SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
„HOSPICJUM ŁÓDZKIE” ZA ROK 2011
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Nazwa

Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie” w Łodzi

Adres siedziby
Data wpisu do KRS
Numer KRS
Regon
Dane dotyczące członków
zarządu:

90-251 Łódź ul. Jaracza 55
30.12.2004
0000137523
471066008

Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Skarbnik
Sekretarz
Członek

Ciałkowska-Rysz Aleksandra Dorota PESEL 62121500403
Kaźmierczak-Łukaszewicz Sylwia Farida 73020500629
PESEL
73020500629
Mardofel
Anna Maria PESEL 75082311221
Szamburska Jolanta Danuta PESEL 59100107081
Posyłek Anna Dominika PESEL 75050809640
Łukasz Szmit PESEL 72041508836

Członek
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna
Cele statutowe

Małgorzata Owczarek-Borowska PESEL 67061111122
GraŜyna Biernacka PESEL 54070908667
Małgorzata Sokalszczuk PESEL 57032404564
Maria Wałęska-Siempińska PESEL 45120802325
Celem Stowarzyszenia jest, zgodnie z art.4 ust.1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, realizacja następujących zadań
publicznych:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacja
Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) zapewnienie zorganizowanej opieki byłym Ŝołnierzom zawodowym, którzy
uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty
inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
3) działalność charytatywna;
4) ochrona i promocja zdrowia;
5) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
9) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
10) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
11) pomoc ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą;
12) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
13) promocja i organizacja wolontariatu;
14) działalność wspomagająca techniczni, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe, a w szczególności:
a) propagowanie idei opieki paliatywnej wśród społeczeństwa;
b) organizowanie i współorganizowanie medycznej i duchowej opieki na osobami
niepełnosprawnymi i ludźmi cięŜko chorymi i znajdującymi się w terminalnej
fazie choroby;
c) udzielanie pomocy rodzinom osób cięŜko chorych;
d) sprawowanie patronatu nad działalnością instytucji o profilu paliatywnym;
e) budowa hospicjum stacjonarnego.
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Zasady, formy i zakres
działalności statutowej

W celu realizacji określonych wyŜej zadań, Stowarzyszenie stosuje następujące
środki:
1) organizuje kursy, konferencje, seminaria dla swych członków i sympatyków,
2) udziela informacji w zakresie swojej działalności statutowej, współdziałając z
prasą, radiem, telewizją, wydaje własne wydawnictwa oraz stosuje inne środki w
tym zakresie,
3) zbiera środki finansowe potrzebne na realizacje celów Stowarzyszenia.
4) współpracuje z organami władzy publicznej dla realizacji celów statutowych,
5) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi,
społecznymi i publicznymi o podobnym zakresie działania,
6) w sposób aktywny wspomaga osoby cięŜko chore i ich rodziny,
7) rehabilitacja osób niepełnosprawnych
8) działania na rzecz integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
9) podejmuje inne działania niezbędne dla realizacji celów Stowarzyszenia.
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Informacja o prowadzonej
działalności gospodarczej
Odpisy uchwał Walnego
Zgromadzenia

Informacja o wysokości
uzyskanych przychodów z
wyodrębnieniem ich źródeł

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
W załączniku: 1.Uchwała nr 1 z dn. 09.03.2011r.
2. Uchwała nr 2 z dn. 14.04.2011 r.
3. Uchwała nr 3 z dn. 27.04.2011 r.
4. Uchwała nr 4 z dn. 27.04.2011 r.
W roku sprawozdawczym przychody składały się z:
I.
wpłaty z NFZ
812.163,00
II.
przychody finansowe z lat ubiegłych 525.709,01
III.
wpływy z tytułu szkoleń
64.508,00
IV.
dotacja RITA
61.000,00
V.
dotacja Fundacji BRE BANKU
6.435,00
VI.
zbiórki publiczne
18.644,34
VII.
Składki członkowskie
350,00
VIII.
Darowizny
• 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych
89.790,91
• likwidacja ROR-ów
0,01
• darowizny osób fizycznych – pozostałe
10.918,51
• otrzymane darowizny rzeczowe
142.539,29
• darowizny pienięŜne osoby prawne
13.600,00
• przychody z tytułu zasądzonych nawiązek 700,00
IX.
Badania kliniczne
806,42
X.
Refundacja wynagrodzeń
z PEFRON
13.755,28
XI.
Przychody – zjazd
14.670,00
•
•

Przychody finansowe (odsetki bankowe)
9.491,75
Pozostałe przychody
(drobne róŜnice w zapłacie, równowartość
odpisów amortyzacyjnych)
8.031,03

Razem przychody:
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Informacje o
poniesionych kosztach

Koszty:
•
•
•
•

1.815.100,77

Realizacja działalności statutowej
873.798,91
Koszty administracyjne255.823,86
Pozostałe koszty operacyjne
5,12
Koszty finansowe
1.261,89
-----------------------------Razem koszty
1 130.889,78 zł

Dane o:
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a

Liczba
zatrudnionych

Liczba zatrudnionych na 31.XII.2011 r.
- umowa o pracę – 10 osób
- umowy zlecone –11 osób

b

c

d

e

f

g
h
i
j

Łączna kwota
wynagrodzeń, bez
prac zleconych
Wysokość
przeciętnego
wynagrodzenia/mc
Wydatki na
wynagrodzenie z
umów-zleceń
Udzielone
poŜyczki
pienięŜne
Kwoty ulokowane
na rachunkach
bankowych
Wartości nabytych
obligacji i akcji
Nabyte
nieruchomości
Nabyte pozostałe
środki trwałe
Wartość aktywów
i zobowiązań

273.291,00 zł

2.704,78 zł

193.635,09 zł

0
- rachunek lokata FORTIS 31.XII.2011
- rachunek bieŜący PKO BP 31.XII.2011
- rachunek bieŜący FORTIS 31.XII.2011
0

490.350,4 zł
- 134.152,75 zł
- 6.024,22 zł
-

0
Wartość nabytych środków trwałych – 316.204,41
koncentratory tlenu, schodołaz, ssak, zestawy komputerowe, samochód, kopiarka,
drukarka, notebook
Aktywa – 778 217,46 zł
Zobowiązania: 72.907,89
- wynagrodzenia, prace zlecone
12.871,38
- zobowiązania z tytułu dostaw
materiałów i usług
25.206,24
− ZUS, podatek od wynagrodzeń
49.999,53
− pozostałe zobowiązani
331,60
− rozliczenie międzyokresowe przychodów 14.443,00
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Dane o działalności zleconej
przez podmioty państwowe
i samorządowe

Stowarzyszenie nie przyjmowało działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe.

9

Stowarzyszenie nie
przyjmowało działalności
zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe.
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Informacja o
przeprowadzonych
kontrolach

- nie prowadziło działalności gospodarczej, nie było podatnikiem ani płatnikiem
podatku od towarów i usług, nie opłacało podatku dochodowego ( zwolnienie ze
względu na dokonywanie wydatków wyłącznie na cele statutowe )
- nie składało deklaracji CIT 2 ( Stowarzyszenie korzystało ze zwolnienia z obowiązku
składania deklaracji )
- złoŜyło deklarację roczną CIT 8 oraz sprawozdanie finansowe do Urzędu
Skarbowego Łódź-Śródmieście.
W roku sprawozdawczym 2011 nie była przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola.
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