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Sprawozdanie merytoryczne
z dzialalnoSci Organizacji Poirytku Publicznego za okres I stycznia - 31 grudnia 2017 r.

1/ Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w Nowym S4czu

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora wpisana jest do KRS - Rejestr Stowarzyszerl, Innych Organizacji
Spolecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej.

Celem sfatutowym fundacji jest dzialalnoíó poirytku publicznego w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; nauki, edukacji, oíwiaty i wychowania.

Fundacja realizuje cele poprzez:
- tworzenie programów stypendialnych dla niezamoánych, uzdolníonych dzieci i mlodziei4t
- udzielanie wsparcia materialnego uczniom w celu wyrównania szans edukacyjnych

i promowania talentów ze szczególnym uwzglgdnieniem talentów artystycznych,
- fundowanie ntgród w konkursach i festiwalach zwiqzanych z kultywowaníem tradycji
wywodzgcych sig z terenów kresów wschodnich,

- organizowanie wystaw, konferencji i seminariów poíwigconych twórczoíci artystycznej
i literackiej Jerzego Masiora,

- fundowanie i yrgczanie corocznej Nagrody im. dra Jerzego Masiora dla mlodych osób za
wybitne osiqgnigcia w zakresie artystycznym,

- inspirowanie i organizowanie ruchu mlodzie2y do realizacji celów Fundacji,
- udzial, w imieniu Fundatora, w pracach ínnych Fundacji i Stowarzyszen,
- udzielanie wsparcia innym inicjatywom lokalnym i regionalnym w zakresie celów
zbieánych (okreilonych w statucie) w ht'ocie do 20%o rocznego budietu Fundacji.

Stosownie do zapisów $. 6 p.l statutu: Fundacja dba o dobre imig Fundatora, oraz
zajmuje sig utzymaniem grobu Patrona Fundacji - Jerzego Masiora.

2/ DzitldnoÉé nieodplatna poiylku publicznego Fandacji

o 88,99,2, wspomaganie materialne i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie uczniów
z niezamo2nych írodowisk (m-in. przez organizowanie koncertów w wirydarzu z cyklu
,,Sqdeckie Talenfy", umo2liwianie wyjazdu í udzialu w konkursach wykonawczych, zakup
pomocy naukowych i akcesoriów muzycznych)

. 90,01,2, organizowanie koncertów w wirydarza oraz koncertu polqczonego z wrgczeniem na-
grody za wybitne osiqgnigcia artystyczne

. 94,99,2 inspirowanie i organizowanie wspólpracy z mlodzie2q w szczególnoici (anga|owanie
mtodzieiy w ramach wolontariatu) do pomocy w organizacji koncertów oraz zabezpieczenia
porzqd ku podczas konc e rtów -

W zr;viezku z*oiczeniem kadencji Zarz4du Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej podczas walnego
zgromadzenia dobroczyúców Fundacji w dniu 27.01.2017 r. dokonano wyboru nowych organów Fundacji
im. Dra Jerzego Masiora. Od 27 s|ycntia20l T r. organy Fundacji dzialaj4 w nastgpuj4clm skladzie:
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Zarz4d Fundacji - kadencja 2017 2021 r.
1. J6zef Kaczmarczyk - Prezes Zarzqdu
2. Wieslawa Badyda Myslakowska - Wiceprezes Zarzqdu
3. Andrzej Pancerz - lliceprezes Zarzqdu
4. Mikolaj Kaczmarczyk - Czlonek Zarz4dl

Komisja Rewizyjna Fundacji im. Dra Jerzego Masiora - kadencja 2017,2019
I . Wieslaw Sly6 - przewodniczqcy
2. Jan Koiuch - wiceprzewodniczqcy
3.  Jan Puchala

