Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2009
(merytoryczne)
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 08.05.2001
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

§ 2 pkt 1
DANE FUNDACJI
Nazwa:
Adres/siedziba
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:
Numer KRS:
Numer REGON:
Dane członków zarządu
(imiona, nazwiska i adresy zamieszkania)

Cele statutowe:

FUNDACJA DZIECI AFRYKI
Ul. Odkryta, nr 48D, lok. 612, 03-140 Warszawa
10.06.2009
0000331212
141903490
Robert Noga,
Ul. Odkryta 48 D m. 612, 03-140 Warszawa
Elżbieta Iwona Wolska
Wyględy, ul. Stołeczna 23, 05-083 Zaborów
Małgorzata Wołosiewicz
Ul. Boćkowska 94, 17-120 Brańsk
Zgodnie z § 6 statutu:
Fundacja realizuje Milenijne Cele Rozwoju określone przez
Organizację Narodów Zjednoczonych.
Celami Fundacji są:
1. Eliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu.
2. Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie
podstawowym.
3. Ograniczenie umieralności dzieci.
4. Poprawa opieki zdrowotnej rodzin.
5. Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS,
malarii i innych chorób.
6. Niesienie pomocy humanitarnej.
7. Uświadamianie społeczeństwa o potrzebach działania
na rzecz niwelowania przyczyn i skutków głodu,
nędzy, chorób i analfabetyzmu oraz konieczności
niesienia pomocy jej potrzebującym.

§ 2 pkt 2
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Zgodnie z §7 statutu:
1. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ubogich mieszkańców Afryki i innych krajów Trzeciego Świata.
2. Fundacja realizuje wyznaczone cele poprzez:
a) poprawianie warunków bytowych rodzin,
b) dożywianie dzieci,
c) opłacanie edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci osieroconych, z rodzin ubogich
i wielodzietnych,
d) fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży,
e) doposażanie i utrzymywanie placówek edukacyjnych oraz opiekuńczych,
f) doposażanie ośrodków zdrowia w lekarstwa, środki opatrunkowe i sprzęt medyczny,
g) stwarzanie możliwości zarobkowania społeczności lokalnej,
h) organizowanie akcji celowych; zbiórek rzeczowych i finansowych na rzecz ofiar katastrof, klęsk
Żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen na kontynencie afrykańskim oraz w innych
rejonach Trzeciego Świata,
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i)
j)

promowanie i organizowanie wolontariatu,
niedochodową działalność wydawniczą polegającą na wydawaniu i rozpowszechnianiu
materiałów informacyjnych, o celach statutowych fundacji, broszur, plakatów, ulotek,
pocztówek itp.,
k) upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji dzieci i rodzin żyjących w skrajnym ubóstwie we
współpracy z mediami oraz poszukiwanie sposobów niwelowania biedy w krajach trzeciego
świata,
l) organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji poświęconych celom Fundacji
w kraju i za granicą,
m) organizowanie imprez masowych propagujących cele Fundacji,
n) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
3. Określona w statucie działalność Fundacji, stanowiąca działalność pożytku publicznego może być
prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie,
4. Jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego Fundacja prowadzi działania, o których mowa:
a) w ust. 2a (PKD 88.99.Z),
b) w ust. 2b (PKD 88.99.Z),
c) w ust. 2c (PKD 85.60.Z),
d) w ust. 2d (PKD 85.60.Z),
e) w ust. 2e (PKD 85.60.Z, 88.99.Z),
f) w ust.2f (PKD 86.90.E),
g) w ust.2g (PKD 88.99.Z),
h) w ust. 2h (PKD 84.21.Z, 88.99.Z),
i) w ust.2i (PKD 88.99.Z),
j) w ust. 2j (PKD 58.11.Z, 58.19.Z),
k) w ust. 2k (PKD 94.99.Z).
5. Jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego Fundacja prowadzi działania, o których
mowa:
a) w ust. 2l (PKD 85.60.Z, 94.99.Z),
b) w ust. 2m (PKD 85.51.Z),
c) w ust. 2n (PKD 94.99.Z).
Zgodnie z § 17 statutu:
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Zakres
działalności Fundacji obejmuje:
a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
c) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
d) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
f) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
g) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
h) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
i) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
j) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.63.Z),
k) sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
l) sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
Zgodnie z Uchwałą nr 5 Zarządu z dnia 9 lipca 2009 r., główną działalnością Fundacji jest realizacja
następujących programów pomocy dzieciom i rodzinom w Afryce:
1. Dom dla sierot ( budowa nowego domu dla sierot w Nguelemendouka)
2. Żywię dziecko w Nguelemendouka (Adopcja Serca dziecka z Oratorium)
3. Fundusz Rodzinny ( wspieranie finansowe i materialne ubogich rodzin)
4. Bilet do Świata (stypendia dla uzdolnionych wychowanków Oratorium).

