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SPRAWOZDANIE
działalności
Fundacji Pomocy na Rzecz Szpita|aw Parczewie
,,SAMARYTANIN'
Z siedzibąw Parczewie u|. Kościelna124
za 2 010 r.

l . Fundacja ''Samar}'tanin''zarejestrowanapostanowieniem
SąduRejonowego

w Lublinie XI WydziałuGospodarczegoKrajowegoRejestruSądowegoz dnia
09.05.2002
r. pod numeremKRS 0000111733,
posiada030193926
statystycznynumerindentyfikacyjnyw systemieREGON. Fundacjalryskała
statusorganizacjipożytkupublicznego24'12'2008r,

organamiFundacjisą
I ) RadaNadzorczaFundacji,
2) ZarządFundacji.
ZarządFundacjiskładasię zprezesa,jednegov-ce pręzesai dwóch członków
Zarządu:
- prezeszam.Parczew'ul. Krzywa 13
1) DanutaPuła
2) Maria Gadomska - v-ce prezeszam.Parczew,ul. Witosa 11
3) TadeuszZdunek - czł'onek
Zarząd! zam.P arczew,ul. l 1 Listopada52lI I
4) Andrzej Lecyk
członekZarząduzam'Lublin,ul. Północna16/14
Celem statutowymFundacjijest działanieIa tzecz promocjii ochrony
zdrowia społeczności
zamieszkał'ej
w rejonie działantaSzpitala w Parczewie.
W 2010r. cel ten realizowanybył'przezpozyskiwanieśrodkówfinansowych
w celu wspieratia działalności
Szpitalaw Parczewie.

2. W okresiesprawozdawczym
tj. 01.01.2010
do 3I.|2'20|0t.członkowie
Rady

NadzorczejFundacji zbieru|isię 1 raz natomiastZarządFundacji odbył4
posiedzenia.
W wyniku podjętychuchwałi decyzjina posiedzeniachZarząduiRady
NadzorczejFundacjaw 2010r' wykonałanastępujące
działania:
- sfinansowała
w dniu 05'03.2010r.zakupdokonanyprzezszpita|sPZoZ
w Parczewieaparafudo resuscytacjinoworodkóww kwocie 9 073,60zł'
Działanietakiejest zgodnez postanowieniami$ 9 pkt 1 StatutuFundacji
i spełniawymaganiad|a organizacjipoĄ'tku publicznego.
- zorganizowała
w dniach|2.|2.20110r.
i |9'I2'20|0r,zgodniez $ 11pkt 6
Statutuzbiórkę publicznąśrodkówfinansowychna tereniewszystkich
parafii powiatuparczewskiego.Na przeprowadzenie
powyisze1zbiórki
Fundacjaotrzymała
zgodęod StarostyParczewskiegow dniu 09.12'20|0r,
m OZK.I.50I2-I1l0

- sfinansowała
w dniu24.I|.2010r. zakupaudiometru
dla Szpitala
w Parczewiew kwocie 8 927,0| ń . Zaklry zgodnyz postanowieniami$9
pkt I Statutui odpowiadawymogomopp.
3. FundacjaPomocy na Rzecz Szpitalaw Parczewienie prowadzidziałalności
gospodarczej.
4. ZarządFundacjipodjąłw 2010roku 5 uchwał, których kserokopie
przedkładamyw załączeniu.
5. Fundacjaw 2010 roku uzyskałaprzychodyw łącznejkwocie 45 079,27zł'
które pochodziły:
- wpłaty1 % podatku
- 28 043,50zt
- zbiórkapubliczna
- |5 785,77zł
- nawiązki- świadczenia
pieniężne- 1 25O,O0zł
6. KosztyFundacjiwyniosływ 2010r,
19 393'11złw tYm:
- koszĘ narea|izacjęcelów statutowych
- 18 450,6Izł
or ganizacjipozytku publicznego
- kosztyna administrację
942,50zt
- Fundacjanie prowadzidziałalności
gospodarczej
7. Fundacja:
a) W 2010r. nie zatrudniała
pracowników,ani nie wypłacałażadnych
wynagrodzeńczłonkomZarząduczy Rady Nadzorczej.
b) w 2010r' zawarła2 umowyzl,eceniawynikiem,
których wypłaconekwoty
stanowiĘkoszty administracyjne
(prowadzenieksięgowości
Fundacjii
dojazddo proboszczówz terenupowiafuparczewskiegow celu omówienia
zbiórki publicznejprzy kościele).
c) Fundacjaw 20 10 r. nie udzielałapoiyczekpieniężnych.
d) Srodki finansowewg stanuna dzień3I ,I2.201or. w kwocie 44 33|.,79zł
zostaĘzłozonew Banku Spółdzielczymw Parczewie.
e) W 20l0 r. Fundacjanie nabywała
obligacji,akcji,środków
trwĄch ani
nieruchomości
oraz nie obejmowała
udziałów.
f) Aktywa i Pasywaw Bilansie Fundacjisporządzonymna dzieit31.12.2O|O
r.
wynoszą44332,00zł.
8. Fundacjanie otrzymywaław okesie sprawozdawczymzleceń od podmiotów
państwowychani samorządowych.
9. FundacjazłoĄław Urzędzie Skarbowymw Parczewiezeznaniepodatkowe
CIT 8, w którym nie wystąpiłyzobowięaniapodatkowe,.
10.W okresiesprawozdawczymnie byłyprzeprowadzanekontrole.
Z poważaniem

V-ceĘe1&rząduFundacji
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