SPRAWOZDANI E

z działalności Fundacji Pracowniczej PRO-EKO
w Łaziskach Górnych za 2011 r.

Łaziska Górne 2012 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO”
w Łaziskach Górnych w 2011 r.
WSTĘP
Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dziennik Ustaw nr 50 poz. 529).
1.

Nazwa i Siedziba fundacji:
FUNDACJA PRACOWNICZA „PRO-EKO”
ul. Wyzwolenia 30
43 – 170 Łaziska Górne
e-mail: fundacja@pro-eko.win.pl
www.pro-eko.win.pl

2.

Podstawy prawne działania:
-

Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 1993 r. Nr
Rep. A nr 6446/93 zmienionym aktem notarialnym z dnia 10 maja 1994 r. Nr
Rep. A nr 2029/94.

-

Postanowienie KA VIII NS-REJ KRS2816/1/680 Sądu Rejonowego w
Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
21.11.2001 r. Nr KRS 0000064561.

-

Numer identyfikacyjny w systemie REGON
272161399

-

Numer identyfikacyjny NIP
635-10-04-363

3.

Dane dotyczące Członków Zarządu Fundacji:


Prezes Zarządu: mgr Jerzy Moryc



Sekretarz Zarządu: Andrzej Wyroba



Członek Zarządu: mgr inż. Jan Suchy



Członek Zarządu: Zbigniew Dykowski

Zmiany w składzie Zarządu Fundacji

4.

W związku ze złożeniem rezygnacji dotychczasowego Prezesa Zarządu – mgr inż.
Stanisława Karpety oraz Członka Zarządu – Augustyna Nowoka na dzień 15.03.2011 r. ,
został powołany nowy Zarząd, którego skład przedstawiono w punkcie 3.
Nowy skład Zarządu zatwierdzony został Uchwałą Rady Fundacji nr 4 / 2011 z dnia
04.03.2011 r. Niniejsze zmiany przesłane zostały do Krajowego Rejestru Sądowego.
5.

Zmiany w statucie Fundacji
Na podstawie Uchwały nr 11 / 2011 Zarządu Fundacji z dnia 04.03.2011 r. dokonano
zmian w statucie Fundacji (załącznik nr 1).

6.

Cele statutowe fundacji:
Celem statutowym fundacji jest niesienie pomocy pracownikom Elektrowni
„Łaziska”, ich rodzinom, emerytom i rencistom Elektrowni „Łaziska” oraz społeczeństwu
Ziemi Śląskiej, organizowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz
utrzymania substancji i ich rozwoju, szczególnie w zakresie:
-

ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

-

podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

-

wypoczynku, zdrowia i rekreacji,

-

ochrony środowiska,

-

działalności oświatowej i kulturalnej,

-

wspieranie załóg pracowniczych w procesie prywatyzacji, restrukturyzacji i
przekształceń własnościowych,

-

mieszkalnictwa.

Opis działalności statutowej:

7.

W roku 2011 działalność statutowa Fundacji realizowana była zgodnie z przyjętym
przez Zarząd i Radę Fundacji planem rocznym i obejmowała:
a)

pomoc dla placówek służby zdrowia (przychodni, szpitali, klinik) na kwotę
106.732,00 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup sprzętu i rozwój
bazy diagnostycznej, a także na przeprowadzenie prac remontowych i
modernizacyjnych w placówkach;

b)

pomoc dla placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych i średnich,
gimnazjów) w zakresie remontów, doposażenia, a także organizacji konkursów,
wycieczek, itp. na kwotę 45.123,79 zł;

c)

dofinansowanie w kwocie 27.600,00 zł wypoczynku śródrocznego tzw. „Zielonych
lekcji” – dla czternastu szkół podstawowych powiatu mikołowskiego; dotacja
wyniosła 50,00 zł na ucznia klasy trzeciej – uczestnika „zielonych lekcji”;

d)

