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ZŁOTÓW 2011 

 



I. Dane Fundacji. 

 
Fundacja „Złotowianka” z siedzibą w Złotowie przy ul. Wojska Polskiego 2 została 

ustanowiona aktem notarialnym z dn. 04.03.2008 i wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308316 

 

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst 

jednolity Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz 

873 z póź zm.) oraz statutu. 

 

Fundacja jest organizacja pożytku publicznego wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

w dniu 30.12.2009 r.  

 

Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 

2010 r.  

Fundatorzy: 

- Angelika Leszczyńska  

- Katarzyna Klaczyńska. 

 

REGON 300875953 

NIP 7671656524 

 

Zarząd Fundacji (na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych 

członkami byli): 

Prezes – Angelika Leszczyńska zam. 77-400 Złotów, ul. Wojska Polskiego 2 

Zastępca prezesa – Katarzyna Klaczyńska zam. 77-424 Zakrzewo Śmiardowo Złotowskie 

73 

 

Cele statutowe fundacji: 

1. prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania 

życia ludzi, w szczególności prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, w tym wspierania 

i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym; 

priorytetowo traktując mieszkańców Ziemi Złotowskiej 

2. udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i 

materialnej, priorytetowo traktując mieszkańców Ziemi Złotowskiej 

3. pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych 

4. promowania młodych uzdolnionych ludzi i wybitnych osiągnięć sportowych i twórczych 

na terenie Ziemi Złotowskiej 

5. działanie na rzecz wspierania dialogu społecznego, współpracy pomiędzy administracją 

publiczną a partnerami społecznymi. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) świadczenie pomocy finansowej i materialnej dla osób poszkodowanych w 

wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieci (pomoc ofiarom katastrof), 

które to działania jako działalność pożytku publicznego mają charakter nieodpłatny 

(PKD 88.9), 

b) pomoc społeczną na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowaną 

na wyrównywanie szans, w szczególności pomoc społeczną dla dzieci szczególnie 

uzdolnionych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (głownie poprzez 

finansowanie stypendiów i nagród), które to działania jako działalność pożytku 

publicznego mają charakter nieodpłatny (PKD 88.9), 

c) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz dzieci 

niepełnosprawnych oraz ich Rodzin, także poprzez finansowanie leczenia bądź 

rehabilitacji, które to działania jako działalność pożytku publicznego mają charakter 

nieodpłatny (PKD 86.9), 

d) prowadzenie działalności charytatywnej, która to działalność jako działalność pożytku 

publicznego ma charakter nieodpłatny (PKD 88.99 Z), 

e) prowadzenie działalności wydawniczej, która to działalność jako działalność pożytku 

publicznego ma charakter nieodpłatny (PKD 58.1), 

f) podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, która to działalność jako 

działalność pożytku publicznego ma charakter odpłatny i nieodpłatny (PKD 86.90 E), 

g) organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów i konferencji służących 

wymianie doświadczeń i wiedzy oraz inne formy działalności oświatowo-

wychowawczej,  które to działania jako działalność pożytku publicznego mają 

charakter odpłatny i nieodpłatny (PKD 85.60 Z), 

h) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, która to działalność jako działalność 

pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny (PKD 93.19 Z), 

i) promocji młodych talentów i wartościowej twórczości amatorskiej, która to 

działalność jako działalność pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny (90.03 Z), 

j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, która to 

działalność jako działalność pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny (PKD 

94.99 Z), 

k)  działania skupiając przedstawicieli różnych środowisk społecznych i zawodowych, 

zainteresowanych i wspierających cele Fundacji, która to działalność jako działalność 

pożytku publicznego ma charakter odpłatny i nieodpłatny (PKD 94.99 Z). 

 

 

III. Opis działalności fundacji w okresie sprawozdawczym: 

 
Główne kierunki działania fundacji i realizacji zadań statutowych to: 

- realizacja zadań organizacyjno – administracyjnych, 

- realizacja zadań strategiczno – programowych, 

- realizacja zadań marketingowo – promocyjnych. 

 

Realizacja zadań strategiczno – programowych: 

 



Projekt Polsko – Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać 

Szanse” 
Ciąg dalszy realizacji projektu „W rytmie H2O”, wygranego w konkursie grantowym 

organizowanym przez PAFDiM „Równać Szanse”. W okresie od stycznia do października 

fundacja realizowała poszczególne etapy projektu tj: 

- wyjazd na musical „Fame” do Teatru Muzycznego w Gdyni (luty) 

- warsztaty taneczne, plastyczne, dziennikarskie, graficzne, fotograficzne, wokalne, muzyczne 

(styczeń – wrzesień) 

- zorganizowanie wystawy plastycznej „Sztuka z głębin” (luty) 

- wycieczka wyjazdowa do drukarni „AGORA” w Pile (kwiecień) 

- zorganizowanie koncertu rockowego „Hard 2 O” (maj) 

- wydanie dwóch numerów gazetki (kwiecień, sierpień),  

- finał projektu - wystawienie widowiska muzycznego „Hydroliza uczuć” w wykonaniu 

młodzieży - uczestników projektu (październik) 

 

Organizacja zabawy charytatywnej 
W czerwcu fundacja zorganizowała zabawę charytatywną z której dochód przeznaczony był 

na cele statutowe fundacji. W trakcie zabawy przeprowadzono aukcję prac plastycznych 

wykonanych przez złotowską młodzież.  

