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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI  "PROMIEŃ SŁOŃCA" 

za  2019 rok 

1. Informacje ogólne o Fundacji: 

a)  Fundacja ,,Promień Słońca ” 

b)  Siedziba Fundacji – Legionowo ul. Jagiellońska 69. tel.774-27-63 

c)  Fundacja wpisana  do Krajowego Rejestru Sądowego  

z dniem   13.01.2005 r.     

pod numerem KRS 0000 22 63 37 

d) REGON 140031199  

e) Zarząd Fundacji: 

Jerzy Jastrzębski- Prezes Fundacji 

Zam. Legionowo                                                                                                                                                      
ul Zwycięstwa   

Ireneusz Kłos- Wiceprezes Fundacji 

Zam. Legionowo                                                                                                                                                   
Al.  3 Maja  

Anna Smolińska- Skarbnik Fundacji 

Zam. 06-100 Pułtusk 

ul  Na Skarpie 13/19             

f) Cel statutowy Fundacji: 

Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom  

w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie.  
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

a) Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
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*  Podjęto szereg działań integrujących społeczność lokalną wokół idei wspierania osób 
niepełnosprawnych.  

-udział w  obchodach „Legionowskiego Dnia Dziecka” – zorganizowano  stoisko promocyjno-
informacyjne  Fundacji- działania na rzecz wykluczenia społecznego osób 
niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, zabawy integracyjne, zabawy dla dzieci 

-zorganizowano dwa kiermasze: bożonarodzeniowy  i wielkanocny, których celem było 
pozyskanie funduszy  dla wspierania działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej 
PZSiPS w Legionowie                                                          

 Zarząd i członkowie Fundacji jako inicjatorzy cyklicznej imprezy integrującej osoby 
niepełnosprawne i społeczność lokalną brali  aktywny udział w przygotowaniach                        
i organizacji  Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego     
2019 w tym: 

1.12.2018 Ogłoszenie konkursów literackiego, plastycznego, małych form scenicznych i 

medialnych -   publikacja regulaminów 

 1.01.2019 - 16.02.2019 Przyjmowanie prac konkursowych konkursu literackiego 
 
1.01.2019 - 16.02.2019 Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs form scenicznych i medialnych 
 
5.03.2019 - 9.03.2019 Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs plastyczny 
 
1.01.2019 - 16.02.2019 Zgłaszanie kandydatur do orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych” 
 
5..03. 2019 godz.10.00  Uroczyste otwarcie DON( Gośka Andrzejewska -Składanek) 
- Wręczenie orderu Przyjaciel Niepełnosprawnych 
- eliminacje do konkursu małych form scenicznych i medialnych 
 
21.03.2019 godz.10.00 Ogłoszenie wyników konkursów literackiego, plastycznego i scenicznego 
Wystawa pokonkursowa 21 marca – 7 kwietnia 2018 
 Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Zespole  Downa 
 
1 – 30.04.2019 Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie- biegi na niebiesko 
  
  
07.05.2019 godz. 9.00-14.00 Konferencja „Niepełnosprawni w rodzinie” 
 
17.05.2019 godz. 10.00 Legionowska Paraolimpiada dzieci i młodzieży   
 
18.05.2019 
godz. 10.00 Plener malarski 
 
 
1 – 30.06.2019 Wystawa poplenerowa 
 
 



FUNDACJA "PROMIEŃ SŁOŃCA" 
ORGANIZACJA  POŻYTKU  PUBLICZNEGO  KRS  0000226337 

05-120 LEGIONOWO UL.JAGIELLOŃSKA 69 
TEL. 0(22)774-27-63 

NIP 536-176-56-20      REGON 140031199 
 

 

21 maj2019 (wtorek11.00-13.00 ) Sympozjum mieszkania treningowe, chronione 
                           Władze samorządowe i organizacje pozarządowe, rodzice 
 
07. 06.2019r. Dzień w Muzeum Historycznym dla uczestników DON 
Wcześniejsze zapisy, dwie grupy. 
 
Lipiec-sierpień Muzealne Warsztaty integracyjne 
 

12 września 2019 (czwartek) DPS Kombatant. Spotkania „Historia  mieszka w ludziach” 

czyli rozmowy z mieszkańcami. 