Rada Fundacji im. Dra Jerzego Masiora - kadencja 2017-2019

Jakub Bulzak - przewodniczqcy
Andrzej Myslakowski - wiceprzewodniczqcy
Justyna Jajko
Julia Kaczmarczyk.
Jan Koiuch
Jan Puchala
Wieslaw Slyó
Janusz Stettner
Wojciech Szpineter

W 2017 roku zrealizowano nastgpuj4ce cele statutowe:

o W dniu 11 czerwca 2077 r. zorganizowano kolejny, XXI Koncert w wirydarzu z cyklu
,,S4deckie Talenty" - cel statuÍowy $ 5 p.9a. W ramach realizacji koncertu, wystgpujqcym,
jak równie2 wystawiaj4cym swoje prace artystom plastykom zapewniono stosownq promocjg
wspomagaj4c4 ich rozwój przez: umo2liwienie bezpoérednie go zaprezento\Nania sig publicz-
noÉci, umieszczenie nazwisk na plakatach i zaproszeniach, wizytg i nagrania krótkich
wywiadów i rekomendacji koncertu w radio (RDN Nowy S4cz) przekazywanie informacji
o wystgpuj4cych przez Iokalne radio, pras9, portale internetowe. Dzigki wspieral4cym
koncert zapewniono mieszkaúcom bezplatny udzial w
artysüycznie wydarzeniu.

o W dniu 9 grudnia 2017 r.,w sali Malopolskiego Centrum

tym interesujqcym i  bogar¡ m

Kultury SOKÓL zo rganizo-
wano Koncert Galowy. Podczas tego koncertu wrgczono po raz jedenasty Nagrodg
im. Dra Jerzego Masiora za wybitne osi4gnigcia artystyczne w wysokoéci 2 000 zt.
W ramach tych dzialaú przygotowano wnioski i popularyzowano informacjg o zasadach
przyatawania Nagrody. Powolana Kapitula Nagrody wylonila 6 nominowanych i laureata
2017. Opracowano video clipy dot. nominowanych do nagrody. Podczas Koncertu Galowego
zaprezentowali sig nominowani oraz laureat, wrgczono Nagrodg AD20l7 jak równieZ nagro-
d9 publicznoéci, licytowano obraz J. Masiora, ponadto wylosowano i wrgczono Z olsrazy
namalowane przez J.Masiora (cel statutowy S 5 p.5 i p.9a). Koncert Galowy z wrgczenlem
Nagrody im. Dra Jerzego Masiora za wybitne osi4gnigcia artystyczne honorowym
patronatem obj4l Prezydent Miasta Nowego S4cza i Starosta Powiatu Nowos4deckiego.

o Fundacja uczestiiczyla w XI Powiatowym Forum Organizacji pozarz4dowych jakie mialo
miejsce w Starym S4czu w dniu 6.10.2017 r .

. Fundacja kolejny raz wzigla czynny udzial w corocznej akcji ,,Ratujmy S4deckie Nekropo-
lie". Mlodzi artySci, wolontartusze oraz przedstawiciele Zarz4du i Rady Fundacji kwestowali
w ramach akcji - i4cznie 19 osób- (cel statutowy í 5 p.6 ¡ f 7 ). Fundacja zapewnila
koordynacjg kwesty w dniu 02.11.2017 r .

o Fundacja, w 2017 r. udziellla indywidualnego wsparcia finansowego 4 talentom
artystycznym na kwotp 1000 zl - (cel statutowy ! 5 p.2).

o Fundacja prowadzila dzialania zmierzajqce do upamigtnienia Patrona Fundacji.
¡ W dniu 9 czerwca przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w uroczystym odslonigciu tablicy

pami4tkowej we Wroclawiu poéwigconej harcerskiej dzialalnoéci dra Jerzego Masiora.
. Stosownie do zapisów (S 6. p.1 Statutu), Fundacja systematycznie utrzymywala grób

Patrona Fundacji - dra Jerzego Masiora oraz tablicA pami4tkow4 w Znamirowicach.



