Sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2019
____________
Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458).
Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:
§
§
§
§

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

1. Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa fundacji

Fundacja Odbudowy Dworu Sarny

Siedziba i adres fundacji

Ścinawka Górna 40e, 57-410 Ścinawka Górna

Aktualny adres do
korespondencji
Adres poczty elektronicznej

ul. Narbutta 83/i9, 02-524 Warszawa

REGON

022396305

Data wpisu w KRS

04.08.2014

martin.sobczyk@zameksarny.pl

0000505205

Nr KRS

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

Rafał Zboch

Określenie celów statutowych
fundacji (ze statutu)

-- renowacja, rewitalizacja, adaptacja na cele kulturalne, promocja i ochrona
zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Sarny w Ścinawce Górnej, gm. Radków,
pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, wpisanego do rejestru zabytków; -- renowacja,
rewitalizacja i ochrona zabytkowego parku przypałacowego będącego częścią ww.
zespołu; -- działalność naukowa, kulturalna oraz oświatowa w ww. zespole oraz w
innych miejscach; -- zachowanie, renowacja i promocja kaplicy dworskiej w ww.
zespole; -- obsługa turystów, pielgrzymów i gości Dworu Sarny wraz z funkcjami
towarzyszącymi; -- renowacja, rewitalizacja, promocja i ochrona obiektów
zabytkowych i historycznych; -- pobudzanie zainteresowania historią, kulturą, sztuką
oraz architekturą w środowiskach nieprofesjonalnych; -- wspieranie inicjatyw, w
szczególności lokalnych, związanych z upowszechnianiem zagadnień związanych z
historią, kulturą, sztuką oraz architekturą.

Prezes Zarządu

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
Fundacja podejmuje działania mające na celu 1. pozyskanie funduszy oraz wykonanie prac rewitalizacyjnych w zespole
dworskim Sarny; 2. organizację działań kulturalnych.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
MKiDN nie udzieliło dotacji w żadnych z programów, w których Fundacja aplikowała o środki (Infrastruktura Kultury,
Ochrona Zabytków), w tym na pokrycie dachu dworu, przy punktacji łącznej 68,50 pkt, w tym 7 pkt oceny organizacyjnej,
48,50 pkt oceny merytorycznej, 13 pkt oceny strategicznej. W związku z tym nie prowadzono działań remontowych, w
których inwestorem byłaby Fundacja.
Fundacja z sukcesem aplikowała w roku 2019 r. o środki na ten cel na rok 2020.
Fundacja przyjęła za darmo na podstawie umowy cembrowinę fontanny od Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w
Wilanowie, pokrywając koszty załadunku i transportu. Cembrowina przeznaczona jest do montażu w przyszłości na
terenie folwarku Sarny.
Fundatorzy Fundacji przekazali 1% swoich podatków PIT na rzecz Stowarzyszenia Musica Humana z Warszawy. Dzięki
temu mogła odbyć się IV Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej.
Odbyły się następujące działania kulturalne:
- 29 czerwca: Chór przyjechał do Zamku Sarny. Występ Chóru Kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu
Warszawskiego przy udziale dofinansowania MKiDN w programie Kultura dostępna
- 4 lipca – 22 sierpnia: Dwór Sarny kiedyś i dziś. Udział w Festiwalu Wrażeń organizowanym przez Starostwo Powiatowe w
Kłodzku
- 15 lipca: Wystawa „Razem w komiksie - Czesi o Polakach, Polacy o Czechach” będący formą uczczenia obchodów
stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i Czechosłowację
- 17 lipca: po raz pierwszy udział w Festiwalu Góry Literatury Olgi Tokarczuk
- 14-16 sierpnia: cykl trzech koncertów, w trakcie których Aureliusz Goliński (lider Arte dei Suonatori) i Jan Romanowski
zaprezentowali po dwie sonaty, których autorem jest francuski barokowy kompozytor Jean-Marie Leclaire (1697-1764)
- 18 sierpnia: koncert finałowy szkoły muzyki dawnej
Fundacja brała udział w realizacji Festiwalu Wrażeń organizowanego przez Powiat Kłodzki, z tego tytułu uzyskując
przychody w ramach prowadzonej statutowej działalności odpłatnej.
3. Działalność gospodarcza
Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą

TAK
PROWADZIŁA

NIE
PROWADZIŁA

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

Nie prowadzi

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

W załączeniu

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,
z wyodrębnieniem ich źródeł
Wysokość uzyskanych przychodów
Kwota (w podziale na formy płatności)

Przelew
Ogółem

Gotówka

Inne (wskazać
jakie)

33 182,84

- ze spadku
- z zapisu
- z darowizn

24 849,51

- z budżetu jst
- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym: - z budżetu państwa
- inne
odpłatna działalność statutowa
(wskazać jakie)
Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń)

8 333,33
8 333,33 – przychody z tytułu wstępu uczestników
podczas Festiwalu Wrażeń

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona
Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
14 165,60
Koszty fundacji ogółem
4 165,60
a) koszty realizacji celów statutowych
b) koszty administracyjne
- czynsz
- opłaty telefoniczne
- opłaty pocztowe
- inne
(wskazać jakie)
c) koszty działalności gospodarczej
d) pozostałe koszty

10 000,00

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)
a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji
Ogółem

0

Według zajmowanych stanowisk
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z
podziałem na
Wynagrodzenia

0

Nagrody
Premie
Inne świadczenia
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej
c)Wysokość 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
Inne świadczenia
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Kwota
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej
mBank SA

36,33

Kwoty zgromadzone w gotówce
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
brak
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
brak
i) Nabyte pozostałe środki trwałe

brak
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
brak
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
brak
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
brak
10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088)

NIE

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) płatności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10
odpowiedzi „TAK”).
Data operacji
Kwota operacji

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola
Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

NIE

TAK

……………………………..………………..
podpis prezesa zarządu fundacji*

Warszawa, 30 czerwca 2020 r.
miejscowość, data

*Jedyny członek zarządu

UCHWAŁA RADY
Fundacji Odbudowy Dworu Sarny
z dnia 4 marca 2020 r.

Rada Fundacji niniejszym zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe i
merytoryczne za rok 2019.

_________________
Artur Kulawski

_________________
Martin Sobczyk

(na oryginale właściwe podpisy)