 
Październik -2019 Październik Miesiącem Osób Niemówiących Integracyjna akcja powiatowa 
AAC 
 
 
22.11.2019 godz. 11.00- Otwarcie wystawy prac uczniów PZSiPS 
- Podsumowanie Integracyjnej akcji powiatowej  AAC  
Wystawa -  15.11 – 30.11.2018 
 
 
 

  

 Fundacja nawiązała współpracę z wieloma organizacjami  ngo, przedsiębiorcami                             
i  instytucjami z terenu Powiatu Legionowskiego 

 zakupiono sprzęt  gospodarstwa domowego i meble do wyposażenia pracowni 
gospodarstwa domowego  

 zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów i dzieci przedszkolnych 

 zakupiono meble do gabinetu terapii pedagogicznej 

 Fundacja współuczestniczyła w organizacji  uroczystości szkolnych,  spotkań 
integracyjnych -poczęstunki dla podopiecznych  Fundacji i ich rodziców, opiekunów  

 zorganizowano przy współudziale Fundacji warsztaty pozalekcyjne (edukacyjno-
muzyczne, mydlarskie, świeczkowe, florystyczne, witrażowe, mozaikowe)  

 IV Krajowe Warsztaty Witrażu i Mozaiki 

 Fundacja zakupiła materiały warsztatowe do przeprowadzenia warsztatów artystycznych 
(plastycznych, mozaikowych, świeczkowych, mydlarskich, florystycznych) dla 
podopiecznych Fundacji i ich rodziców/opiekunów 

 Fundacja sfinansowała podopiecznym zakup upominków i nagród w konkursach 
(matematyczno-przyrodniczym, humanistycznym, warcabowym) 

 Fundacja dofinansowała zakup materiałów do realizacji szeregu projektów edukacyjno-
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wychowawczych dla podopiecznych oraz ich rodziców: 
-"Szpital Pluszowego Misia" 
-„4 life” 

 Fundacja prowadziła akcję w mediach w celu  przeciwdziałania nietolerancji społecznej                   
i wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie w  wyniku, której 
powstało wiele artykułów prasowych, cykl artykułów  na platformie internetowej  Nasze 
Miasto-Warszawa 

 Fundacja zorganizowała po raz kolejny akcję 1% od podatku nie tylko na terenie powiatu 
legionowskiego ,ale i poza nim 

 Fundacja dofinansowała podopiecznym przewozy autokarem na wycieczki jednodniowe, 
kilkudniowe, warsztaty, wystawy malarskie, konkursy, imprezy integracyjne 

 Fundacja w roku 2019r. korzystała z dotacji PFRON na realizację przedsięwzięć z zakresu  
sportu, kultury, turystyki i rekreacji  

      -opracowano i zrealizowano cztery przedsięwzięcia. 

 Przedstawiciel Fundacji brał aktywny udział w  pracach Powiatowej  Społecznej Rady  do 
Spraw  Osób Niepełnosprawnych   

 Fundacja aktywnie prowadziła działania na rzecz usamodzielniania osób z 
niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im pracy, mieszkań 
wspieranych, treningowych. W tym celu przedstawiciel fundacji bral udział w 
posiedzeniu komisji zdrowia Rady Powiatu i Rady miasta Legionowo. 

 Fundacja wprowadziła działania na rzecz podopiecznych i ich rodzin poprzez zapewnienie 
im rozrywki w soboty i niedzielę. Organizowaliśmy wyjazdy do teatru, wycieczki, 
warsztaty mozaiki i witrażu, fotograficzne. 