wsparcie finansowe w kwocie 47.547,00 zł na rzecz Klubów i Organizacji
Sportowych, działających w regionie;

e)

pomoc finansowa dla placówek opiekuńczych (w tym ośrodków pomocy
społecznej, hospicjów, akcji parafialnych dla najuboższych) w związku z
przeprowadzanymi

pracami

remontowymi,

niezbędnymi

zakupami

oraz

organizowanymi przedsięwzięciami na kwotę 40.798,00 zł;
f)

dofinansowanie dla instytucji kultury i placówek działalności kulturalnej,
sponsorowanie wydawnictw i imprez kulturalnych oraz współudział w ochronie
zabytków (w tym kościołów) na łączną kwotę 48.910,00 zł;

g)

pomoc indywidualna na rzecz wnioskujących mieszkańców regionu, a także
pracowników, emerytów i rencistów Elektrowni „Łaziska”, oraz członków ich
rodzin na kwotę 85.751,19 zł;

h)

dofinansowanie kwotą 3.500,00 zł przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska
w regionie.

i)

koszt realizacji działań statutowych ze środków pożytku publicznego: pomoc
społeczna: 5.100,00 zł,

8.

Opis działalności gospodarczej:
W roku 2011 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Fundacja jest współudziałowcem Przedsiębiorstwa Usług Medycznych „Proelmed”
Sp. z o. o., w której obejmuje 23% udziałów, tj. 23 udziałów o wartości 11.500,00 zł.

9.

Organizacja Pożytku Publicznego
Fundacja na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia
30.10.2006 r. Sygn. KA. VIII NS – Rej. KRS/014452/06/120 uzyskała status
Organizacji Pożytku Publicznego.

10.

Treść Uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2011 r. stanowi załącznik nr 2 do
wersji papierowej

ZESTAWIENIE KSIĘGOWE
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów.

1.

W 2011 r. Fundacja uzyskała następujące przychody:
a) darowizny na cele statutowe:
- działalność statutowa:

1 167 839,99 zł
38 089,99 zł

w tym:
HYDAC sp. z o.o. Mikołów

3 000,00 zł

PPU ELEKTRO sp. z o.o. Łaziska Górne

1 000,00 zł

Pracownia Architektoniczna W. Sokalski Tychy

1 000,00 zł

Foster Wheeler Energia Sp. z o.o. Warszawa

3 000,00 zł

TAURON Wytwarzanie S.A. Katowice

21 000,00 zł

PUNT ProNovum Katowice

6 000,00 zł

Osoby prywatne

3 089,99 zł

- darowizny celowe

1 129 750,00 zł

w tym:
Przeds. Energetyki Cieplnej Tychy ( subkonto sport)

900 000,00 zł

Reg.Centr.Gosp.Wodn. Ściek.Tychy (subkonto sport)

140 000,00 zł

Instalmedia sp. z o.o. Tychy (subkonto sport)

50 000,00 zł

Turniej Piłki Ręcznej (10 darczyńców)

14 500,00 zł

SKOK Jowisz Czeladź
Dla Agaty (darczyńcy – osoby prywatne)
Hydac Sp. z o.o. – dla oświaty (szkoły)
b) darowizny dział. pożytku publicznego 1%:

11 150,00 zł
1 600,00 zł
12 500,00 zł
148 570,65 zł

- darowizny z 1% na rzecz Fundacji

71 270,98 zł

- darowizny celowe z 1%

77 299,67 zł

c) przychody finansowe w 2011 roku w tym:
odsetki z lokat bankowych:

72 692,47 zł

d) pozostałe przychody operacyjne w 2011 roku:

nie wystąpiły

Fundacja nie uzyskała przychodów z budżetu państwa, budżetu gminy, pochodzących ze
źródeł publicznych.
Fundacja w 2011 roku nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.
2. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fundacji:
102 562,60 zł

- Wynagrodzenia i narzuty:
w tym:
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę:

