
Ostzesz6w, dnia .06.03.201 5

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIALALNOSCI
FUNDACJI ZABYTKOM NA RATUNEK ,,NAZARET''

2A2014 rok.

( podstawa prawna; ROZPORZADZENTE M|NISTM SPMWIEDLIWOSCI z dnia I maja 2001r. w sprawie ramowego

zakresu s prawozd ania z dzialal noici fund acji )

1. Nazwa Fundacji i adres:
FUNDACJA ZABYTKOM NA MTUNEK,,NAZARET'

z siedzibq w Ostzeszowie, ul. LeSna 5,

63-500 Ostzesz6w.

2. Data wpisu w Krajowym Rejestne SEdowym' nr w KRS, nr REGQN:

3. Czlonkowie zaz4du Fundacji (imig i nazwisko)

Cele statutowe Fundacji:

jest w tej dziedzinie zabytkowy Pobernardyriski Zespol Klasztorny w Ostzeszowie.

5. Zasady, formy i zakres dzialalno6ci statutowej Fundacji :

. Fundacja realizuje swoje cele popzez;

z uwzglqdnieniem priorytetu jakim jest w tej dziedzinie zabytkowy Pobernardyriski Zesp6t

KlasztornY w Ostzeszowie,

szczegolnie cennych z punktu widzenia dziedzictwa narodowego, a takze wykonywanie robot
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budowlanych wykoriczeniowych, budowanie i utzymywanie budynkow sakralnych, koScielnych

i innych obiektow sluzqcych realizacji celow Fundacji,

pzedstawieri artYstYcznYch,

funduszy na dzialalnoS6 statutow4

zjawisk artystycznych w roznych dziedzinach tworczoSci, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem

tw6rczoSci muzycznejoraztworczo5ci w zakresie malarstwa i rze2by,fotografii, grafiki, rysunku
i ceramiki,

imprez artystycznych, wystaw, wernisa|y itp. spzyjajEcych celom Fundacji,

finansowego, materialnego i innych form pomocy spolecznej,

edukacji artystycznej i historycznej dla dzieci i mlodzie 2y ze szkol podstawovvych

i ponadpodstawowych popzez org anizowanie warsztatow tematycznych,

Fundacja realizowala swoje cele popzezdzialalnoSc nieodplatnq. Nie dzialala w celu osiqgnigcia

zysku, a osiqgniqty dochod pzeznaczony byl na realizacjq celow statutowych. Dochody pochodzily

gNownie z darowizn.
Od stycznia do grudnia 2014 roku w ramach realizacji celow statutowych Fundacia podjqla

n astqpujqce i nicj atYwY:

w Ostzeszowie

w wojew6dztwie wielkoPolskim,

Fundacji.
pndznaczony zostal na dzialalno5c statutowq

powolany z ramienia Fundacji Zespot Muzyki Dawnej ,,Jubilo" wziql udzial w XXXVI Og6lnopolskim

Festiwalu Zespolow Muzyki Dawnej "SCHOLA CANTORUM" Kalisz2014 ibyl realizatorem miedzy

innymi :

w Ostzeszowie,

Fryderyka ChoPina w Ostzeszowie,

W ramach dzialalnosci statutowej organizowane byty warsztaty edukacyjne dla z dzieci

ftrnOac.ia Zibytkom Na Ratunek ,,NMARET'-
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i mlodziezy szkolnej, ktorych tematyka koncentrowala siq wokot historii kultury i sztuki oraz warsztaty

muzyczne. Ogolnie w warsztatach wzigly udzial w 2014 roku 827 osob, w tym 40 dzieci z

pzedszkola, 509 uczniow ze szkol podstawowych, 278 uczniow szkol ponadgimnazjalnych.

6. Informacja o prowadzonej dzialalno6ci gospodarczej wedlug wpisu do rejestry
pz6Usiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego.

Fundacja nie prowadzita dzialalnoSci gospodarczej
Informacja o dzialalno5ci Fundacji jest zamieszczona na stronie internetowei Zgromadzenia
ww.n azaretankiostzeszow. Pl.

7. Kopie Uchwal Zan4du Fundacji:

.Uchwaly Rady Fundacji

dodatniego wyniku finansowego na rok 2014

Informacja o wysoko5ci uzyskanych pzychod6w, z wyodrqbnieniem ich ir6del (np. spadek'

zapis, darowizna, Srodki pochodzEce ze 2r6det publicznych, w tym z budietu paristwa i

budietu gminy), odptatnych Swiadczeft realizowanych pnezfundacjq w ramach cel6w

statutowych z uwzgtgdnieniem koszt6w tych Swiadczeri; jeieli prowadzono dzialalno66

gospoda rczauwynik finansowy tej dzialalno6ci onzprocentowy stosunek pzychodu

osiqgnigtego z dzialalno6ci gospodarczej do pnychod,y osiqgniqtego z pozostalych ir6del'

pzychody Fundacji wynosity w roku 2014 - 90 771,7821., zczegogO 471,2021 - pochodzilo z wplat

na cele statutowe Fundacji, odsetki stanowily kwotg 300,58 zt.