 Ponadto zapewniliśmy dzięki współpracy z fundacją Active Life i „Bez Barier” Legii  30 
podopiecznym i ich opiekunom darmowe wejściówki na mecze  Legii. 

b) Opis realizacji celów statutowych:                                                                                                            
W ramach prowadzonej działalności statutowej  w 2018 roku zebrano następujące  środki   
finansowe: 

Dotacje w 2019 roku 
  

Koszty w 2019 roku 
  

      US 1% 
     

   

Przewozy autokarowe 2 193,00 
 01-12.2019 10 675,40 

  

2 193,00 
 

 

10 675,40 
  

  
 

   

Poczęstunki, wycieczki dla dzieci  1 043,11 
 Starostwo Powiatowe 

   

1 043,11 
 DON 30 000,00 
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Kaszuby 14 125,00 
 

Warsztaty pozalekcyjnych 
  Julinek 2 925,00 

 
warsztaty mozaika 455,00 

 J.Krakowsko-Częstoch. 7 800,00 
 

trening umiejętności społecznych 1800,00 
 Łucznica 1 808,00 

 
warsztaty muzyczne 1520,00 

 Milanówek 2 060,00 
 

Teatrzyk Pan Bzdura 500,00 
 

 
58 718,00 

 
dogoterapia 619,50 

 

    

4 894,50 
 

   

Inne darowizny PFRON 
  Darowizny 

  
DON 31 225,44 

 

 
16 883,16 

 
Kaszuby 14 125,00   

 
16 883,16 

 
Julinek 2 925,00 

 

   
Jura Krakowsko – Częstochowska 7 800,00 

 

   
Łucznica 1 808,00 

 

   
Milanówek 2 060,00 

 

    

59 943,44 
 

      Kiermasze, loterie, 
dopłaty 11 041,20 

    

 

11 041,20   
   

   

Darowizny dla dzieci PZS i PS 
  Przych.finans.i 

operacyjne 
     

   

pomoce do sali gospodarstwa 
domowego,  14 348,98 

 

01-12.2019 2,58 
 

Książki do biblioteki, kolumny, 
siedziska 14 348,98 

 

 

2,58 
    

   

Inne darowizny dla dzieci 
  

      

   
nagrody w konkursach 445,39 

 

   
pomoce do warsztatów  2 723,26 

 

   
Darowizna HIPP 14 593,16 

 

    

17 761,81 
 

      

      

   

Pozostałe koszty (materiały,usługi 
bankowe, księgowe, opłaty sądowe) 

  razem przychody  97 320,34 
    działalności statutowej   

 
01-12.2019 2 157,94 

     
  

2 157,94 
 

      Stan konta na 31.12.2019 33 425,86 
    

   

razem koszty 102 342,78 
 RZiS -5 022,44 

 
działalności statutowej   

 

   

    
 Przychody działalności 133 806,06 

    statutowej wykazane  
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w Rachunku Wyników 
     

      Nadwyżka przychodów -36 488,30 
    na kosztami za poprzednie 

     lata obrotowe 
     

      Przychody działalności 97 317,76 
    statutowej za bieżący 

     rok obrotowy 
     

      

       AKTYWA 2019 2018 

A Aktywa trwałe 0,00 0,00 

   I. Wartości niematerialne i prawne    

  II. Rzeczowe aktywa trwałe   

 III. Należności długoterminowe   

 IV. Inwestycje długoterminowe   

  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

B Aktywa obrotowe 33 425,86 38 088,30 

  I. Zapasy   

 II. Należności krótkoterminowe   

 III. Inwestycje krótkoterminowe 33 425,86 38 088,30 

1.      - środki pieniężne 33 425,86 38 088,30 

2.      - inne aktywa finansowe   

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

C Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00 

 SUMA AKTYWÓW 33 425,86 38 088,30 

    

    

    

    

    

    

    

    

  Kwota za rok ( zł,gr ) 

 PASYWA 2019 2018 

A Fundusz własny 33 065,86 38 088,30 

  I. Fundusz statutowy 1 600,00 1 600,00 

 II. Pozostałe fundusze   

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 36 488,30 22 330,79 

IV. Zysk (strata) netto -5 022,44 14 157,51 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 360,00 0,00 

I. Rezerwy na zobowiązania   

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 360,00  
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 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

 SUMA PASYWÓW 33 425,86 38 088,30 

    

  0,00 0,00 

    

 

 

c) Opis głównych zdarzeń prawnych: 

Brak zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych w 2018r. 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

4. Odpisy uchwał   Zarządu Fundacji: 

Uchwała nr 1/2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca 

z dnia 23.01.2019 r. w sprawie zakupu mebli jako wyposażenie pracowni 

gospodarstwa domowego  dla podopiecznych Fundacji 
 

Uchwała nr ……2…../2019r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 28.01.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  poczęstunku na Święto 

