SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ARTYSTYCZNEJ „WYLEPIARNIA” ZA 2017 ROK

Treść zgodna z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Z 2001 . Nr 50, poz. 29 ze zm.)

INFORMACJE O FUNDACJI:
Nazwa fundacji: Fundacja Artystyczna „Wylepiarnia”
Siedziba: 05-135 Wieliszew ul. Książęca 9/401
Data rejestracji: 2016-11-09
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000645811
Numer NIP: 5361925242
REGON: 365831586
Telefon: + 48 792-990-114

ZARZĄD FUNDACJI:
Anna Wijatkowska– Prezes Zarządu
Przemysław Wijatkowski – Wiceprezes Zarządu

CELE STATUTOWE FUNDACJI:
1.

Rozwój, promowanie kultury, rozpowszechnianie różnych form sztuki,

ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki i garncarstwa.
2.
Ochrona, rozwój i propagowanie Polskiego dorobku i dziedzictwa kulturowego w zakresie
tradycji, rękodzieła, twórczości ludowej
i ginących zawodów w Polsce i poza jej granicami.
3.
Promocja Polskiego Dziedzictwa Narodowego, będącego elementem Europejskiego
dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji lokalnych.
4.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie wspieranie społecznej aktywności
obywateli i integracji społecznej.
5.
Pogłębianie świadomości i tożsamości kulturowej – w tym rozwoju kultury i sztuki oraz
ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.
6.

Ochrona środowiska, zrównoważonego rozwoju i ekologii, zdrowego stylu życia.

7.

Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji.

8.
Rozwój przedsiębiorczości – w tym również rozwój gospodarczy zgodnie z ideą
zrównoważonego rozwoju i ekonomii społecznej.
9.

Działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOSCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW
STATUTOWYCH, OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH
FINANSOWYCH.

Wyżej wymienione cele fundacja realizuje poprzez:
1.

Cel o którym mowa w §7 ust.1, realizowany jest poprzez:

a.
Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań w zakresie edukacji
kulturalnej, upowszechnianie kultury, wiedzy w zakresie form sztuki, malarstwa, rysunku, muzyki,
rzeźby, architektury, grafiki, komiksu, fotografii, a zwłaszcza ceramiki, garncarstwa, zduństwa,
kaflarstwa rozumianych pod szerokim pojęciem zawodów ginących,
b.
Działania ukierunkowane na zaspokajanie, rozbudzanie i realizację zainteresowań w zakresie
sztuki, ceramiki, garncarstwa, kaflarstwa, oraz umiejętności ich wykorzystania,
c.

Prowadzenie szkoleń, wernisaży, wystaw, warsztatów,

d.
Prowadzenie, organizowanie i wspomaganie przedszkolnych i pozaszkolnych form edukacji
kulturalnej i artystycznej,
2.

Cel o którym mowa w §7 ust.2,3,5, realizowane są poprzez:

a.

Prezentację i promocję dokonań twórców i amatorów,

b.
Organizację i uczestnictwo w wystawach, wernisażach, kiermaszach, warsztatach,
szkoleniach, spotkaniach autorskich i prezentacjach,
c.
Organizowanie regionalnych i ponadregionalnych przeglądów, spotkań, sympozjów w
zakresie prezentacji i promowania celów wymienionych w §7 ust. 2,3,5,
d.
Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, organizacjami oraz przedstawicielami
różnych krajów i społeczności w zakresie realizacji celów statutowych,
e.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi,
szkołami, oraz innymi organizacjami publicznymi w zakresie określonym w celach działania fundacji,
3.

Cel o którym mowa w §7 ust.4, realizowane są poprzez:

a.
Prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, kształtowanie
wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, promocję lokalnej twórczości artystycznej, tworzenie
warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, tworzenie ofert i warunków dla
możliwości kulturalnego spędzenia wolnego czasu,
b.
Organizację konkursów dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, projektów i plenerów
artystycznych, organizowanie spotkań twórczych, koncertów, wystaw i imprez o podobnym
charakterze,

c.
Działalność wydawniczą w zakresie wydawania książek, biuletynów informacyjnych i
folderów,
d.
Organizację zajęć dydaktycznych i warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
w szkołach, przedszkolach oraz w miejscach promowania kultury i sztuki, i innych miejscach
szerzących te wartości,
e.

Organizowanie spotkań degustacyjnych sztuki kulinarnej w powiązaniu z muzyką,

f.

Ujawnianie i wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży,

4.

Cel o którym mowa w §7 ust.6, realizowane są poprzez:

a.
Prowadzenie szkoleń i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu,
połączenie różnych metod nowoczesnego nauczania oraz promowanie ekologicznego stylu życia,
b.
Współpracę i współdziałanie z innymi instytucjami kultury, społecznymi, organizacjami i
stowarzyszeniami, z władzami państwowymi, samorządowymi oraz mediami w celu promowania
ekologii i zdrowego stylu życia,
c.