 

 

Klasa na 6 – finał z roku 2009 
We wrześniu zorganizowano wycieczkę – nagrodę dla laureatów ubiegłorocznego konkursu 

„Klasa na szóstkę” 

Zwycięzcami zostali uczniowie kl. IV SP nr 1 w Złotowie.  

Dzieci wraz z wychowawcą i opiekunami pojechali na dwudniową wycieczkę do Łodzi. 

Atrakcyjny program obejmował min: Experymentarium., Muzeum Egipskie, Muzeum Bajki 

Se-Ma-For, Aquapark itp. 

 

 

Zbiórka pieniędzy dla podopiecznych fundacji 
Na łamach lokalnej gazety „Aktualności Lokalne” pojawiły się kolejne artykuły i apele o 

wsparcie finansowe osób, którym trudna sytuacja rodzinna nie pozwala korzystać z opieki, 

leczenia i rehabilitacji. 

 

Akcja mikołajkowa dzieci – dzieciom 
Grudzień. To już trzecia edycja „Dzieci – dzieciom”. Swym rozmiarem przerosła nasze 

oczekiwania. Zarówno pod kątem zainteresowanych dzieci, aktywności darczyńców, ilości 

paczek itp. scenariusz jak poprzednio:  

Dzieci, które było na to stać, przynosiły do szkoły upominki dla dzieci, które z powodu braku 

pieniędzy świątecznych prezentów nie mogły dostać. Wśród darów dominowały maskotki, ale 

były tez książki artykuły papiernicze, zabawki i słodycze. Finał akcji miał miejsce  na terenie 

Ośrodka rehabilitacji Zabajka 2 w Złotowie, gdzie członkowie Fundacji oraz pracownicy 

Zabajki zgotowali dzieciom szereg atrakcji. Dzieciaki mogły pojeździć na końskich 

grzbietach, upiec kiełbaskę przy ognisku, pośpiewać i potańczyć oraz spotkać się z 

„prawdziwym” Mikołajem, który wraz ze śnieżynkami rozdawał świąteczne paczki.  

Rozdaliśmy ponad 150 paczek! 

 



Gwiazdkowy Rynek 
19 grudnia odbyła się już trzecia edycja Gwiazdkowego Rynku. Na złotowskim Placu 

Paderewskiego od godziny 11.00 do 17.00 można było poczuć prawdziwie świąteczną 

atmosferę. Ze sceny płynęły kolędy i świąteczne piosenki wykonywane przez dzieci, 

młodzież i dorosłych, a wokół sceny rozstawiono kramy z szeregiem atrakcji. Niewątpliwie 

jedną z największych była Gwiazdkowa Loteria Fantowa. Każdy los wygrywał, dodatkowo 

można było wziąć udział w losowaniu kilku nagród głównych – kuchenki mikrofalowej, 

tostera, miksera itp. Była szopka z żywymi zwierzętami i Świętą Rodziną, kramy z 

pieczonymi jabłkami, barszczem, pierogami, kiełbaską i grzanym winem, z kawą, herbatą i 

ciachami. Był również wybór Mikołaja i Śnieżynki roku. Strażacy na wysięgniku wznosili 

dzieci na wysokości, można było rzucić bałwanem do puszek, pomalować bombkę, 

posiedzieć w prawdziwym wozie policyjnym, gaziku wojskowym, wozie strażackim. Z 

przepiękną Królową Śniegu, Mikołajem i Śnieżynkami można było zrobić sobie pamiątkowe 

zdjęcie, tuż obok stajenki z żywymi zwierzątkami. Na pamiątkę można było też nabyć ręcznie 

robione ozdoby świąteczne. Wielkim powodzeniem cieszyły się nasze propozycje kulinarne: 

gwiazdkowy grzaniec szedł jak woda, podobnie pieczone jabłka, pierogi i barszcz. Na deser 

serwowano różne rodzaje ciast, kawę, herbatę.  

Tłumy na rynku i uśmiechnięte buzie dzieci świadczyły o tym, że impreza kolejny raz 

naprawdę się udała.  