Babci i Dziadka  2019   dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……3…../2019r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 28.01.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  ciasta  na Święto Babci 

i Dziadka  2019   dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……4…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 22.02.2019 r. w sprawie zakupu  zabawek edukacyjnych   dla 

podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……5…../2019r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 22.02.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na 

warsztaty mozaiki dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……6…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 26.02.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  poczęstunku na Bal 

Karnawałowy 2019  dla podopiecznych Fundacji 
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Uchwała nr ……7…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 01.03.2019 r. w sprawie zakupu  książek do biblioteki PZSiPS w 

Legionowie   dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……8…../2019r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 12.03.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na 

warsztaty mydlarskie dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……9…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 14.03.2019 r. w sprawie zakupu  książek do biblioteki PZSiPS w 

Legionowie   dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 10…/2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 14.03.2019 r. w sprawie sfinansowania przewozu autokarem 

podopiecznych Fundacji do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku 

na bal karnawałowy 

 

 

 

Uchwała nr 11/2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 14.03.2019 r. w sprawie sfinansowania wypożyczenia  strojów do 

przedstawienia w ramach  VIII DON  dla podopiecznych Fundacji 

 

 

Uchwała nr …12………./2019r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 

25.03.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za sporządzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2018 z działalności fundacji 

 

Uchwała nr ……13…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 25.03.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów i 

instruktażu na warsztaty mozaiki dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 14…/2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 01.04.2019 r. w sprawie sfinansowania przewozu 

autokarem(kilkukrotnego)  podopiecznych Fundacji do Ratusza Miejskiego 

w Legionowie na występy w ramach VIII DON 

 

Uchwała nr ……15…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 01.04.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu   książek do biblioteki 
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szkolnej   dla podopiecznych Fundacji. 

 

Uchwała nr ……16…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 10.04.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów 

programowych wykorzystanych podczas akcji „Polska na niebiesko”    dla 

podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……17…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 11.04.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na 

warsztaty florystyczne dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……18…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 29.04.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na 

Paraolimpiadę  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……19…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 29.04.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na 

Paraolimpiadę  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …20………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 29.04.2019r.  w sprawie sfinansowania opłaty za nagrody w konkursie 

warcabowym dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……21…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 06.05.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na 

Paraolimpiadę  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……22…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 06.05.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  poczęstunku  podczas 

akcji „Polska na niebiesko. Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie”    dla 

podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……23……./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 09.05.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za pobyt w Ogrodzie 

Botanicznym w Powsinie dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …24………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 13.05.2019r. w sprawie sfinansowania opłaty za nagrody w konkursie 

„Zdrowo jem, wszystko wiem” dla podopiecznych Fundacji 
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Uchwała nr ……25…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 13.05.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  książek do biblioteki 

szkolnej  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……26…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 15.05.2019 r.w sprawie sfinansowania zakupu  poczęstunku na 

konferencję „Niepełnosprawni w rodzinie”  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……27…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 16.05.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na 

Paraolimpiadę  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……28…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 16.05.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na 

Paraolimpiadę  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……29…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 29.05.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na 

sympozjum „Mieszkania chronione”  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……30…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 29.05.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na 

warsztaty mozaiki dla podopiecznych Fundacji 

 

 

 

Uchwała nr …31………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 29.05.2019r. w sprawie sfinansowania opłaty za catering podczas 

sympozjum „Mieszkania treningowe, wspomagane dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie” dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 32…/2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 03.06.2019 r. w sprawie sfinansowania przewozu autokarem 

podopiecznych Fundacji do Janówka 

 

Uchwała nr 33…/2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 03.06.2019 r. w sprawie sfinansowania przewozu autokarem 

podopiecznych Fundacji do Otwocka na Mistrzostwa Lekkoatletyczne 
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„Sprawni razem” 

 

Uchwała nr …34……../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z  dnia 07.06.2019r. w sprawie sfinansowania wycieczki na Kaszuby dla 

podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …35………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 10.06.2019r. w sprawie sfinansowania opłaty za catering podczas VIII 