Dom dla sierot
Fundacja DZIECI AFRYKI pomaga w wybudowaniu nowego, murowanego domu, który będzie mógł przyjąć
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300 sierot. Obecne pomieszczenie oratorium, prowadzone przez misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała
Archanioła, to wiata zbudowana z drzewa bambusowego, w której 140 dzieci dwa razy w tygodniu może zjeść
gotowany posiłek, często jedyny w ciągu całego dnia. Po wybudowaniu nowego domu 300 dzieci będzie mogło
przez pięć dni w tygodniu najeść się do syta!
Fundacja zgromadziła 5.057,94 zł na budowę domu dla sierot.
Żywię dziecko w Nguelemendouka
Fundacja DZIECI AFRYKI pomaga w zdobywaniu środków finansowych na wyżywienie sierot oraz dzieci
z najuboższych rodzin. Roczny koszt wyżywienia jednego dziecka w Oratorium w przeliczeniu wynosi 500 zł.
W ramach Adopcji Serca dzieckiem z Oratorium może zaopiekować się osoba, rodzina, klasa bądź instytucja.
42 dzieci z Oratorium Św. Michała Archanioła w Nguelemendouka zostało objętych programem
dożywiania ( Adopcja Serca) przez 40 rodzin, 1 szkołę i 1 grupę osób.
Fundusz Rodzinny
Fundacja DZIECI AFRYKI wspiera najuboższe rodziny w Nguelemendouka. Troszczy się, aby matki miały
czym nakarmić dzieci, by mogły bez obaw leczyć siebie oraz potomstwo, by dzieci nie musiały spać na
twardych bambusowych łóżkach, by miały mydełka, czyste ubranka i osobistą zabawkę, by nowonarodzone
dzieci z najuboższych rodzin, bądź osierocone tuż po urodzeniu mogły być karmione kosztownym mlekiem
w proszku. Fundusz Rodzinny konkretnej lub anonimowej rodziny może współtworzyć osoba, rodzina bądź
instytucja. Można też zaopiekować się nowonarodzonym dzieckiem będącym w potrzebie.
3 ubogie rodziny z Nguelemendouka korzystały z pomocy finansowej i materialnej.
Bilet do Świata
Fundacja DZIECI AFRYKI w trosce o uzdolnionych wychowanków Oratorium kończących naukę w szkole
podstawowej zapewnia im stypendia umożliwiając kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej (liceum
klasyczne lub liceum techniczne).
Każdy może wspomóc konkretnego wychowanka lub współtworzyć fundusz dla wielu, a tym samym stworzyć
młodym Afrykańczykom niepowtarzalną szansę na godne życie, na dobry start w dorosłość.
3 wychowanków Oratorium podjęło naukę w szkołach ponadpodstawowych w Nguelemendouka - dzięki
pomocy 2 rodzin, w tym jedna dwudziestoletnia dziewczyna studium pielęgniarskie w Yaounde stypendium ufundowane przez Fundację.
Do jednego z wymienionych programów Pomocy Dzieciom i Rodzinom Afryki może przystąpić każdy po
wypełnieniu deklaracji dostępnej u przedstawicieli Fundacji oraz na stronie internetowej Fundacji:
www.dzieciafryki.com
Ponadto ze zgromadzonych funduszy celowych przekazano kwotę 3.755,00 zł dla szkół w Ngulemendouka
i Betare-Oya, osobom chorym i starcom oraz dzieciom i rodzinom.
Działalność w kraju
Fundacja organizowała Niedziele Misyjne w parafii Św. Królowej Jadwigi w Choszcznie, uczestniczyła
w Festynach Rodzinnych w Lesznie i w Wołominie oraz prowadziła misyjne zajęcia edukacyjne dla
choszczeńskich uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 3.
Pomoc w Afryce, w imieniu Fundacji, organizują placówki misyjne polskich zgromadzeń zakonnych, z którymi
fundacja współpracuje:
– misje katolickie Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Nguelemendouka i Betare-Oya.
Rolą Fundacji jest pozyskiwanie ofiarodawców, przyjmowanie i ewidencjonowanie poszczególnych wpłat i ich
zbiorcze przekazywanie misjonarzom (na podstawie rozliczeń określających przekazywane kwoty i ich
przeznaczenie, w przypadku stałej „opieki na odległość” opartych na imiennych listach dzieci i młodych ludzi
będących odbiorcami pomocy), pośredniczenie w przekazywaniu korespondencji i zdjęć między ofiarodawcami
a podopiecznymi, organizowanie spotkań ofiarodawców z misjonarzami odwiedzającymi Polskę.
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Prace organizacyjne i administracyjne, w tym: programowanie i prowadzenie bazy danych, finanse i księgowość,
tłumaczenia listów, prowadzenie korespondencji, projekt i aktualizacja strony internetowej, organizowanie
spotkań ofiarodawców z misjonarzami – wykonywane są przez osoby tworzące Fundację oraz jej
współpracowników. Wszystkie osoby zaangażowane w działalność Fundacji pracują nieodpłatnie.

