
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

 „Iskierka nadziei” w Zdunach 

 

za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 

 

Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Iskierka nadziei” 

63-760 Zduny, Mickiewicza 21 

 

Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym Nr 2754 podpisanym przez 

fundatora Jadwigę Kozioł w dniu 30.04.2009 r.   

 

Data wpisu do KRS 10.06.2009 r. Nr KRS 0000331288 Sąd Rejonowy Poznao – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydz. Gospodarczy KRS. 

 

NIP 621 1790232 

REGON 301129809 

 

Status organizacji pożytku publicznego Fundacja uzyskała 25.01.2010 r. 

Dane dotyczące członków Zarządu: 

Dariusz Dębicki – Przewodniczący 

Justyna Marcinkowska – Członek  

Katarzyna Bugajna- Cegła – Członek 

 



Celem Fundacji jest działalnośd pożytku publicznego polegająca na:  

1. Wspieraniu działao opiekuoczo – rehabilitacyjnych oraz wychowawczych                           

z uwzględnieniem zachowao pro-zdrowotnych u osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w 

Zdunach, 

2. A także wspieraniu osób niepełnosprawnych spoza wymienionego Domu jeśli 

środki finansowe Fundacji na to pozwolą.  

 

Podstawowy przedmiot działalności: 

1. Fundacja realizuje swoje cele poznawcze: 

a) Działalności fizjoterapeutycznej – 86.90. A; 

b) Działalności obiektów kulturalnych – 90.04.z; 

c) Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej – 93.29.z; 

d) Pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku                 

i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z 

e) Pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowanej – 88.99 Z; 

f) Działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej                    

niesklasyfikowanej – 94.99Z. 

 

2. Fundacja prowadzi działalnośd pożytku publicznego polegającą na: 

a) Działalności fizjoterapeutycznej – 86.90. A; – działalnośd nieodpłatna 

b) Działalności obiektów kulturalnych – 90.04. Z; – działalnośd odpłatna 

c) Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej – 93.29. Z; – 

działalnośd odpłatna 

d) Pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 

osób niepełnosprawnych – 88.10 Z – działalnośd nieodpłatna 



e) Pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowanej – 88.99.Z; – działalnośd nieodpłatna 

f) Działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanej – 94.99.Z; – działalnośd odpłatna 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

W roku 2018 uzyskano przychody: 

- z tytułu 1%                                                                 12.854,10 

- wpłaty pieniężne od osób prywatnych                  20.530,00 

RAZEM                                                                          33.384,10 

 

W roku 2018 poniesiono koszty: 

- koszty realizacji zadao statutowych                       11.624,86 

- koszty administracyjne                                                 379,10 

- wyposażenie przekazane dla DPS                          27.410,40 

- program księgowy Ognik             499,00 

RAZEM                                                                           39.913,36 

Przychody z tytułu 1 % były przeznaczone na działalnośd pożytku publicznego 

Saldo na 01.01.2018 r.                                             20.561,37 

Przychody z tytułu 1% w 2018 r.                            12.854,10 

Rozchody z tytułu 1% w 2018 r.                           10.234,64 

Saldo na 31.12.2018 r.                                              23.180,83 



Rozchody  sfinansowane z 1% w 2018 r.  

- usługa medyczna 1.560,00 

- wyjazd do Torunia – Muzeum Toruoskiego Piernika     2.303,64 

- bilety wstępu Gdaosk, Gdynia  - Centrum Nauk, Centrum Filmowe, 

Morski Instytut Rybacki , pobyt                                                                       661,00- 

spektakle teatralne dla chłopców             640,00 

- pobyt na polu namiotowym w Żukowie – Agroturystyka Ściernisko               4.600,00 

- wyjazd do Milicza warsztaty bombek    470,00 

RAZEM                                                                                                                          10.234,64 

Środki nie wykorzystane w 2018 r.  tytułu 1% będą przeznaczone na działalnośd 

statutową pożytku publicznego w 2019 r.  

Zarząd Fundacji w roku 2018 nie pobierał wynagrodzenia za swoją pracę. 

Fundacja nie zatrudniała pracowników. 

Fundacja nie udzieliła pożyczek. 

Fundacja nie ma zobowiązao. 

Fundacja posiada konto bankowe w PKO BP Oddział w Krotoszynie 

NR 23 1020 2267 0000 4102 0093 6773 

Fundacja na dzieo 31.12.2018 na rachunku bankowym posiada środki pieniężne: 

- rachunek bieżący                                                                            29.984,86 

Na dzieo 31.12.2018 r. środki pieniężne w Kasie                             38,80 

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola. 



Fundacja złożyła deklarację CIT-8  w Urzędzie Skarbowym w Krotoszynie. 

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2018 zostało przyjęte przez Radę Fundacji 

Uchwałą nr 1/2019 w dniu 25.02.2019r.  

Data sporządzenia 01.03.2019r. 

Sporządziła: Justyna Marcinkowska   

 

Członek Zarządu:           Członek Zarządu:                  Przewodniczący: 

Katarzyna Bugajna- Cegła      Justyna Marcinkowska       Dariusz Dębicki      

 