Realizowanie celów wynikających z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska,

5.

Cel o którym mowa w §7 ust.7, realizowane są poprzez:

a.
Współpracę i współdziałanie z mediami (prasa, telewizja, radio, Internet), w zakresie
zgodnym z celami statutowymi fundacji,
6.

Cel o którym mowa w §7 ust.8, realizowane są poprzez:

a.

Wspieranie i promocja twórców, artystów, projektantów i designerów,

b.

Organizowanie i wspieranie wydarzeń artystycznych,

7.

Cel o którym mowa w §7 ust.9, realizowane są poprzez:

a.
Prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowawczej przez sztukę z
uwzględnieniem potrzeb osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b.
Organizację warsztatów artystycznych, warsztatów terapii zajęciowej, szkoleń, zajęć
terapeutycznych z wykorzystaniem osób uprawnionych do prowadzenia ww. zajęć,
c.
Organizowanie
terapeutycznych,
d.

wycieczek

edukacyjno-poznawczych

w

celach

dydaktycznych

i

Prowadzenie warsztatów arteterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W ROKU 2017 PROWADZONA BYŁA W OBSZARACH:
Działalność w obszarze edukacji i kultury oraz popularyzacji zajęć dydaktycznych i warsztatów
artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Warsztaty odbywały się w:
Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie ul. Targowa 65;
GOK Pomiechówek ul. Kilińskiego 1;

AKADEMIA ZUCHA Agnieszka Dudewicz Ul. Husarska 19 Legionowo;
JODŁOWY ZAKĄTEK Ul. Jodłowa 1 Stanisławów Pierwszy;
NOC KULTURY w Legionowie;
ZIMA W MIEŚCIE w Legionowie;
LATO W MIEŚCIE w Legionowie;
PLENEROWA WYSTAWA w Domu Kultury w Legionowie;
PROWADZENIE WARSZTATÓW CERAMICZNYCH PODCZAS WOŚP w Szkole Podstawowej nr 2 w
Chotomowie;
WARSZTATY DLA DZIECI Z DOMU DZIECKA w Chotomowie;

DZIAŁALNOŚĆ DOFINANSOWANA Z DOTACJI UZYSKANYCH W KONKURSACH GRANTODAWCZYCH:
Brak dofinansowania w takiej formie.

DZIAŁANIA STATUTOWE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z DAROWNIZN I PRACY WOLONTARIACKIEJ:
W roku 2017 nie było działań prowadzonych ze środków pozyskanych z darowizn i pracy
wolontariackiej.

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DOREJESTRU
PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
odpisy uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ,
ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACHCELÓW STATUTOWYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ
W roku 2017 Fundacja uzyskała następujące przychody określone statutem:
• Składki członkowskie – 0,00 PLN
• Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 0,00 PLN
• Darowizny – 0,00 PLN

• Działalność odpłatna: 30450,00 PLN
Razem przychody statutowe: 30450,00 PLN

Koszty działalności statutowej:
• Materiały – 7524,23 PLN
• Wynajem pomieszczeń - 5766,00 PLN
• Wynagrodzenia – 11652,88 PLN
Razem kosztów działalności statutowej: 24943,11 PLN

Koszty administracyjne:
• Materiały – 1542,68 PLN
• Usługi obce - 3732,57 PLN
Razem kosztów administracyjnych: 5275,25 PLN

Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku 2017 – 231,64 PLN
W roku 2017 fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Katarzyna Milewska – Świeżak, na stanowisku Plastyk
Anna Wijatkowska, umowa zlecenie
łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej,
nie dotyczy
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 i inne świadczenia
nie dotyczy

wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia oraz umów o dzieło
wynagrodzenia brutto z tytułu umowy o pracę – 3766,67 PLN

wynagrodzenia brutto z tytułu umowy zlecenie– 7465,94 PLN

udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek,
nie dotyczy

kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
nie dotyczy

wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek
nie dotyczy

nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
nie dotyczy

nabyte pozostałe środki trwałe
nie dotyczy

dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
nie dotyczy

informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja
w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja rozlicza się na bieżąco z zobowiązań podatkowych a deklaracja PIT-4 była złożona w
ustawowym terminie do Urzędu Skarbowego w Legionowie

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

Prezes Zarządu Fundacji Artystycznej „WYLEPIARNIA”
Anna Wijatkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1

UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI

Uchwała nr 5/2017 O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK
Uchwała nr 6/2017 O ZMIANIE STATUTU FUNDACJI
Uchwała nr 7/2017 O ZMIANIE STATUTU FUNDACJI
Uchwała nr 1/2018 O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