§ 2 pkt 3
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS
Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
Fundacja prowadziła sprzedaż wydanych przez siebie płyt DVD pt.: „Na kontynencie nadziei” oraz
silikonowych bransoletek „Dzieci Afryki”.

§ 2 pkt 4
Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji
Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 6 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Zarządu
Zarząd Fundacji zatwierdza Regulamin Działalności Zarządu.
Uchwała nr 2 Zarządu z dnia 6 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Działalności Fundacji
Zarząd Fundacji zatwierdza Plan Działalności Fundacji na lata 2009 – 2013.
Uchwała nr 3 Zarządu z dnia 6 czerwca 2009 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia rachunkowości
Zarząd Fundacji powierza prowadzenie rachunkowości Fundacji pani Aleksandrze Hybzie zamieszkałej
w Gnieźnie przy ul. Rycerskiej 12/2, rekomendowanej przez członka Rady Mariusza Smelkowskiego.
Skarbnik do 25 dnia każdego miesiąca, dostarcza osobie prowadzącej rachunkowość faktury zakupowe i inne
dokumenty niezbędne do prawidłowego księgowania.
Uchwała nr 4 Zarządu z dnia 6 czerwca 2009 r.
w sprawie przeznaczenia darowanych płyt DVD
Zarząd Fundacji przeznacza darowane płyty DVD z filmem o sierocińcu w Nguelemendouka w sposób
następujący:
1) 400 egzemplarzy przekazać s. Immakulacie Urszuli Faustynowicz w celu rozprowadzenia ich
i pozyskiwania w ten sposób funduszy na budowę domu dla sierot w Nguelemendouka;
2) 100 egzemplarzy pozostawić w dyspozycji członków Zarządu i Rady w celu rozprowadzania ich wśród
potencjalnych Darczyńców Fundacji.
Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie założenia rachunku bankowego
Zarząd Fundacji podpisuje umowę o prowadzenie rachunku bankowego Fundacji z ING Bankiem Śląskim.

