SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KWS
z SIEDZIBĄ we Wrocławiu
za rok 2011..

1/ DAIYE FUNDACJI
FundacjaKWS
Data wpisu w KRS 14.12.2010r.
Z siedzibąwe Wrocławiu,ul. Krzywoustego 328
KRS: 0000373072
REGON: 021418890
NIP: 8951987984
2l ZARZĄD FUNDACJI
l/ PrezesFundacji: StanisławMĘnarski
2/ WiceprezesFundacji: Bernadetta.Franek
3/ CELE STATUTOWE

FUNDACJI

l. Rozwijanie i upowszechnianie kultury i sztuki oraz dbanie o rozwÓj świadomości
obywatelskiej poprzez pracę formacyj n4;
2. Stworzenie warunkÓw rozwoju i umozliwienie pogłębianiakwalifikacji zawodowych
twÓrcom, artystom i animatorom kultury związarlym z rÓżnymi dziedzinami sztukj ze
szczego|nymuwzględnieniem muzyki: wokalnej, wokalno.instrumentalnej,
instrumentalnej,klasycznej, sakralnej,etnicznej i rozrywkowej;
3. Promowanie muzyki i twÓrczości muzycznej w ośrodkachedukacji muzycznej oraz
poszerzanie kręgu odbiorcÓw roŻnychgatunkÓw i stylÓw m|Izycznych;
4. Propagowanie działa narzeczpromocji kultury na poziomie europejskim i
działalnościzmierzaj4cej do ścisłegowspÓłdziałaniaartystÓw rÓznych krajow w
ramach kulturalnej integracji i wymiany;
5. Działania promocyjne i popu|aryzatorskie obejmujące swym zakresem zarÓwno
artystÓw oraz twÓrcÓw zajmujących się wykonywaniem muzyki wokalnej, wokalno.
instrumentalnej,instrumentalnej,klasycznej, sakralnej,etnicznej i rozrywkowej jak i
wyruŻajqcymi się twÓrczo poprzęZ inne działaniaartystyczne;
6. Umuzykalnienie dzieci, młodzieiy i dorosłych,w tym wprorł'adzenie
do polskiej
rzeczywistościrealizowanego w krajach zachodnich standardupowszechnej
umiejętnościczyania nut, wspieranie nieprofesjonalnejaktywnościmuzycznej
polskiego społeczestwa' budorvaniewięzi społecznych;
7. Upowszechnieniewiedzy o korzyściachpłynącychz aktywnegomuzykowania dla
kondycii duchorł,ej'intelektualneji emocjonalnej społeczenstwaoraz wynikorv badat't
naukowych dotyczących pozytywnego wpły'*u muzyki na rozwoj duchowy,
enrocjona|nyi intelektualnyczłowieka:
8. Zainteresowaniemłodychrodzicow nowoczesnymimetodamiumuzykalnieniadzieci
od pienvszych chwil Życia;
9. Pobudzanie aspiracji i przygotor,l'aniedzieci i młodziezy do uczestniczeniaw kulturze
poprzez dzi ałalnośćartysty cznĄ.,
l0. Stworzeniemody na obcowanie zmuzyk4 i sauką jako tymi. ktore mog4 rozbudzac,
sublimowaći zaspokajaćpotrzebykulturalneczłowieka;

l l. Profilaktyka uzaleŻnieripoprzez stworzenie alternatywy.dla patogennegostylu Życia"
przecirvdziałaniemargina|izacji grup społecznych,ochrona przed zagroŻeniamize
strony'kultury masowej;
|2.Działania natzeczwyrÓwnywania dostępudo edukacji artystycznejdzieci i
nrłodzieŻyz małychmiast i wsi:
13. Tworzenie nowych miejsc pracy:
l4. Wspieraniekultury regionalneji upowszechnianiemuzyki ludowej i sakralnej atakŻe
międzyrrarodorvawynriana kultury regionalnej i przyb|izenie Polakom muzyki innych
narodÓw.
4t ZASADY, FoRMY I zAKREs DZIAŁALNoŚCI
ZPDD'A]\{IEM
sTATUTowEJ
REALIZACJI CELow STATUToWYCH,
ATArl<ŻE oPIs GŁoWNYCH ZDARZEŃ
PRAWNYCH w JEJ DZIALALNoŚCI
o SKUTKACH FINANSoWYCH.
Fundacja w ci4gu roku 20| | swoje cele real izowała poprzez organizację wars ztatow wokalno
liturgicznych w ciągu całegoroku kalendarzowegopod nazw4 Wrocławskie Liturgiczne
Studium Wokalne
Celem ty chie warsztatÓw j est:
- upowszechnianie kultury i sztuki m|Jzycznej ze szczegÓ|nym uwzględnieniem muzyki
sakralnej
. umozliwienie uczestnikom WLSW: miłośnikomi animatorom kultury związanych zmuzykq
wokalnq, wokalno-instrumentalnąi sakralną,pogłębieniawiedzy muzycznej i kwalifikacji
zawodowych do skutecznego animowania kultury śpiewui muzyki w swoich środowiskacha
takŻepodnoszenia i ch pozi omu wars ztatu muz ycznego
- podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia zespołÓw m|Jzycznych:zdobycie podstaw
czytania nut, dyrygentury, umiejętnościpracy głosem atakze pogłębieniawiedzy muzycznej
w zakresie historii muzyki liturgicznej i sakralnej oraz duchowościmuzyki
. Uporvszechnieniewiedzy o korzyściachpłyn4cychz aktywnegomuzykowaniadla kondycii
duchorvej.intelektualneji emocjonalnejczłowieka
5/ INFoRMACJA o PRoWADZoNEJ
DZIAŁALNOŚCI GoSPoDARCZEJ
WPISU Do REJESTRU PRzEDsIĘBIoRCow
REJESTRU
KRAJowEGo