32 637,92 zł

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń:

23 200,00 zł

Narzuty na płace:

7 724,68 zł

Wynagrodzenia org. samorząd. (posiedzenia Zarządu):

1 500,00 zł
37 5000,00 zł

Stypendia:

W ramach poniesionych kosztów Fundacja nie wypłaciła żadnych nagród i premii.
Prezes Fundacji był zatrudniony na umowę zlecenie od 01.01.- 28.02.2011r. , pozostałe
funkcje statutowe w 2011 roku były pełnione społecznie. Na umowę o pracę w niepełnym
wymiarze czasu pracy zatrudniono pracownika do prowadzenia księgowości (0,25 etatu) oraz
pracownika administracyjnego na cały etat (od 01.06.2011 r.)
3. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
Fundacja ma ulokowane środki pieniężne w banku:
- Bank DnB NORD Polska S.A. o/Mikołów (stan na 31.12.2011 r.)

-

1 495 661,53 zł

4. W okresie sprawozdawczym (01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.) Fundacja nie nabyła
żadnych obligacji.
5. W okresie sprawozdawczym (01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.) Fundacja nie nabyła
żadnych akcji w spółkach prawa handlowego. Środki Fundacji były inwestowane w
lokatach bankowych.
6. W okresie sprawozdawczym (01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.) w Fundacji nie wystąpiły
żadne zobowiązania ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych
dla celów statystycznych. W 2011 r. nie wystąpił podatek dochodowy od osób prawnych.

W 2011 roku przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych z tytułu:
-

umów o pracę:

2 185,00 zł

-

umów zleceń:

1 883,00 zł

7. W okresie sprawozdawczym (01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.) nie miała miejsca
działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe.
8. Koszty realizacji działań statutowych w 2011 roku:

1 461 313,75 zł

- działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

81 272,17 zł
75 250,47 zł

w tym przekazane darowizny z subkont z 1% dla :
- pozostała działalność statutowa:

1 380 041,58 zł
158 772,97 zł

9. Koszty administracyjne:
- usługi obce:

11 974,37 zł

- podatki i opłaty:

17,00 zł
102 562,60 zł

- wynagrodzenia z narzutami:
w tym stypendia - 37 500,00 zł

1 170,00 zł

- amortyzacja:
- pozostałe koszty:

43 049,00 zł

10. Pozostałe koszty finansowe:
11. Wynik finansowy:

108,00 zł
231 091,61 zł

-

12. W 2011 roku Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.
13. W 2011 roku Fundacja nie zakupiła żadnych środków trwałych.
14. Wartość aktywów i pasywów w bilansie fundacji na dzień 31.12.2011 r.
wynosi:

1 556 664,87 zł

15. Fundacja składa roczną deklarację „CIT-8” i „CIT-D” o wysokości osiągniętego
dochodu, który korzysta ze zwolnienia podatkowego (Art. 17, ust. 1-50 Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych), rocznie „PIT-4R”, „PIT-8C” oraz „PIT-11”.
Na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) fundacja została
zwolniona od składania miesięcznych deklaracji VAT-7

16. W 2011 r. nie wystąpił podatek dochodowy od osób prawnych.
17. W 2011 r. w Fundacji Pracowniczej PRO-EKO:
-

nie zlecono Fundacji działalności przez podmioty państwowe,

-

nie nabyto żadnych nieruchomości,

-

Fundacja nie uzyskała przychodów z budżetu państwa, budżetu gminy, pochodzących
ze źródeł publicznych.

18. W okresie sprawozdawczym w Fundacji

było przeprowadzone badanie

sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji za 2010 rok przez
Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta Katarzynę Walewską. Poza tym w Fundacji nie
było innych kontroli.

Załączniki:
1. Uchwała nr 11/2011 z dnia 04.03.2011r.
2. Uchwały Zarządu Fundacji podjęte w 2011 r. (w wersji papierowej)

Załącznik nr 1.