Uchwała nr 2 Zarządu z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia „Zakładowego Planu Kont”
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Zarząd Fundacji, działając na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późn. zmianami), wprowadza jako obowiązujący, od dnia
uchwalenia uchwały, Zakładowy Plan Kont (ZKP):
1. Wykaz kont księgi głównej stanowi załącznik nr 1.
2. Zasady funkcjonowania kont przyjmuje się wg „Planu kont” dla organizacji pozarządowych opracowane
przez Biegłego Rewidenta Marię Sobolewską, publikowane przez „Rachunkowość Organizacji NON
Profit”.
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
4. Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych oraz zestawienie obrotów i sald za rok obrotowy
sporządza się co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż do 85 dni po dniu
bilansowym
5. Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu 4 i 5 ZPK.
6. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie kalkulacyjnym
7. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym (w bilansie) wykazuje się ze szczegółowością
określoną w art. 50 ust. 2 tj. w formie uproszczonej.
Uchwała nr 3 Zarządu z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie upoważnienia dla s. Immakulaty Faustynowicz
Zarząd Fundacji upoważnia Urszulę Faustynowicz (s. Immakulatę) legitymującą się paszportem nr AV03910954
do dokonywania w imieniu Fundacji rozliczeń gotówkowych na terenie Kamerunu, przekazywania jej zaliczek
za pokwitowaniem oraz do odbierania w imieniu Fundacji faktur zakupowych.
Uchwała nr 4 Zarządu z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie podpisania deklaracji współpracy z Oratorium Św. Michała Archanioła w Nguelemendouka
Zarząd Fundacji, działając na podstawie § 7 statutu, zobowiązuje Prezesa do przygotowania i podpisania
deklaracji współpracy z Oratorium Św. Michała Archanioła w Nguelemendouka w Kamerunie, prowadzonym
przez polskie misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła.
Uchwała nr 5 Zarządu z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie realizacji programów pomocy
1. Zarząd Fundacji, działając na podstawie § 7 statutu, wdraża do realizacji od dnia
1 sierpnia 2009 r.
programy pomocy dzieciom i rodzinom w Afryce: „Adopcja Serca”, „Fundusz Rodzinny” i „Bilet do
Świata”. Programy wspierają dożywianie dzieci osieroconych, edukację byłych wychowanków
Oratorium Św. Michała Archanioła oraz najuboższe rodziny w Nguelemendouka.
2. Za realizację programu „Adopcja Serca” odpowiedzialny jest Sekretarz.
3. Za realizację programów „Bilet do Świata” i „Fundusz Rodzinny” odpowiedzialny jest Prezes.
Uchwała nr 6 Zarządu z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie prowizji z darowizn
1. Zarząd Fundacji pobiera z darowizn przekazywanych na realizację programu pomocy: „Adopcja Serca”,
„Fundusz Rodzinny” i „Bilet do Świata” 5% prowizji na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem
Fundacji.
2. Zarząd Fundacji nie pobiera prowizji na inne cele pomocy misjonarzom w Nguelemendouka.
Uchwała nr 7 Zarządu z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia zbiórki publicznej
1. Zarząd Fundacji, działając na podstawie § 8 ust. c statutu, występuje do właściwego organu
administracji o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej podczas Festynu
Rodzinnego w Lesznie i Wołominie.
2. Dochód ze zbiórki publicznej w Lesznie przeznacza się na budowę domu dla sierot w Nguelemendouka.
3. Dochód ze zbiórki publicznej w Wołominie przeznacza się na potrzeby bieżące szkoły katolickiej
w Nguelemendouka.
Uchwała nr 8 Zarządu z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie podpisania umowy użyczenia
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Zarząd Fundacji podpisuje umowę użyczenia sprzętu komputerowego oraz kamery wideo z Robertem Nogą.
W imieniu Fundacji umowę podpisuje Prezes łącznie z Sekretarzem.
Uchwała nr 9 Zarządu z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie podpisania umowy z dostawcą telekomunikacyjnym
Zarząd Fundacji upoważnia Prezesa do podpisania umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych w celu
podłączenia telefaksu oraz Internetu w siedzibie Fundacji.
Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 12 września 2009 r.
w sprawie wystąpienia do KRS o status OPP
Zarząd Fundacji, działając zgodnie z czteroletnim Planem Działalności, występuje do Krajowego Sądu
Rejestrowego z wnioskiem o nadanie Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego.
Uchwała nr 2 Zarządu z dnia 12 września 2009 r.
w sprawie wystąpienia do Rady Fundacji o dokonanie zmian w statucie
Zarząd Fundacji, działając zgodnie z § 18 statutu oraz z czteroletnim Planem Działalności, występuje do Rady
Fundacji o dokonanie zmian w statucie polegających na:
1. zmianie zapisu w § 7, ust. 2, pkt j,
2. wykreśleniu w całości w § 7, ust. 2, pkt k i l (dotychczasowych)
3. dopisaniu w § 7, ust. 4 i 5
4. dopisaniu w § 8, ust. 3, pkt d
Zmiany podyktowane są koniecznością wyszczególnienia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego Fundacji wraz z przypisaniem im kodów PKD.
Uchwała nr 3 Zarządu z dnia 12 września 2009 r.
w sprawie przekazania darowizny dla Oratorium Św. Michała Archanioła w Nguelemendouka
Zarząd Fundacji, działając zgodnie z § 7 i § 8 ust. b, e statutu oraz uchwałą nr 5 z dnia 9 lipca 2009 r.,
przekazuje dla Oratorium Św. Michała Archanioła w Nguelemendouka darowiznę w wysokości 3240 zł (trzy
tysiące dwieście czterdzieści) z przeznaczeniem:
a) na budowę nowego domu dla sierot kwotę 2000 zł
b) na potrzeby bieżące szkoły katolickiej 840 zł
c) dla ubogich rodzin 400 zł
Uchwała nr 4 Zarządu z dnia 12 września 2009 r.
w sprawie przeznaczenia dochodu z działalności gospodarczej
Zarząd Fundacji postanawia przeznaczać w całości dochód z działalności gospodarczej na cele związane
z funkcjonowaniem Fundacji.
Uchwała nr 5 Zarządu z dnia 12 września 2009 r.
w sprawie zakupu i wysyłki upominków świątecznych dla rodzin będących pod opieką Fundacji
Zarząd Fundacji, działając zgodnie § 7 oraz uchwałą nr 5 z dnia 9 lipca 2009 r., zakupuje upominki świąteczne
dla rodzin będących pod opieką Fundacji w kwocie do 300 zł (trzysta).
Upominki zostaną wysłane pocztą do dnia 30 września br.
Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie przeznaczenia kwesty
Zarząd Fundacji, działając zgodnie z § 7 i § 8 ust. e statutu, przeznacza kwotę 1000 zł (tysiąc), uzyskaną
z kwesty przeprowadzonej w dniu 18 października w parafii św. Królowej Jadwigi w Choszcznie, na potrzeby
bieżące szkoły katolickiej w Nguelemendouka.
Uchwała nr 2 Zarządu z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie celowego przeznaczenia części artykułów fundacyjnych
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Zarząd Fundacji wydane przez Fundację:
1. płyty DVD „Na kontynencie nadziei” przeznacza:
a) na sprzedaż 150 egzemplarzy,
b) jako podarunek 50 egzemplarzy
c) dla działaczy 16 egzemplarzy
2. bransoletki „Dzieci Afryki”
a) na sprzedaż 800 sztuk
b) jako podarunek 180 sztuk
c) dla działaczy 20 sztuk
Uchwała nr 3 Zarządu z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie podpisania umowy użyczenia
Zarząd Fundacji podpisuje umowę użyczenia samochodu prywatnego o nr rejestracyjnym WA 41611, będącego
własnością Roberta Nogi.
W imieniu Fundacji umowę podpisuje Prezes łącznie z Sekretarzem.
Uchwała nr 4 Zarządu z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie paczek z pomocą humanitarną
Zarząd Fundacji, działając zgodnie z § 7 i § 8 ust. a statutu postanawia wysyłać do podopiecznych w Kamerunie
paczki z pomocą humanitarną w ilości maksymalnie 60 kg w kwartale. Na zawartość paczek składają się dary
przekazane przez darczyńców oraz zakupione ze środków celowych.
Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie wydania zaświadczeń dla działaczy Fundacji
Zarząd Fundacji wydaje zaświadczenie regionalnego działacza Fundacji:
Nr 1 Beata Warzecha Litwa
Nr 2 Katarzyna Piotrowiak Tyc
Nr 3 Małgorzata Walendzik
Uchwała nr 2 Zarządu z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie wydania upoważnienia Beacie Warzecha Litwa
Zarząd Fundacji upoważnia Beatę Warzechę Litwę do sprzedawania artykułów fundacyjnych w imieniu
Fundacji.
Uchwała nr 3 Zarządu z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie ufundowania stypendium
Zarząd Fundacji, działając zgodnie z § 7 i § 8 ust. d statutu funduje roczne stypendium dla Estel Solange Nke
Moto wychowance Oratorium Św. Michała Archanioła w Nguelemendouka w wysokości 100 euro.
Stypendium będzie płacone przez dwa lata w okresie studiów pielęgniarskich w Yaounde.
Uchwała nr 4 Zarządu z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie przekazania darowizny dla Oratorium Św. Michała Archanioła w Nguelemendouka
Zarząd Fundacji, działając zgodnie z § 7 i § 8 ust. b, d, e statutu oraz uchwałą nr 5 z dnia 9 lipca 2009 r.,
przekazuje dla Oratorium Św. Michała Archanioła w Nguelemendouka darowiznę w wysokości 4200 zł (cztery
tysiące dwieście) z przeznaczeniem:
d)
e)
f)
g)