. Kontynuowano wspólpracA z mlodzielq - w ramach wolontariatu 28 osób éwiadczylo pomoc
w obsludze koncertów i innych dzialaú pomocniczych - (cel statutowy $ 5 p.6 i 9a.)

. Zarz4d Fundacj i zawarl z Zarz4d,em Stowarzyszenia Autorów ZAiKS umowg powierzenia
praw do zbiorowego zarz4dzania.

¡ Zarz4d Fundacji udzielil rekomendacji 3 organizacjom pozarz4dowym i2 wolontariuszom.
o W dniu 28 stycznia 2017 r. zostalo zorganizowane walne zebranie wyborcze dobroczyúców

Fundacji, podczas którego dokonano wyboru nowych organów Fundacji im. Dra Jerzego Masiora
o Zan4d Fundacji prowadzil w 2017 r. kampanig na rzecz pozyskania I % podatku docho-

dowego - (apele na koncertach, ulotki, znajomi, notatki prasowe, strona internetowa oraz
poftale spolecznoéciowe). Fundacja pozyskane érodki z l% (kwota 3904,70 zI) w caloéci
wykorzystala na wsparcie rozwoju talentów artystycznych.
Ponadto:

- Systematycznie aktualizowano strong internetow4 fundacji www.fundaciajm.ol.
- Zakfualizowano wpis Fundacji do ogólnopolskiej bazy organizacji pozarz4dowych

na stronach www.ngo.pl, oraz na portalu Urzgdu Miasta Nowego S4cza.
- Prezes Zarz4du Fundacji zostal wybrany do Miejskiej Rady Dzialalnoéci Pozytku Publiczne-

go w Nowym S4czu

3/ Fundacja w 2017 r. nie prowadzila dzialalnoéci gospodarczej
Dzialalnoéó Fundacji im. Dra Jerzego Masiora w okresie sprawozdawczym byla prowadzona
wyl4cznie jako nieodplatna dzialalnoéó po¿ytku publicznego.
Prrychód osi4gany z dzial¿lnoéci poirytku publicznego sluiy rryl4cznie do realizacii celów
statutonych Fundacji.

4l Zarz4d Fundacji w 2017 roku odbyl 6 posiedzeú i podj 4t l8 uchwal.

Specyfikacja uchwal podjgtych w 20 17 r:

Uchwala IZF-2017 -w sprawie inwentaryzacji (wyposa2enia i pamiqtek).
Uchwala 2ZF-2017 w sprawie zwolania zgromadzenia zaslu|onych dla Fundacji.
uchwala 3zF-2017 - w sprawie rozliczenia i zwrotu czgici kosztów mediów biura fundacji
Uchwala 4ZF-2017N - w spralt,ie ukonstytuowania si? Zarzqdu Fundacji.
Uchwala 5ZF-2017 -w sprawie zwolania walnego zgromadzenia organów fundacji 2017.
Uchwala 6Zf-2017 - w sprawie udzielenia wsparcia kosztów konkursu Echo z dna serca wola mi

organizowanego przez PSM I i II stopnia w Nowym Sqczu.
uchwala 7zF-20I7 - w sprawie kosztów uzycia telefonu prywatnego do dzialari statutowych.
Uchwala 8ZF-2017 - w sprawie udzielenia wsparcia indywidualnego Mlodym Talentom.
Uchwala 9ZF-2017 -w sprawie zatw¡erdzenia projektów graficznych koncertów.
Uchwala I0ZF-20 ) 7 - w sprawie przedlu2enia umowy na uslugi hostingowe w Home pl
Uchwala 11ZF-2017 w sprawie udzialu w akcji Ratujmy Sqdeckie Nekropolie 2017.
uchwala 12zF-2017 - w sprawie powolania Kapituly Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2 017.
uchwala I3zF-2017 w sprawie przyjgcio harmonogramu przygotowan Koncertu Galowego i

wrgczenia Nagrody im. Dra JM 2017.
uchwala 14zF-2017 - w sprawie aktualizacji Regulaminu Kapituly Nagrody im. Dra JM 2017.
uchwala 15zF-2017 - w sprawie przystqpienia Fundacji do programu Google for Nonprofits.
Uchwala 16ZF-2017 w sprawie powolania Kapituly Nagrody im. Dra Jerzego Masioia.
Uchwala 17ZF-2017 - w sprawie planowanych udzialów w konkursach 2018 r - projekty
Uchwala 18ZF-2017 -w sprawie ustalenia kwoty Nagrody im. Dra Jerzego Maiiora 2017

