Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku
za rok 2012
1. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku, ul. Przedborska 2, działa w oparciu o statut.
Została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – postanowieniem z dnia 03.06.2004 r. wpisał do
Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – pod numerem KRS 0000064325 numer wpisu w
pozycji rejestru 5. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych otrzymała od Urzędu Statystycznego Oddział w
Piotrkowie Tryb. numer identyfikacyjny (REGON) 590504048.
Członkowie Zarządu Fundacji:
1. Anna Kulikiewicz, ul. Stodolna 27A, 97-500 Radomsko.
2. Elżbieta Kwiatkowska, ul. Jagiellońska 30/8, 97-500 Radomsko.
3. Mirosława Łęska , ul. Przedborska 56, 97-500 Radomsko.
4. Krystyna Michalska, ul. Stodolna 15, 97-500 Radomsko.
Cele statutowe Fundacji:
a) Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz
ich upowszechnianie.
b) Tworzenie materialnych warunków osobom uzdolnionym artystycznie.
c) Pomoc materialna i rzeczowa uczniom i studentom utalentowanym artystycznie znajdującym się
w trudnych warunkach materialnych lub życiowych oraz stwarzanie im, w miarę możliwości,
warunków rozwoju ich talentów.
d) Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, także na rzecz rozwijania kultury i sztuki
regionu.
e) Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
2. Fundacja działając w oparciu o statut corocznie pozyskuje fundusze na stypendia dla
utalentowanej a niezamożnej młodzieży szkolnej i akademickiej z Radomska i powiatu
radomszczańskiego. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminu – po uzyskaniu opinii
Komisji Stypendialnej i zatwierdzeniu przez Radę Fundacji. Regulamin i lista stypendystów są
dostępne w siedzibie Fundacji i na stronie internetowej www.fik.com.pl
3. Odpisy uchwał Zarządu (w załączniku).
4. Wysokość uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
−

Fundacja im. Stefana Batorego

- dotacja

- 15 000,00

−

Miasto Radomsko

- dotacja

- 15 000,00

−

Odpisy 1%

- 5 354,60

−

P.P.U.H. “Konstalex”

- darowizna

- 8 400,00

−

Pozostałe przychody

- darowizny

- 29 343,85

Razem

73 098,45

Inne przychody:
−

przychody finansowe – otrzymane odsetki od środków pieniężnych

-

2,69

−

nadwyżka przychodów nad kosztami roku ub.

-

102,73

−

pozostałe przychody z działalności własnej FIK

-

800,00

Razem przychody

- 74 004,87

6. Poniesione koszty:
ogółem

- 88 466,37

statutowe

- 78 480,98

stypendia – 43 230,00 (w tym artystyczne i pomostowe)
koszty realizacji projektów

- 35 250,98

(zużycie materiałów i usługi obce, administracja, amortyzacja środków trwałych itp.)
razem koszty administracyjne
działalność gospodarcza
pozostałe koszty

-

9 971,26

- nie prowadzi
-

14,13

7. a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji – 0
b) wynagrodzenia z tyt. umowy o działo, umowy zlecenia
inne świadczenia (ZUS, podatki)

- 19 612,24

c) nie ma
d) nie ma
e) nie ma
f) nie ma
g) nie ma
h) nie ma
i) nie ma
j) wartości aktywów – należności
wartości zobowiązań krótkoterminowych

-

298,00

8. Fundacja rozlicza się na bieżąco ze zobowiązań podatkowych. Natomiast deklaracja PIT-4 jest
składana raz na rok, a kwoty obliczanego podatku od osób fizycznych przekazywane co miesiąc do
Urzędu Skarbowego.
W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola -1.

