SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2017
wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji wraz ze zmianami
z dnia 21 września 2011 r. /DZ. U. Nr 217 poz. 1291 /

Nazwa Fundacji: Fundacja "CZARTAK"
Siedziba i adres: Gorzeń Górny 2, 34-100 Wadowice
Adres do korespondencji : jak wyżej
Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumezegadlowicza.pl
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:27.02.2002
Nr KRS: 0000095802
Statystyczny Numer Identyfikacyjny w systemie Regon: P-070398318
Dane dotyczące członków zarządu fundacji /imię i nazwisko/:
1. HENRYK CZUBAŁA, /Prezes/
2. JANINA JÓZEFA DYRCZ-RZYCKA, /Członek Zarządu /
3.ALEKSANDRA WYSOCKA. / Członek Zarządu /
Określenie celów statutowych fundacji
Zasady formy i zakres działalności statusowej z podaniem realizacji celów statutowych:
"Celem Fundacji jest: Utrwalenie i popularyzacja tradycji, kultury i literatury polskiej
ze szczególnym uwzględnieniem okresu XX- lecia Międzywojennego regionu Beskidu
Małego”.
Realizacja powyższych celów obejmuje: organizacje zwiedzania muzeum, konkursów,
wystaw, prelekcji, organizowanie tematycznych ekspozycji , etc."
W roku sprawozdawczym, realizując zadania statutowe:
1. Dzięki staraniom Prezesa Fundacji, pana prof. dra hab. Henryka Czubały oraz
Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie oraz Instytutu Filologii Polskiej UP w dniach
10-12 maja 2017 roku zorganizowano konferencję naukową „Okolice Zegadłowicza”
Wśród zaproszonych gości byli wybitni naukowcy z kręgów literaturoznawców epoki
dwudziestolecia międzywojennego jak i
wiele innych osób profesjonalnie
niezwiązanych z działalnością naukową.
2. Muzeum gościło także dwukrotnie w roku 2017 Teatr ENTRE’ACT którego
aktorzy w budynku muzealnym oraz w przy dworskim parku wystąpili z
przedstawieniem EMILOWE PODSIEBKI .

3. W ramach pomocy studentom i pracownikom naukowym różnych szkół wyższych
udostępniano materiały do pisania prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich
i udzielano merytorycznej pomocy w ich opracowywaniu.
4. Jak co roku, dla młodzieży szkolnej, przeprowadzono szereg lekcji muzealnych.
5. We współpracy z kołem PTTK Chałupa w Andrychowie w obrębie parku
muzealnego, jak co roku, przeprowadzono szereg prac konserwatorskich i
pielęgnacyjnych.
6. Podstawową formą działania Fundacji było organizowanie zwiedzania
z przewodnikiem i prelekcja w składającym się obecnie z 11 sal muzeum Emila
Zegadłowicza dla osób indywidualnych i wycieczek grupowych. Niestety brak środków
finansowych i troska o odpowiednie zabezpieczenia eksponatów muzealnych, by mogły
być nadal udostępniane społeczeństwu spowodowała podjęcie decyzji o nieodpłatnym
przekazaniu w formie aktu notarialnego 812 eksponatów do Muzeum Suchej
Beskidzkiej. Muzeum to posiada odpowiednie warunki lokalowe i zabezpieczenie
finansowo techniczne a jego dyrektor wyraziła gotowość i zgodę na przejecie zbiorów,
zobowiązała się do udostępniania ich społeczeństwu i prowadzenia na ich bazie
działalności wystawienniczej i konserwatorskiej.
Opis zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 14.12.2017 r. ruchomości stanowiącą
Kolekcję sztuki ( 812 eksponatów) zostało notarialnie przekazanych Muzeum Suchej
Beskidzkiej.
Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej wg
przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego: nie prowadzono

wpisu

do

rejestru

Odpisy uchwał zarządu fundacji: w załączeniu.
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody z działalności statutowej: 3559,00 PLN (odpłatne zwiedzanie muzeum),
oraz darowizny od osób prywatnych i firm na koszty utrzymania muzeum w ogólnej
kwocie: 800,00PLN, plus dotacja Urzędu Miasta Wadowic: 0,00 PLN
Dochód z tzw.1% podatku od osób fizycznych: 1515,40 PLN został w całości
przeznaczony na funkcjonowanie muzeum i realizacje celów statutowych Fundacji
Informacje o poniesionych kosztach na
- realizacja celów statutowych, administracja, czynsze, opłaty telefoniczne itp.: 5857,71
PLN,
- działalność gospodarcza :brak
- pozostałe koszty: brak
Dane o:
•

liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
nikt nie jest zatrudniony,
• łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje: praca społeczna,

•

wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu i innych
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą:
praca społeczna,
• wydatkach na wynagrodzenie z umów zlecenia: nie było,
• udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych: nie było,
• kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: ING
Bank Śląski S.A. oddział Wadowice na dzień 31. 12. 2017 r. kwota: 392,86 PLN
• wartości nabytych obligacji oraz wielkości nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto,
• nabytych nieruchomościach: nie nabyto,
• nabytych pozostałych środkach trwałych: nie było,
• wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: brak aktywów i nie mamy
zobowiązań,
• dane o działalności zleconej fundacji: nie zlecano.
Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych a także
informacja w sprawie składanych zobowiązań podatkowych: vide bilans roczny.
Czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola – nie
Informacja dodatkowa. Fundacja „CZARTAK”, której statutowym celem jest opieka
nad Muzeum Emila Zegadłowicza oraz propagowanie kultury w regionie, ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, nie przechowuje i nie przetwarza
danych osobowych jedynie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia
sprawozdawczości finansowej.