 

Podsumowanie konkursów kierowanych do Złotowian: 
1 „Nie czekam. Za podarowanie mi 1000 zł…” to konkurs na projekt dla młodego 

przedsiębiorcy, ogłoszony we wrześniu w lokalnej prasie. 

Zwycięstwo i nagrodę w wysokości 1000 zł - Paulina Ż. (za propozycję utworzenia w 

Złotowie rowerowej firmy kurierskiej). Dodatkowe 1000 zł komisja postanowiła przyznać kl. 

II L z Zespołu Szkół Spożywczych za pomysł zorganizowania wycieczki dla wychowanków 

jastrowskiego domu dziecka - za to, że chcą zrobić coś dla innych. 

2 „Złotolandia czyli Złotów w moich oczach” – to konkurs plastyczny w trzech kategoriach 

wiekowych. Trzech zwycięzców nagrodzono pięknymi albumami. 

3 „Gwiazdy, gwiazdeczki, gwiazdorki, stroiki i aniołki”- to konkurs na ozdoby świąteczne – 

rękodzieła. Zwyciężyły dwie osoby, które otrzymały nagrody rzeczowe. 

 

 
 

Realizacja zadań marketingowo – promocyjnych: 
- modernizacja strony www fundacji 

- wydanie 4 nr gazetki informującej o działaniach fundacji 

- informowanie o działaniach fundacji na łamach lokalnej prasy 

- wykonanie materiałów reklamowych (ulotki, koszulki, kubki, plakaty) 

- spotkania z włodarzami miasta i powiatu oraz lokalnymi przedsiębiorcami 

 

 

III. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o 

skutkach finansowych  
 

Fundacja „Złotowianka” w 2010 r. z tytułu wpłat 1 % podatku dochodowego pozyskała       

15 467,10 zł.  

Środki finansowe zebrane z 1 % zamierza wydatkować na cele statutowe . 

 
 



V.  Odpisy uchwał zarządu fundacji: 
 

Uchwała nr 1/02/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Uchwała nr 2/02/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie odwołania ze stanowiska 

sekretarza oraz powołania nowego sekretarza Fundacji „Złotowianka” 

Uchwała nr 1/04/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2009 r.  

Uchwała nr 2/04/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału zysku za 2009 r.  

Uchwała nr 1/06/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

merytorycznego  z działalności Fundacji „Złotowianka” jako organizacji Pożytku Publicznego 

za rok 2009 r.  

Uchwała nr 1/08/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

Uchwała nr 2/08/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zakupienia siodełka dla kucy. 

Uchwała nr 3/08/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zakupienia komputera oraz 

oprogramowania komputerowego dla prowadzenia rejestru księgowego w Fundacji 

„Złotowianka” 

Uchwała nr 1/09/2010 z dnia 05 września 2010 r. w sprawie przekazania kwoty z 

zasądzonych nawiązek dla podopiecznych Fundacji „Złotowianka”. 

Uchwała nr 2/09/2010 z dnia 05 września 2010 r. w sprawie dofinansowania podopiecznej 

Fundacji „Złotowianka”. 

Uchwała nr 1/10/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie dofinansowania turnusu 

rehabilitacyjnego dla podopiecznego Fundacji „Złotowianka”. 

Uchwała nr 1/11/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie refundacji kosztów 

poniesionych przez podopieczną Fundacji „Złotowianka”. 

Uchwała nr 1/12/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania nagród finansowych. 

 

 

VI.  Informacja o uzyskanych przychodach, z wyodrębnieniem ich 

źródeł: 
 

Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł  

I Przychody statutowe 80 608,85 zł  

1. Darowizny 44 158,85 zł  

                             w tym 1 % 15 467,10 zł 

2. Nawiązki 13 950,00 zł  

3. Dotacja od Fundacji zagranicznej 22 500,00 zł  

II Przychody finansowe 554,52 zł  

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym 554,52 zł  

 ogółem 81 163,37 zł  

 

Fundacja nie otrzymała spadków, dotacji państwowych i budżetowych 

 

VII. Odpłatne świadczenia. 
 

Fundacja  nie prowadziła działalność odpłatnej w ramach swoich celów statutowych 

 

VIII.  Działalność gospodarcza. 
 

W 2010 r. działalność gospodarcza nie była prowadzona przez fundację. 

 



IX. Informacja o poniesionych kosztach. 
 

Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł  

I Koszty realizacji działalności statutowej  63 346,90 zł  

II Koszty administracyjne 7 668,23 zł 

1. zużycie materiałów i energii 1 245,93 zł  

2. usługi obce 4 153,92 zł  

3.  podatki i opłaty 590,00 zł  

4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, i inne 

świadczenia 

1 678,33 zł  

5. Pozostałe koszty  0,05 zł  

III Koszty finansowe 260,25 zł  

 ogółem 71 275,38 zł  

 

 

X.  Dane o zatrudnieniu. 

 

W 2010 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na etatach oraz nie zatrudniała 

pracowników będących członkami zarządu w rozumieniu Kodeksu Pracy, 

zawierała umowy cywilnoprawne tylko umowy o dzieło, umowy zlecenia nie 

były zawierane. 