DON-Paraolimpiada  dla podopiecznych Fundacji 

 

 

 

Uchwała nr …36………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 10.06.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za warsztaty muzyczne 

– bajka muzyczna (umowa o dzieło)  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …37………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 19.06.2019r.w  sprawie sfinansowania zapłaty za szkolenie TUS  

(Trening Umiejętności Społecznych)  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …38……../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 25.06.2019r. w sprawie sfinansowania wycieczki do Żelazowej Woli i 

Julinka  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 39…/2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 25.06.2019 r. w sprawie sfinansowania przewozu autokarem 

podopiecznych Fundacji do Pułtuska na 20 Mityng Lekkoatletyczny 

 

Uchwała nr 40…/2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 25.06.2019 r. w sprawie sfinansowania przewozu autokarem 

podopiecznych Fundacji do Pułtuska na konkurs ekologiczny 

 

Uchwała nr …41………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 25.06.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za warsztaty 

dogoterapii  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……42…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 12.07.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów (medali) 

na Paraolimpiadę  dla podopiecznych Fundacji 
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Uchwała nr …43………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 22.07.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za prowadzenie księgi 

handlowej i usługi księgowe dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …44………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 02.08.2019r w sprawie odprowadzenia podatku Pit 4R do US od 

umowy o dzieło z marca 2019  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …45………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 09.09.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za prowadzenie księgi 

handlowej i usługi księgowe dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …46……../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

\z dnia 23.09.2019r. w sprawie sfinansowania wycieczki na Jurę Krakowsko - 

Częstochowską dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……47…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 23.09.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  nagród i materiałów 

na akcję promocyjna w ramach VIII DON – „Historia mieszka w ludziach”  

dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …48………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 23.09.2019r.w sprawie sfinansowania opłaty za catering podczas 

spotkania „Historia mieszka w ludziach” dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……49…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

Z dnia 23.09.2019 r.w sprawie sfinansowania zakupu  nagród i materiałów 

na akcję promocyjna w ramach VIII DON – „Historia mieszka w ludziach”  

dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …50………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 23.09.2019r. w sprawie sfinansowania opłaty za materiały do 

cateringu podczas spotkania „Historia mieszka w ludziach” dla 

podopiecznych Fundacji 

Uchwała nr ……51…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 26.09.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów – druk 

broszur na akcję promocyjną w ramach VIII DON  dla podopiecznych 

Fundacji 
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Uchwała nr …52………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 02.10.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za materiały na 

warsztaty mozaiki   dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …53………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 08.10.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za warsztaty rękodzieła 

artystycznego  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …54………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 15.10.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za prowadzenie księgi 

handlowej i usługi księgowe dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 55/2019r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 16.10.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów 

programowych na realizację akcji  MM AAC dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 56/2019r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 22.10.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów 

programowych na realizację akcji  MM AAC dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 57/2019r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 22.10.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów 

programowych na realizację akcji  MM AAC dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 58/2019r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 22.10.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów 

programowych na realizację akcji  MM AAC dla podopiecznych Fundacji 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 59/2018 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 
z dnia 14.11.2018 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na 
wykonanie scenografii do przedstawienia w ramach MM AAC dla 

podopiecznych Fundacji 
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Uchwała nr 60…/2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 31.10.2019 r. w sprawie sfinansowania przewozu autokarem 

podopiecznych Fundacji do Warszawy na warsztaty integracyjne w ZOO 

 

Uchwała nr ……61…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 31.10.2019r. w sprawie sfinansowania zakupu  nagród dla przedszkoli 

za udział w  akcji AAC  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …62………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 31.10.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za materiały na 

warsztaty w ramach akcji AAC   dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …63………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 05.11.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za teatrzyk dla 

podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 64/2019r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 13.11.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów 

programowych na realizację akcji  MM AAC dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …65………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 13.11.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za materiały - 

Antyreflekx    dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 66…/2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 20.11.2019 r. w sprawie sfinansowania przewozu autokarem na 

wycieczkę dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …67………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 20.11.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za materiały plastyczne   

dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 68/2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 21.11.2019 r. w sprawie sfinansowania wypożyczenia  strojów do 

przedstawienia  dla podopiecznych Fundacji 

 