10. Informacja o poniesionych kosztach.

koszty zwiqzane z realizowanqdzialalnoSciqstatutowqFundacji wynosily w 2014 roku :

- koszty oplat bankowYch: 189,00 zl.

9.

- oplat sqdowych;

- dofinansowanie

150,00 zl

20.615,00 zN

- koszty uslug pozostalych 1 208'51 zl

1 1. Dane o liczbie os6b zatrudnionych w fundacji z podzialem wedlug zajmowanych stanowisk

i z wyodrqbnieniem os6b zatrudnionych wylqcznie w dzialalnoSci gospodarczej:

Fundacja ZABYTKOM NA RATUNEK,,NAZARET' nie zatrudnia pracownikow.
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12. Dane o lqcznej kwocie wynagrodzefi wyplaconych prz:ez fundacje z podzialem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne Swiadczenia, z wyodrgbnieniem calo6ci tych
wynag rodzeti osob zatrudn ionyc h vuylqczn ie w dzialal n o6ci gos poda rczej :

Fundacja ZABYTKOM NA MTUNEK ,,NAZARET' nie prowadzi dzialalnoSci gospodarczej.

13. Dane o wysoko6ci rocznego lub przecigtnego miesiqcznego wynagrodzenia wyplaconego
lqcznie czlonkom zazqdu i innych organ6w fundacji orazosobom kierujEcym wylqcznie
dzialalno6ciq gospodarczqz podzialem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne Swiadczenia,

Nie dotyczy.

14. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z um6w zlecenia,

Koszty um6w o dzielo w roku 2014 wynosily 0 zl.

15. Dane o udzielonych przezfundacje poiyczkach pieniginych, z podzialem wedlug ich
wysoko5ci, ze wskazaniem poiyczkobiorc6w i warunk6w przyznania poiyczekoraz podaniem
podstawy statutowej udzielania takich poiyczek,

- Fundacja nie udzielita pozyczek pieniqznych

16. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Saldo na rachunku bankowym prowadzonym pzez Bank Zachodni WBK Oddziat w Ostzeszowie na
dziefi 31,12.201 4 wykazywalo nastgpujqce kwoty:
Saldo lokata kwota lqczna - 50 187,56
Rachunek biezqcy - 22 553,53

17. Dane o warto6ci nabytych obligacji oraz wielko5ci objgtych udzial6w lub nabytych akcji w
spolkach prawa handlowego ze wskazaniem tych sp6lek,

Fundacja ZABYTKOM NA MTUNEK ,,NAZARET' w 2014 roku nie nabyla obligacji i nie objgla
udzialow , akcji w spolkach prawa handlowego.

18. Dane o nabytych nieruchomo6ciach, ich przeznaczeniu orazwysoko5ci kwot wydatkowanych
na to nabycie,

Fundacja ZABYTKOM NA RATUNEK,,NAZARET' 2014 roku nie nabyla zadnych nieruchomo6ci

19. Dane o nabytych pozostalych Srodkach trwalych;

Fundacja ZABYTKOM NA MTUNEK,,NAZARET" nie zakupila w 2014 roku 2adnych Srodkow
trwatych.

20. Dane o wartoSci aktyw6w fundacji ujgtych we wlaSciwych sprawozdaniach finansovrych
. spozqdzanych dla cel6w statystycznych

Fundacja ZABYTKOM NA MTUNEK ,,NAZARET' nie miala obowiqzku spozqdzania sprawozdafi
statystycznych

21. Dane o dzialalno6ci zleconej fundacji pn:ez podmioty paristwowe isamorzqdowe orazwynik
finansowy tej dzialalno6ci ;
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Fundacja ZABYTKOM NA RATUNEK,,NAZARET' nie podejmowala zadnej dzialalno6ci zleconej.

22,lnformacja o rozliczeniu fundacji z tytulu ciqi4cych zobowiqzaftpodatkowych;

Na Fundacji nie 9i+y|y zadne zobowiqzania podatkowe : w obowiqzujqcym terminie zlozone zostalozeznanie o wysokoSci osiqgniqtego lglodu(pjniesionej straty) polr'pboatnika podatku
dochodowego od osob prawnych clr-g i ciT-g/O 2a2014 rok.

23. Informacja dotyczqca kontroli pzeprowadzonej w Fundacji.

W okresie sprawozdawczym nie byta pneprowadzana w Fundacji kontrola organ6w paristwowych.

Pryt4ES FUNDACJT
4rorZ,rnq.Sl,vt

Boiena Baczmaftsh,a

C b&t&towilta/
. Sprawozdanie spozEdzila:' 

Bozena Baczmafiska Czbnek ZarzqduFundacji

Zalqczniki:2

. Kopie UchwalZanqduFundacji:
' 1. dotyczqcaudzialu w Europejskich Dniach Dziedzietwa20l4

2, w sprawie zlozonego do Fundacji wniosku o dofinansowanie prac renowacyjnych
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