SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Fundacji Odbudowy Dworu Sarny
ZA ROK 2015
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 w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Musica Humana z/s w Warszawie zorganizowała w zespole
dworskim I Międzynarodową Letnią Szkołę Muzyki Dawnej, zapewniając wsparcie logistyczne projektu
współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu odbyły się
zajęcia prowadzone przez wybitnych artystów – tenora prof. zw. dr hab. Piotra Kusiewicza, puzonistę
barokowego Wima Becu, cynkistę Arno Paducha oraz kontratenora Jakuba Burzyńskiego – oraz dwa koncerty w
kaplicy dworskiej.
Fundacja zorganizowała 31 sierpnia 2015 r. koncert Zespołu Męskiego Gregorianum pod tytułem „Święci
Męczennicy – Omnes Sancti Dei”. W trakcie koncertu wykonano po raz pierwszy od kilkuset lat Magnificat
skomponowany przez Jeana L’Héritier, którego jedyny egzemplarz przechowywany jest w archiwum Wawelu.
Koncert zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Bałabuch, biskup pomocniczy
świdnicki, który po koncercie udzielił działaniom fundacji swojego błogosławieństwa. Koncert odbył się w
ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowanych przez Wiceprzewodniczącego Sejmiku
Dolnośląskiego Pana Juliana Golaka.
Fundacja zorganizowała również koncert muzyki świeckiej tego samego zespołu w Pałacu Kamieniec.
Fundator, Masena Sp. z o.o. z/s w Warszawie, w porozumieniu z Fundacją podjął działania projektowe w
zespole dworskim Sarny w przygotowaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie prac w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby,
Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – OSI.
Wykonano ogólny projekt zagospodarowania zespołu dworskiego oraz szczegółowy projekt ratunkowych
prac w budynku dworskim, docelowy projekt remontu kaplicy dworskiej oraz docelowy projekt remontu
spichlerza dworskiego. W grudniu 2015 r. uzyskano pozwolenia konserwatorskie dotyczące tych zakresów i
wystąpiono o pozwolenia na budowę dotyczące kaplicy i spichlerza.
Fundacja 31 października 2015 r. wystąpiła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o
udzielenie dotacji w programie Dziedzictwo Kulturowe 2016: Ścinawka Górna, Dwór Sarny (XVI w.):
ratownicze prace konstrukcyjne. Łączny przewidywany koszt: 1 522 178,55 zł. Wnioskowana kwota dotacji: 882
521,48 zł. Ocena: organizacyjna – 8 pkt; merytoryczna – 54,33 pkt; strategiczna – 18 pkt. Łączna ocena: 80,33
pkt. Przyznano dotację w kwocie 400 000 zł (realizacja w 2016 r.)
Fundacja 30 listopada 2015 r. wystąpiła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o
udzielenie dotacji w programie Muzyka 2016: II Festiwal "Muzyka Dawna w Hrabstwie Kłodzkim" Łączny
przewidywany koszt: 207 230 zł. Wnioskowana kwota dotacji: 150 000 zł. Ocena: organizacyjna – 5 pkt;
merytoryczna – 30,20 pkt; strategiczna – 19 pkt. Łączna ocena: 54,20 pkt. Złożono odwołanie, nie przyznano
środków.
Fundacja 30 listopada 2015 r. wystąpiła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o
udzielenie dotacji w programie Edukacja kulturalna 2016: Renesans Sarny - Muzyczne Spotkania
Młodzieżowych Zespołów Muzyki Dawnej na Ziemi Kłodzkiej. " Łączny przewidywany koszt: 52 600 zł.
Wnioskowana kwota dotacji: 36 600 zł. Ocena: organizacyjna – 7 pkt; merytoryczna – 32,33 pkt; strategiczna –
23 pkt. Łączna ocena: 62,33 pkt. Złożono odwołanie, nie przyznano środków.

OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH:
Podpisanie umów o dzieło z wykonawcami koncert Omnes Sancti Dei
Podpisanie umowy z Inveni Sp. z o.o. Sp. K. na wykonanie studium finansowania działalności ze środków Unii
Europejskiej
Podpisanie umowy na wykonanie projektów rewitalizacji zabytkowego parku dworskiego
Podpisanie z fundatorem, Masena Sp. z o.o., umowy dzierżawy zespołu dworskiego Sarny. Czynsz dzierżawny
wynosi 500 zł netto rocznie, płatny w odstępach rocznych.

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 :

22 754 zł – darowizny na cele statutowe

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:
a) realizację celów statutowych,
24 244 zł – projekt rewitalizacji, usługi doradcze, wykonanie koncertów

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
300 zł (usługi i 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,
24 244 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,
0 zł

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,
2 450 zł (aktywa); 1 265 zł (zobowiązania)

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
30 czerwca 2016 r.