 

 

Uchwała nr …69………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 
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z dnia 21.11.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za kolumny Magnat   

dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …70………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 21.11.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za materiały na 

warsztaty przedświąteczne – świeczkowe  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …71………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 21.11.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za materiały na 

warsztaty mozaiki   dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …72………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 25.11.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za zakup siedzisk na 

korytarz szkolny   dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …73………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 27.11.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za materiały – 

urządzenia  na warsztaty plastyczne  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……74…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 27.11.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  nagród na konkurs 

matematyczny dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …75………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 27.11.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za materiały do 

scenografii w ramach akcji AAC   dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …76………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 27.11.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za materiały do 

scenografii w ramach akcji AAC   dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……77…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 02.12.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  poczęstunku na 

wystawie w ramach VIII DON  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …78……../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 02.12.2019r. w sprawie sfinansowania wycieczki Kulisy Mazowsza   

dla podopiecznych Fundacji 
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Uchwała nr ……79…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 02.12.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  poczęstunku na 

wystawie w ramach VIII DON  dla podopiecznych Fundacji 

Uchwała nr 80…/2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 02.12.2019 r. w sprawie sfinansowania przewozu 

autokarem(kilkukrotnego) podopiecznych Fundacji do Ratusza Miejskiego 

w Legionowie na występy w ramach VIII DON 

 

Uchwała nr …81………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 10.12.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za sporządzenie 

dokumentacji VIII DON  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……82…../2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 19.12.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu książek do biblioteki  

dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …83………./2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 31.12.2019r. w sprawie sfinansowania zapłaty za materiały  na 

warsztaty   dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr ……84…../2019r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 31.12.2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na 

warsztaty dogoterapii dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 85…/2019 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 31.12.2019 r. w sprawie sfinansowania przewozu autokarem 

podopiecznych Fundacji na konkurs kolęd do Żyrardowa 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:  
 Łączne przychody z działalności statutowej za bieżący rok obrotowy 38088,30zł   (stan na 
31.12.2018r): 

W tym: 

 Przychody z tytułu kiermaszów  i loterii, dopłat - 11 041,20 zł 

 Starostwo Powiatowe (dofinansowanie PFRON) – 58 718 zł 

 Przychody z tytułu 1%  10675,40 - 

 Darowizny pieniężne  - 16883,16 
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6. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) koszty działalności statutowej- 102 342,78 
b) działalność gospodarcza- nie dotyczy 
c) koszty ogólne zarządu – 2157,94 

 
7. Dane o: 
a) liczbie zatrudnionych osób z podziałem według zajmowanych stanowisk                                             
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

Fundacja nie zatrudniała żadnych osób, księgowość prowadzona była przez biuro 
obrachunkowe „Profin” w Legionowie 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 

Łączna kwota wynosi 0.00 zł. 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie  i inne 
świadczenia:  Łączna kwota wynosi 0 zł. 

d) wydatki  na wynagrodzenia z umów, zleceń: 

Łączna kwota wynosi 0 zł. 

e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz    z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek: 

Fundacja nie udzielała pożyczek. 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

Środki pieniężne w wysokości  33425,86zł    (saldo końcowe stan na dzień  31.12.2018r.) 
ulokowane są na rachunku bieżącym  w Banku Spółdzielczym w L-wie. 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji  w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 

W roku 2019 nie dokonano nabycia obligacji, nie objęto udziałów w spółkach prawa 
handlowego i nie nabyto akcji takich spółek. 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na 
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to nabycie: 

Fundacja nie dokonała zakupu nieruchomości. 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych: 

Fundacja nie dokonała zakupu środków trwałych. 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 

Władze Fundacji nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych. 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności: 

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

9. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego 

Fundacja złożyła deklarację roczną CIT-8, 

10. Informacje - czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona  w fundacji kontrola i 
jej wyniki: 

W roku 2019 w Fundacji  nie przeprowadzano kontroli  

 

 

 

Sprawozdanie sporządzono na podstawie aktów prawnych: 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r,Nr 46,poz.203 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego  zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji  (Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1291) 
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Zarząd Fundacji 

 

 

 

 


