
Sprawozdanie
z działalności Fundacji im. dr Mirona Lisikiewicza

 na rzecz pomocy dla Szpitala w Lesku
za rok 2018

Ad. 1
         Fundacja im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy
         dla Szpitala w Lesku
        ul. Kazimierza Wielkiego 4 , 38-600 Lesko 
        fundacja.leskiszpital@gmail.com

       Fundacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
       dnia  29.07.2010 r      pod nr KRS 361321

        Nr Regon 180596102      Nr NIP 6881294877

       Od dnia 19.10.2012 r -  Organizacja Pożytku Publicznego

        Zarząd Fundacji :

       - Łapiński Mariusz  - Prezes Zarządu
       - Hamerska Barbara - V-ce Prezes Zarządu
       - Bryndza Barbara – Skarbnik
       - Borgosz Jolanta – Członek
       - Banaszek Krzysztof– Członek
       - Kilarecka Aleksandra – Członek
       - Holcman Iwona – Członek 
       
      Cele statutowe Fundacji :

1. Pomoc materialna na rzecz Szpitala Powiatowego w Lesku.
2. Ochrona i promocja zdrowia
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
4. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą
5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans  tych rodzin i osób.
6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami.

 Ad. 2
 Siedzibą Fundacji jest miasto Lesko, terenem jej działania Rzeczpospolita Polska,    
a także obszar innych krajów.

mailto:fundacja.leskiszpital@gmail.com


Fundacja realizuje swoje cele przy pomocy wszelkich prawnie dopuszczalnych 
środków, a w szczególności poprzez :
1. Finansowanie, bądź uczestnictwo w finansowaniu zakupów 

sprzętu medycznego dla wszelkich placówek zdrowia znajdujących się na terenie
działania Fundacji,

2. Współpracę z wszelkimi instytucjami, w tym placówkami zdrowia, 
     których cele odpowiadają celom Fundacji,
3. Współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem i innymi podmiotami
    o podobnym charakterze,
4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji
    mających na celu upowszechnianie i popularyzację nowoczesnych
    metod diagnostyki , leczenia i rehabilitacji
5. Wszechstronna pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach 
    komunikacyjnych,
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
 
Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Fundacja uzyskała osobowość prawną 29.07.2010 roku.
W roku 2018 Fundacja dzięki zgromadzonym środkom dokonała zakupu oraz 
przekazania na rzecz Szpitala w Lesku : 
    

1/ otoskopu o wartości                              4.840,-  (Oddział Dziecięcy)
2/ łaźni wodnej o wartości                       1.968,- (Blok Operacyjny)
3/optyki autoklawowalnej o wartości  7.128,-  (  Blok Operacyjny  )                                        
                          Razem                             13.936,-

  
Ad. 3
   Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Ad. 4
 Odpisy Uchwał 

Uchwała nr 1/18 Zarządu Fundacji z dnia 11 kwietnia 2018 roku
Uchwała w sprawie zakupu sprzętu medycznego

Uchwała nr 2/18 Zarządu Fundacji z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała w sprawie zakupu sprzętu medycznego

Uchwała nr 3/18 Zarządu Fundacji z dnia 22 listopada 2018 roku
Uchwała w sprawie zakupu sprzętu medycznego

Uchwała nr 4/18 Zarządu Fundacji z dnia 27 listopada 2018 roku
Uchwała w sprawie zakupu sprzętu medycznego



Uchwała nr 1/18 Rady Nadzorczej  Fundacji z dnia 11 kwietnia 2018 roku
Uchwała w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

Ad. 5 Przychody Fundacji w roku 2018             54.751,93  zł

          -  z tytułu działalności statutowej            54.689,92  zł
             w tym :

              - z tytułu odliczeń 1% podatku                                                              7.821,00   zł
              -  z tytułu organizacji balu charytatywnego                                    44.300,00 zł             
              - darowizny od osób fizycznych wpłacone na konto Fundacji       2.030,99 zł
              -  datki zebrane w skarbonach                                                                537,93  zł
                                    
          -  z tytułu odsetek bankowych                           62,01  zł
         
Ad. 6 Poniesione koszty w roku 2018                         41.059,48  zł

       - realizacja zadań statutowych                            41.050,50  zł
                w tym : 
                             -  zakup sprzętu medycznego   13.936, 00 zł                         
                            - organizacja imprez                  27.114,50 zł
    
     - koszty administracyjne                                           8,98   zł            
                   w  tym :
                          - zużycie materiałów i energii               -      zł
                          - usługi obce                                             8,98 zł
                          - podatki i opłaty                                      -     zł
                         - pozostałe koszty                                      -    zł

Ad. 7
           -  Fundacja nie zatrudnia pracowników, opiera się wyłącznie na pracy 
              charytatywnej członków,
           -  Fundacja w roku 2018 nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych,
           - Fundacja w roku 2018 nie posiadała lokat bankowych,
          - Stan środków bankowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi   57.341,61  zł
          - Fundacja nie nabyła obligacji., nieruchomości, itp.
        
 Ad. 8 
           Fundacja nie prowadzi działalności zleconej przez  podmioty państwowe
           i samorządowe   



Ad.9
          Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych ,  składa deklarację
          podatkową CIT-8 ,

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.

Sporządził:

Skarbnik                                     Prezes Fundacji                 V-ce Prezes Zarządu Fundacji
Barbara Bryndza                    Mariusz Łapiński                           Barbara Hamerska

…………………………                      …………………………….                   ……………………………

Lesko, dn. 18.01.2019 r