5/ Informacja o wysokoóci uzyskanych przychodów w 2017 r.

Zrealizowano plan finansowy na2017 r. - ( planowane przychody I3 3002t)

- przychody Fundacji ogólem w 2017 roku wyniosly
- przychody z dzialalnoéci platnej pozytku publicznego
- przychody z dzialalnoÉci nieodplatnej poZytku publicznego
w tym

- przychody z | %o pod,atkl dochodowego

14 604,53 zl
0,00 zl

14 604,55 zl

3 751,50 zl



6/ Informacja o poniesionych kosztach w 2017 r.

Koszty Fundacji w 2017 r. wyniosly ogólem:
w tym: - koszty dzialalnoéci nieodplatnej poZytku publicznego

- pokryte z przychodów z 1% podatku dochodowego
- koszty dzialalnoÉci platnej po¿ytku publicznego
- koszty administracyjne
- koszty finansowe

Struktura kosztów:
- statutowe
- administraryjne ( w tym finansowe)

14 594,,2321
ll 292,13 zl
3 751,50 zl

0,00 zl
3 058,80 zl

243,30 zl

77 37Vo
22,63 Yo

Wynik finansowy brutto na caloksztalcie dzialalnoéci Fundacji w 2017 r.+10,32 zl

7/ Inne dane z 2017 r.
. w Fundacji dzialai4 nowo wybrane statutowe, wewngtrzne organy kontrolne: Komisja Rewi-

zyjna - (organ nadzoru) i Rada Fundacji - ( organ doradczy)
o walne zgromadzenie organów Fundacji odbylo sig 27 kwietnia 2017 r. w Nowym S4czu

udzielono absolutorium Zarz4dowi Fundacji, oraz zatwierdzono plan dzialaú Fundacji.
¡ Fundacja nie zatrudnia pracowników - organy Fundacji pelnity swoi4 funkcj g nie pobierai4c

wynagrodzenia.
o w ,2017 r. Fundacja poniosla wydatki na wynagrodzenia z tytulu umów o dzielo zawarrych

z 6 osobami.
. Kontynuowano jedn4 umowg u2yczenia lokalu (na biuro Fundacji).
o K¡rúynuowano umow? o prowadzenie rachunkowo5ci z Biurem Rachunkowym

,,BUCHALTER',
o Fundacja od 2004 r. bezprzerwowo korzysta z rachunku bankowego w Banku pKo Bp s.A.

Nr rachunku 81 1020 3453 0000 8502 0049 7164
¡ Fundacja w okresie sprawozdawczym nie korzyslala ze jrodków finansowych

pochodz4cych ze 2ródel publicznych (dotacji).
¡ urzadskarbowy w Nowym S4cz, zwolnil Fundacjg ze skladania déklaracji miesigcznych

clT-2.Fundacja zobowiqzana byla do zlozenia w uS zeznania cIT g - zlolono w ierminie.

10/ W okresie sprawozdawczym nie byla przepro wadzana kontrola.

lll Zarzqd wypelnil obowi4zek sprawozdawczy wobec Mpips, MKiDN, US, GUS.
Nie dokonywano przefwarzania danych podlegaj4cych rejestracji przez GIODC.

Zatwierdzam: Nowy Sqcz ..,4y',...e.6.,...2e1 Xt....
Kont¡r 8l 1020 oug 7164