 

 

XI. Dane o wynagrodzeniach- umowy o dzieło  

 
Finansowane ze środków własnych fundacji, w ramach kosztów administracyjnych : 

Umowa o dzieło 09/2010      sporządzenie sprawozdania finansowego za 2009 r. 1 402,00 zł  

 

Finansowane ze środków własnych fundacji, w ramach kosztów statutowych : 

Umowa o dzieło 11/2010 oprawa muzyczna podczas zabawy tanecznej 1 168,00 zł  

Umowa o dzieło 01/2010 warsztaty plastyczne 480,00 zł  

 

Finansowane z dotacji- Program Równać szanse, w ramach kosztów statutowych 

 

Umowa o dzieło 01/2010 warsztaty plastyczne 880,00 zł  

Umowa o dzieło 02/2010 warsztaty choreograficzne 1000,00 zł 

Umowy o dzieło 03/2010 warsztaty plastyczne 880,00 zł  
Umowa o dzieło 04/2010 warsztaty taneczno-choreograficzne 950,00 zł  

Umowa o dzieło 05/2010 warsztaty muzyczne 544,00 zł  

Umowa o dzieło 06/2010 warsztaty „ Koncert od A do Z” 800,00 zł  

Umowa o dzieło 07/2010 warsztaty muzyczne 476,00 zł  

Umowa o dzieło 08/2010 warsztaty taneczne 750,00 zł  

Umowa o dzieło 10/2010 warsztaty choreograficzne 900,00 zł  

Umowa o dzieło 12/2010 warsztaty akustyczne 1 200,00 zł  

Umowa o dzieło 13/2010 warsztaty fotograficzne 100,00 zł 

Umowa o dzieło 14/2010 warsztaty fotograficzne 100,00 zł  

Umowa o dzieło 15/2010warsztaty managerskie 240,00 zł  

Umowa o dzieło 16/2010 prowadzenie zajęć i opieka nad młodzieżą-Koordynator 2 000,00 zł  

Umowa o dzieło 17/2010 prowadzenie księgowości projektu  1980,00 zł  



Umowy o dzieło 18/2010 warsztaty plastyczne144,73 zł  

 

XII. Pożyczki. 

 
Fundacja nie udziela pożyczek. 

 

XIII. Lokaty. 

 
Na koniec roku 2010 były lokowane środki pieniężne na rachunku bankowym Fundacji w 

Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie oddział w Złotowie w wysokości 80 000,00 zł  

 

XIV. Aktywa finansowe. 

 
Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego 

 

XV. Nieruchomości. 

 
Fundacja nie posiada nieruchomości 

 

XVI. Nabyte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. 

 
Fundacja nie posiada środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

 

XVII. Aktywa Fundacji. 

 
I. Zapasy                                                        5 440,60  zł  

II. Należności krótkoterminowe                    1 838,00  zł  

 Należności od US z tyt. podatku VAT    1 838,00 zł  

III. Inwestycje krótkoterminowe                     120 070,84 zł  

 Kasa                                                          682,76 zł  

 Rachunek bankowy bieżący                 39 388,08  zł  

 Lokaty                                                  80 000,00  zł  

                                           Aktywa ogółem                127 349,44 zł  

 

 

XVIII. Zobowiązania fundacji. 

 
Fundacja posiada zobowiązania  w kwocie  83 726,71 zł: 

Zobowiązania wc pacjentów  83 701,71 zł  

Zobowiązania wc dostawców 25,00 zł  

 

 

XIX.  Działalność zlecona. 

 
Fundacja nie realizowała w 2010 r. zadań zleconych przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 

 



 

XX.  Informacja o składanych deklaracjach podatkowych i kontrolach. 

 
Na fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. 

Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT – 8, PIT-11, PIT-4R do Urzędu Skarbowego w 

Złotowie. 

Fundacja jest płatnikiem podatku VAT, do dnia 31.12.2010 r. i z tego tytułu składała 

deklarację kwartalną VAT-7K 

 

W okresie sprawozdawczym w 2010 r. Fundacja nie podlegała kontroli zewnętrznej i 

wewnętrznej. 

 

Zgodnie z art. 17.ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. 

dochody fundacji przeznaczone na cele statutowe są wolne od podatku. 

 

 

 

Angelika Leszczyńska- Prezes Zarządu ………………………………………………….. 

 

 

Katarzyna Klaczyńska –Wiceprezes Zarządu…………………………………………….. 

 

Złotów, dnia    31 maja 2011r.  


