SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Fundacji Odbudowy Dworu Sarny
ZA ROK 2018
Adres siedziby: Ścinawka Górna 40e, 57-410 Ścinawka Średnia
Adres do korespondencji: ul. Narbutta 83/i9, 02-524 Warszawa
Adres email: zarzad@dworsarny.pl
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS: 08.04.2014, 0000505205
Członkowie Zarządu Fundacji:
Rafał Zboch, Prezes Zarządu
Członkowie Rady Fundacji:
Artur Kulawski, Martin M. Sobczyk
OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI:
-- 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.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH:
Fundacja podejmuje działania mające na celu 1. pozyskanie funduszy oraz wykonanie prac
rewitalizacyjnych w zespole dworskim Sarny; 2. organizację działań kulturalnych.

GŁÓWNE ZDARZENIA W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W RAPORTOWANYM ROKU:
MKiDN zarezerwowało dotację na odbudowę dachu dworu w wysokości 350 tys. zł przy punktacji
łącznej 76 pkt, w tym 7 pkt oceny organizacyjnej, 51 pkt oceny merytorycznej, 18 pkt oceny
strategicznej. Doﬁnansowanie odbyło się w programie Ochrona zabytków w 2018 r.
Fundacja podpisała umowę z wykonawcą na odbudowę dachu dworu. Zakres prac z pokryciem papą
został ukończony w terminie, odebrany przez organ konserwatorski i prawidłowo rozliczony z MKiDN.
Koszt całkowity: 466 998,88 zł, w tym ze środków MKiDN 350 000 zł i wkład własny 116 998,88 zł.
Fundacja otrzymała od Fundatora, spółki Masena, darowiznę na cele statutowe na pokrycie wkładu
własnego w tym projekcie.
Fundacja nabyła od Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie kamienną fontannę za kwotę 4 000 zł
rozliczoną w barterze. Fundacja poniosła koszt demontażu i przewiezienia fontanny, która jest obecnie
składowana w oczekiwaniu na projekt montażu.
Odbyły się następujące działania kulturalne:
●

14 stycznia 2018 r.: koncert pastorałek Zespołu Ludowego Katarzynki

●

13 czerwca 2018 r.: koncert Arte dei Suonatori w Wambierzycach, z duńską wirtuoz ﬂetu
eprostego Bolette Roed

●

28 lipca 2018 r.: spacer parkowy Od Furttenbacha do Petzolda - trzy stulecia zamkowego parku

●

15 września 2018 r.: zwiedzanie odbudowanych wnętrze Zamku Sarny

●

15 września 2018 r.: Szkiełkiem i Okiem - koncerty nieoczywiste Arte dei Suonatori z solistkami
Ursula Paludan Monberg (Dania, róg naturalny) i Poppy Walshaw (Anglia, wiolonczela)

OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH:
Na koniec 2018 r. Fundacja otrzymała fakturę VAT z tytułu czynszu dzierżawnego.

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO KRS:
Nie prowadzi

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI:
W załączeniu

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK,
ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH, W TYM Z BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU
GMINY), ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z
UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ:

Przychody z działalności statutowej: 467 561,76 zł, w tym:

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:
a) realizację celów statutowych,
481 756,56 zł

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
koszty ogólnego zarządu 2 390,27 zł

c) działalność gospodarczą,
nie prowadzi

d) pozostałe koszty,
0 zł

DANE O:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
0

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
0 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,
0 zł

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
0 zł

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

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Na 31.12.2018: 112,21 zł, mBank SA

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

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie,
0 zł.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
0 zł

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
ﬁnansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Aktywa razem: 56 496,96 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 1 375,68 zł

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (USŁUGI,
PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ
DZIAŁALNOŚCI:

Brak

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE
INFORMACJĘ W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH:

Fundacja składa terminowo deklaracje podatkowe i dokonuje płatności wynikających ze zobowiązań
podatkowych.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji kontrola.

___________________
Rafał Zboch
Prezes zarządu
3 marca 2019 r.

UCHWAŁA RADY
Fundacji Odbudowy Dworu Sarny
z dnia 4 marca 2019 r.

Rada Fundacji niniejszym zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie
ﬁnansowe i merytoryczne za rok 2018.

_________________
Artur Kulawski

_________________
Martin Sobczyk

