SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Fundacji Odbudowy Dworu Sarny
ZA ROK 2014
Adres siedziby: Ścinawka Górna 40e, 57-410 Ścinawka Średnia
Adres do korespondencji: ul. Narbutta 83, 02-524 Warszawa
Adres email: zarzad@dworsarny.pl
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS: 08.04.2014, 0000505205
Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja):
Rafał Mariusz Zboch, Prezes Zarządu
OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI:
-- renowacja, rewitalizacja, adaptacja na cele kulturalne, promocja i ochrona zabytkowego zespołu dworskoparkowego Sarny („Dwór Sarny) w Ścinawce Górnej, gm. Radków, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, wpisanego
do rejestru zabytków;
-- renowacja, rewitalizacja i ochrona zabytkowego zabytkowego parku przypałacowego będącego częścią ww.
zespołu;
-- działalność naukowa, kulturalna oraz oświatowa w w ww. zespole oraz w innych miejscach;
-- zachowanie, renowacja i promocja kaplicy dworskiej w ww. zespole;
-- obsługa turystów, pielgrzymów i gości Dworu Sarny warz 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.

Fundacja została utworzona aktem notarialnym z dnia 17 stycznia 2014 r. przed Łucją Kalisz notariusz w
Warszawie, zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy 8 kwietnia 2014 r.
W pierwszych miesiącach istnienia fundacji dokonano działań organizacyjnych.
Fundator, Masena Sp. z o.o. z/s w Warszawie, nadał 22 stycznia 2014 r. statut fundacji.
Urząd Statystyczny we Wrocławiu nadał 6 sierpnia 2014 r. fundacji numer statystyczny REGON 022396305.
Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie 30 października 2014 r. nadał fundacji Numer Identyfikacji Podatkowej
8851637492.
25 września 2014 r. zawarto umowę z mBank SA o prowadzenie bankowych rachunków bieżących fundacji.
We wrześniu 2014 r. fundacja po raz pierwszy od przejęcia Dworu Sarny z rąk Agencji Nieruchomości Rolnych
udostępniła kaplicę dworską dla zwiedzających. W trakcie dnia otwartego pokazano wystawę fotografik Patrycji
Makowskiej.
Fundacja 30 października 2014 r. wystąpiła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z następującymi
wnioskami o udzielenie dotacji w programie Dziedzictwo Kulturowe 2015:
1.

Ratunkowe przywrócenie stropów we wnętrzu XVI-wiecznego renesansowego Dworu Sarny
(Sarny/Ścinawka Górna) wraz ze stabilizacją więźby dachowej i pracami przy pokryciu dachowym
Wartość projektu: 1 030 000 zł. Wnioskowana dotacja 1 020 000 zł.
Wniosek nie został poddany ocenie, dotacji nie przyznano.

2.

kaplica św. Jana Nepomucena (XVIII w.): stabilizacja konstrukcyjna murów wraz z odnowieniem rynien
i rur spustowych
Wartość projektu: 729 000 zł. Wnioskowana dotacja: 724 000 zł

Fundacja 30 października 2014 r. wystąpiła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o
udzielenie dotacji w programie Muzyka 2015: "Muzyka Dawna w Hrabstwie Kłodzkim". Wartość projektu: 231
500 zł. Wnioskowana dotacja: 173 500 zł. Ocena: organizacyjna – 5 pkt.; merytoryczna – 43,20 pkt.;
strategiczna – 18 pkt. Łącznie 66,20 pkt. Złożono odwołanie, dotacji nie przyznano.
Fundacja 30 października 2014 r. wystąpiła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o
udzielenie dotacji w programie Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego 2015: Opracowanie, cyfryzacja i
udostępnienie fresków w Kaplicy św. Jana Nepomucena oraz materiałów dot. Dworu Sarny
Wartość projektu: 257 500 zł. Wnioskowana kwota dotacji: 205 000 zł. Ocena: organizacyjna – 0 pkt;
merytoryczna – 37,60 pkt; strategiczna – 10 pkt. Łącznie 47,60 pkt, poniżej możliwości złożenia odwołania.
Dotacji nie przyznano.

OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH:
W lipcu 2014 r. podpisanie umowy licencyjnej z fotografik Patrycją Makowską na osiem zdjęć-obrazów
przedstawiających opuszczone zabytki Dolnego Śląska i Wielkopolski.

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

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 :

Fundacja otrzymała łącznie 1 030 zł jako darowizny na cele statutowe.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:
a) realizację celów statutowych,
1 000 zł (opłata licencyjna)

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
55 zł (opłaty bankowe)

c) działalność gospodarczą,
0 zł

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,
1 000 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,
975 zł (na 31.12.2014, 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,
brak

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
brak

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Aktywa 3 000 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 terminowo składała deklaracje podatkowe i odprowadzała zobowiązania podatkowe.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji kontrola.

___________________
Rafał Zboch
Prezes zarządu
30 czerwca 2015 r.

