywiązuje się terminowozgodnie z obowiązkami w roku 2018 Fundacja nie składała deklaracji podatkowych ale miała
obowiązek wpłaty zaliczek na podatki z tyt. PIT-4. Za rok 2018 Fundacja składa Deklarację
roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników (PIT-4R),
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której termin złożenia jest do 31 stycznia 2019r. oraz Deklarację na podatek dochodowy
od osób prawnych (CIT-8), której termin złożenia jest do 31 marca 2019 r.
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i
2215)

W roku 2018 w Fundacji przeprowadzono następujące kontrole:
1. 23.03.2018- Kuratorium Oświaty w Kielcach
2. 03.04.2018 – 31.07.2018 – Urząd Miejski w Pińczowie
3. 08.11.2018 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju.
4. 09.11.2018 – Starostwo Powiatowe w Pińczowie

Wszystkie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym – bez większych zastrzeżeń.

Pińczów, dn 12.09.2019

Sprawozdanie zatwierdził Prezes Fundacji - Anna Michnicka
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