Fundacj a Polskiego Zwiqzku Motorowego

PROTOK6I,
z posiedzenia Rady Fundacji Polskiegg Zwi4zka Motorowego.
Posiedzenie odbylo sig
G6rczewskiej 228F.

w dniu26 kwietnia

2017 roku w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul.

W posiedzeniu udzial wzigli czlonkowie Rady Fundacji Polskiego Zwiqzku Motorowego:

1.

2.
3.
4.
5.

Andrzej Wiktor Witkowski - Przewodnicz1cy
Wanda Pogorzelska - Sekretarz
Miroslaw Martyniszyn - Cztronek
Krzysztof Radkowski - Czlonek
Dariusz WoZniak - Czlonek

W posiedzeniu udzial wzigli takhe czlonkowie Zarz4du Fundacji w skladzie:
Cezary Droszcz - Prezes Zarzqdu
Barbara Henig - Czlonek Zarzqdu

Posiedzenie Rady Fundacji otworzyl jej Przewodniczqcy Andrzej Witkowski stwierdzaj4c, 2e
posiedzenie zostalo zwolane zgodnie ze statutem Fundacji, uczestniczq,w nim 3 osoby, w zwiqzk:uz
czym posiedzenie jest prawomocne.
Nastgpnie zaproponowal przyjgcie porz4dku obrad. Rada Fundacji przyjgla nastgpujqcy porzqdek
obrad:
1

.

2.
3.
4.

sprawozdanie Zarzqdu z dzialalnoSci w 2016 roku
sprawozdanie finansowe z dzialalnoSci Fundacji w 2016 roku
absolutorium dla ZaruqduFundacji
przyjgcie protokolu z posiedzenia

Prezes Zarzqdu Fundacji Pan Cezary Droszcz przedstawil sprawozdanie z dzialalnoSci
Fundacji w 2016 roku. Fundacja po raz si6dmy w 2016 roku mogla skorzystat z prawa przyjEcia
1% podatku od dochod6w os6b frzyczrrych przekazanego decyzjami os6b frzycznych w ramach
procedury skladania rocznego rozliczenia podatkowego. W wyniku prowadzonej szerokiej akcji
informacyjnej obejmuj4cej: wysylanie maili, wrgczanie wizyt6wek z proSb4 o przekazanie
darcwizny, apele niekt6rych Zarz4d6w Okrggowych (Bydgoszcz, Warszawa), uzyskano w 2016
roku przych6d z tego tytulu w wysokoSci 14 197,70 zL tj. o 40%o mniej niz w 2015 roku. Niestety
zaangalowanie czlonk6w klub6w zrzeszorych w PZM jest praktycznie Zadne. Z gnrtu darowizn
Fundacja otrzymalalqcznq kwotg 38574,65 zt. Gl6wne 2r6dko wplat stanowily kary zawodnik6w
sportu Zu2lowego.
Rozpatrzono wszystkie wnioski jakie wplyngly do Fundacji w 2016 roku z braku
odpowiedniej liczby Srodk6w finansowych udzielono lub zadeklarowano pomoc tylko niekt6rym
uprawnionym wnioskodawcom. W 2016 roku zostalazakohczona aukcja narzeczzawodnika sportu
ZuZlowego Darcy'ego Warda - zebrano kwotg 42 342,50 zl. Po zakoiczetiu aukcji, zebrane Srodki
w caloSci zosta\y przekazane na konto Darcy Ward Foundation jako pomoc w leczeniu i
rehabilitacj i dla zawodnika.
Realizuj4c cele statutowe, w 2016 roku Zarzqd Fundacji podj4l uchwaly o wsparciu
finansowym na rehabilitacjg dla pigtnastu os6b poszkodowanych w wypadkach drogowych, na
L4cznqkwotg 41 500 zL,uchwalE o wsparciu finansowym dla szesciu sportowc6w poszkodowanych
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podczas zawod6w sportowych nalqcznq kwotg 22 600 zl. oraz dzialajqc w ramach bezpieczefstwa
ruchu drogowego dofinansowano zakup sprzgtu ratowniczego w trzech OSP na Lqcznq kwotg
6 486,44 zN. Razem w roku 2016 udzielono pomocy podopiecznym fundacji na lqcznq kwotg
70 586,44 zN.
Na dzieri 3l-12-2016 roku pozostalo wiele niezrealizowanych wniosk6w o pomoc dla
poszkodowanych w wypadkach drogowych, oraz wieie pr6Sb kierowanych przez jednostki
Ochotniczej StraZy Po2arnej o dofinansowanie zakupu sprzgtu ratownictwa drogowego. Wnioski te
zostanqpowt6rnie rozpatrzone, gdy sytuacja finansowa Fundacji na to pozwoli.

Rada Fundacji dzialaj4c na podstawie $ L7 Statutu Fundacji po dyskusji przyjgla i
zatwierdzila sprawozdanie Zarzyduz dzialalnoSci Fundacji w 2016 roku.

W

drugim punkcie posiedzenia Czlonek Zarzqdu Pani Barbara Henig przedstawila
sprawozdanie finansowe Fundacji, w tym rachunek wynik6w zamykajqcy sig l1cznq kwot4
przychod6w w wysokoSci 52 772,35 zl i wynikiem brutto na caloksztalcie dziaNalno6ci w wysokoSci
-94117,75 zt, atakhe bilans Fundacji zamykaj4cy sig po stronie aktyw6w i pasyw6w kwot4
8005,25 zt. Stan Srodk6w pienigZnychna dzien3l,12.2016 roku wynosi 8 005,25 zl.

Rada Fundacji dzialaj4c na podstawie $ 17 Statutu Fundacji po dyskusji przyjgla i
zatw ier dzila sp rawozdanie finan s owe Fundacj i za r ok 2016.
Przewodniczqcy Rady Fundacji przedstawil wniosek o udzielenie Zarzqdowi absolutorium
za dzialalnoS6 w 2016 roku. W glosowaniu wziglo rdziaL 5 os6b. Za wnioskiem oddano 5 glos6w,
przeciw 0 glos6w, wstrzymalo sig od glosu 0 os6b.

Na

zakoiczenie Rada przyjgla przedstawiony przez sekretarza Rady Pani4 Wandg
Pogorzelsk4 protok6l z obrad.
Zalqczniki:

1.

2.
3.

Sprawozdanie Fundacji za20t6 rok.
Sprawozdanie finansowe Fundacji za20l6 rok
lista obecnoSci

Protokolowata spotkanie
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Andrzej Witkowski

Wanda Pogorzelska
Sekretarz Rady Fundacji

Cztronkowie Rady:
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Miroslaw Martlniszyn

Krzysztof Radkowski

::?- .rOZrC (
Dariusz WoZniak
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