WEDŁUG

sĄDowEGo.

gospodarcza
Nie byłaprowadzonadziałalność
6/ oDPIsY UCHWAŁ z^RzĄDU FUNDACJI
. uchwała
z dnia26 majafD|fr o zatwierdzeniu
bilansuza f}l l rok (kopiaw załączeniu)
. uchwałazdnia26majaz0l
fundacjizarok
zdziała|ności
l o zatwierdzeniu
merytorycznego
2 0 1l
7/ INFoRMACJA o wYsoKoŚq

UZYSKANYCH PRZYCHoDoW:

z wyodrębnieniem ich źrÓdeł(np. spadeĘ zapis, darowizna, środki pochodzące ze źr de|
pub|icznYch, w tym z budżetu paristwa i budżetu gminy)' odpłatnych świadcze realizowanych

jeżeli
przez fundacjęw ramach ce| w statutowychz uwzględnieniemkosztÓw Ęch świadczeri;
prowadzonodziałalność
gospodarczą,wynikfinansowytej działalności
oraz.procentorvy
gospodarczejdo przychodu osiągniętegoz
stosunekprzychodu osiągniętegoz działa|ności
pozostaĘchźrÓdel'
Środki otrzymanez darowizn:3 676zł
odplatne świadczenia
realizowanepnzezfundacjęw ramach ce| w statutowych:4035|,6| zł.
Przychodyfinansowe:l 8,33zł
8) TNFORMACJA O PONTESTONYCH KOSZTACH NA:
a) koszty odpłatnychświadczeri(warsztaty):33 7L8,78
b) administrację(czynsze, opłatytelefoniczną pocztowe itp.) : 5 203,47 zł
w tym:
usfugi obce
3 697,|7zł
podatki i opłaty | 506,30zł
gospodarCZą,- nie prowadzono działalnościgospodarczej
c) działalność
Koszty ogÓlem 38 922,25z|
Wynik finansowyFundacjina koniec roku 20|| zakoitczyłsię nadwyŻkąw kwocie:5 l23,69 zł
Zostałaona przeznaczonana następnyrok narea|izacjęcelÓw statutowychFundacji.
9/ DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH
Fundacjanie zatrudniała
zadnegopracownikana podstawieumowy o pracęw 20l lr.
10/wYsoKoŚC
RoCZNEGo LUB PRZECIĘTNEGo MIESIĘCZNEGo
WYNAGRoDZENIA
wYPŁAcoNEG
ZARZ.ĄDU I INNYCH
o Ł ĄCZNIE CZŁoNKoM
oRGAI\ow FUNDACJI oRAZ osoBoM KIERUJĄCYM
WYŁĄCZNIE
DZt AŁ ALNo Ś c IĄ G o s Po DARC ZĄ.
Członkowie Zarz4du ani teŻ członkowie Rady Fundacji nie otrzymywali Żadnego
wynagrodzenia

11/WYDATKI NA UMowY ZLE'CENIA i UMowY oDZIB,Ło
Na umowy zlecenia fundacjawydatkowała: 3 l98,00zł brutto
Na umowy o dziełofundacja wydatkowała: |4 309,00złbrutto
12l DANE o IJDZIELoNYCH

PRZBZFUNDACĘ

PDŻYCZKACIil

PIENIĘZNYCH

Fundacja nie udzie|ałapoŻyczek w 20 11r.
13/ DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH
BANKU:
WSKAZANIBM

NA RACHUNKACH

BANKOWYCH

ZE

Na dzierł3|.|2.2011 na rachunku bankowym Fundacji była ulokowana lrwotaz 0 z|
a) wartościnabytych obligacji oraz wielkościobjętych udziałÓw lub nabyych akcji w
spÓłkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spÓłek,
Fundacja nie nabyła obligacji, udziałÓw, akcji
b) nabytych nieruchomościach,ich.przeznaczeniu oraz wysokościkwot wydatkowanych na to
nabycie,
Fundacja nie nabyla nieruchomości
cl nabytych pozostatych środkachtrwałych,
Fundacja nie nabyla środkrÓwtnvaĘch
d) wartościaktywow i zobowięan fundacji ujętych we właściwychsprawozdaniach
fi nansowych sporz ądzanych dl a c el Ów statystyc zny ch,
wartośćakĘw w na dzieó 3|.12.2011wynosił:9 255,66zł

14lDANB o DZIAŁALNoŚCIaLECoNEJ FUNDACJI PRzEzPoDMIoTY
PAŃsTwowE I sAMoRZĄDowE (UsŁUGI, PAŃsTwowE aADANIA ZLEcoNE
IZAMÓwIENIA PUBLICZNE ) oRAZ o wYNIKU FINANsowYM TEJ
DZIAŁALNoŚcI

Fundacja nie prowadziław fD|l działalności
zleconej Fundacji przezpodmioty paristwowei
samorZądowe

15/INFoRMACJA o RozLIczENIACH FUNDACJI ZTYT|]ŁU clĄŻ4cvctl
ZoBowIĄZAŃ PoDATKoWYCH, ATA|(ŻE INFoRMACJE w SPRAWIE
SKŁADANYCH

DEKLARACJI

PoDATKoWYCH.

Fundacjaw roku 20|| zapłaciłal 506,30(pit4) zł podatkudochodowegood osÓb ftzycznych
Fundacjaskładarocznądeklarację
CIT ( dochodylprzychody
wolne 5 |f3,69)
16l w oKRESIE SPRAWoZDAWCZYM
KONTROLA.

NIE BYŁA PRoWADZoNA w FUNDACJI