na dożywianie dzieci w Oratorium kwotę 2100 zł
na potrzeby bieżące szkoły katolickiej kwotę 1260 zł
dla starców i chorych kwotę 420 zł
na stypendium Estel Solange Nke Moto kwotę 420 zł
Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie przeznaczenia kwesty
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Zarząd Fundacji, działając zgodnie z § 7 i § 8 ust. a statutu, postanawia przeznaczyć środki finansowe, zebrane
podczas kwesty organizowanej w dniu 27 grudnia br. w parafii św. Królowej Jadwigi w Choszcznie, na potrzeby
bieżące rodzin w Nguelemendouka, będące pod opieką Fundacji.
Uchwała nr 2 Zarządu z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie podpisania umowy o współpracy
Zarząd Fundacji, działając zgodnie z § 7 statutu podpisuje umowę o współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Św.
Michała Archanioła z siedzibą w Miejscu Piastowym przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22.
Uchwała nr 3 Zarządu z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie prowizji z darowizn i działalności
1. Zarząd Fundacji, z dniem 1 stycznia 2010 r,. pobiera ze wszystkich przekazywanych darowizn 5%
prowizji na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Fundacji.
2. Zarząd Fundacji, z dniem 1 stycznia 2010 r., przeznacza 5 % przychodów z działalności na ogólne
cele misyjne.

