Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji: „Ratujmy”
Organizacji Pożytku Publicznego
za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013
1.Dane o Fundacji:
a) Pełna nazwa podmiotu: Fundacja Ratujmy.
b) Status prawny: Fundacja- Organizacja Pożytku Publicznego.
c) Adres siedziby oraz adres do korespondencji:
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
d) email: kontakt@fundacja.siemiatycze.alpha.pl
e) Data dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 12.09.2003
f)Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000172005 od dnia 07.04.2005
g) Numer Regon: 052220333
h)Numer NIP: 544 143 07 55
i)Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
j)Skład Zarządu Fundacji „Ratujmy” :
1. Mariusz Gocał zam. Siemiatycze ul. Pałacowa 17b/8 – Prezes
Fundacji „Ratujmy”
2. Jacek Sitarski zam. Siemiatycze ul. Pl. Jana Pawła II 32 – Sekretarz
Fundacji „Ratujmy”
3. Hanna Maj zam. Siemiatycze ul. 11 Listopada 26/8 – Zastępca
Prezesa Fundacji „Ratujmy”
4. Franciszek Karolczuk zam. Siemiatycze ul. B. Głowackiego 2 –
członek Fundacji „Ratujmy”
k)Skład Rady Fundacji „Ratujmy”:
 Krzysztof Szyszko;
 Krzysztof Wieczorek;
 Halina Drabiuk;
l)Cele Statutowe Fundacji „Ratujmy”:

pomnażanie wyposażenia w sprzęt medyczny
szpitala w Siemiatyczach;
 wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności
medyczne
pracowników
szpitala
w
Siemiatyczach;
 wspieranie finansowe szpitala w Siemiatyczach;

kształtowanie
postaw
prozdrowotnych
mieszkańców Siemiatycz i okolic;

wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i
rehabilitacji
medycznej
mieszkańców
Siemiatycz i okolic;
2. Jako organizacji pożytku publicznego przekazywano nam 1% podatku dochodowego.
Jednocześnie od I kwartału 2004 Fundacja Ratujmy w związku z działalnością
statutową w dalszym ciągu otrzymywała nawiązki sądowe. Prowadziła ścisły rejestr
zasądzonych nawiązek.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych
- udzielanie szpitalowi w Siemiatyczach rzeczowego wsparcia poprzez zakupy aparatury
medycznej.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych:
Dzięki nagromadzonym z lat ubiegłych i zdobytym w bieżącym roku funduszom
udało nam się zakupić sprzęt za kwotę 82 539,87 zł.
Lista zakupionego sprzętu w 2013 roku:
Detektor tętna płodu z głowicą szerokokątną – 1 799,00
Kardiomonitor z wyposażeniem – 7 992,00
Autorefraktometr z keratometrią UNICOS – 16 596,00
Aparat elektrochirurgiczny SPECTRUM z wyposażeniem – 30 260,52
Aparat elektrochirurgiczny ENDO z wyposażeniem – 25 892, 35
Sprzęt medyczny zakupiony przez Fundację został nieodpłatnie darowany lub użyczony
Szpitalowi Powiatowemu w Siemiatyczach.
4.

Fundacja „Ratujmy” uzyskała przychody w formie darowizny w wysokości 7 300
zł., przychody z 1% podatku dochodowego w wysokości 19 422,70 zł., przychody z
nawiązek sądowych w wysokości 7 530,00 zł. Fundacja nie otrzymała spadku, zapisu
oraz nie otrzymała środków ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu
gminy.
5. Przez fundacje nie były realizowane odpłatne świadczenia w ramach celów
statutowych.
6.
Zostały poniesione koszty na :
- administrację w wysokości 6 639,59 zł.
- pozostałe koszty operacyjne w wysokości 0,0 zł.
w sumie 6 639,59 zł.
- realizację celów statutowych tj. zakup aktywów trwałych na kwotę 82 539,87 zł.
7. Fundacja „Ratujmy” nie zatrudnia żadnych pracowników na umowę o pracę jak
również umowę zlecenia. Nie były wypłacane wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia członkom zarządu i innym organom fundacji.
8. Fundacja „Ratujmy” w 2013 r. nie udzielała pożyczek.
9. Fundacja na dzień 31.12.2013 na rachunkach bankowych:
nr 24 8092 0001 0002 6941 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach posiadała
kwotę: 17 713,87 zł.
nr 45 8092 0001 0002 6941 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach posiadała
kwotę: 1 715,26 zł.
10. Fundacja „Ratujmy” w 2013 roku nie nabyła obligacji, udziałów, akcji w spółkach
prawa handlowego oraz nie nabyła nieruchomości.
11. Aktywa fundacji stanowią wyłącznie aktywa trwałe na kwotę 82 539,87 zł.
12. Poza aktywami trwałymi i majątkiem finansowym nie nabyto pozostałych środków
trwałych.
13.Fundacji nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe.
14. Fundacja nie posiada zobowiązań oraz nie ciążą na fundacji zobowiązania
podatkowe.

15. Do Urzędu Skarbowego została złożona deklaracja CIT 8
W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane żadne kontrole. Fundacja nie zna
danych osobowych darczyńców jak również nie udzielała korzyści majątkowych na rzecz
osób fizycznych.