§ 2 pkt 5
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł ( np.: spadek, zapis,
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy),
odpłatnych świadczeń realizowanych przez Fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności
oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł.

Przychody Fundacji:
1. darowizny: 21.942,15 zł
2. środki pochodzące ze źródeł publicznych (zbiórki publiczne i kwesty): 3.133,39 zł
3. działalność gospodarcza: 5.707,89 zł
4. inne ( zwrot opłaty skarbowej) : 82,00 zł
Przychód osiągnięty z działalności gospodarczej wynosi 18,54 % w stosunku do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł.

§ 2 pkt 6

a)
b)
c)
d)

Informacja o poniesionych kosztach na:
realizację celów statutowych,
administrację ( czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.),
działalność gospodarczą,
pozostałe koszty.

Koszty Fundacji poniesione na:
a) realizację celów statutowych: 10.269,62 zł
b) administrację i pozostałe koszty (utrzymanie): 3.221,83 zł
c) działalność gospodarcza: 2.976,53 zł

§ 2 pkt 7 lit. a
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Dane o liczbie osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Fundacja nie zatrudniała pracowników.

§ 2 pkt 7 lit. b
Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej.

Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń.

§ 2 pkt 7 lit. c
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.

Członkowie zarządu i innych organów Fundacji nie pobierali wynagrodzenia.

§ 2 pkt 7 lit. d
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

Fundacja nie podpisywała umów zlecenia.

§ 2 pkt 7 lit. e
Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości,
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek.

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

§ 2 pkt 7 lit. f
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2009 r. Fundacja posiada na rachunku bankowym ING Bank Śląski
kwotę 15.615,01 zł (uwzględniono odsetki z lokaty w wysokości 34,32 zł).
§ 2 pkt 7 lit. g
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Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

Fundacja nie nabywała papierów wartościowych.

§ 2 pkt 7 lit. h
Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie.

Fundacja nie nabywała nieruchomości.

§ 2 pkt 7 lit. i
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

Fundacja nie nabywała środków trwałych.

§ 2 pkt 7 lit. j
Dane o wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych.

Dane zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2009 r.:
aktywa wynoszą łącznie 16.891,38 zł.

§ 2 pkt 8
Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe ( usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej.

§ 2 pkt 9
Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja
w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja zwolniona jest z płacenia podatku VAT.
Fundacja składała deklarację podatkową VAT 8 w miesiącach październik- grudzień.

§3
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Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w Fundacji kontrola,
a jeśli była to jej wynik.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji kontrola
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