Sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2019
Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458).
Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:
§
§
§
§

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

1. Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa fundacji

Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego

Siedziba i adres fundacji

Nowe Kawkowo 11a
11-042 Jonkowo

Aktualny adres do
korespondencji

Nowe Kawkowo 11a
11-042 Jonkowo

Adres poczty elektronicznej

lawendowemuzeumzywe@gmail.com

REGON

281589383

Data wpisu w KRS

05.05.2014
Imię i nazwisko

Nr KRS

0000505936
Pełniona funkcja

Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

Joanna Posoch
Piotr Józef Romanowski

prezes
członek zarządu

Określenie celów statutowych
fundacji (ze statutu)

1) ochrona dziedzictwa kulturowego, wspieranie kultury ludowej i
artystycznej, 2) upowszechnianie wiedzy z dziedziny etnografii i antropologii
kultury, ze szczególnym uwzględnieniem myśli i dorobku Jacka Olędzkiego,
3) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć oraz projektów lokalnych, służących
powstawaniu i rozwojowi kultury, sztuki i nauki, tradycyjnych rzemiosł,
twórczości ludowej i artystycznej, 4) upowszechnianie wiedzy o ziołach ze
szczególnym uwzględnieniem lawendy, jej uprawy i zastosowania, 5)
inicjowanie, wspieranie i promocja ludowej twórczości lokalnej,
ziołolecznictwa i dawnych technik rzemieślniczych, produktów lokalnych i
regionalnych, 6) pomoc lokalnej społeczności w rozpowszechnianiu
wytworów artystycznych, etnograficznych i rzemieślniczych, 7) inicjowanie i
wspieranie projektów skupionych na ochronie dziedzictwa przyrodniczego i
ochronie przyrody, będącej istotnym elementem kontekstu kulturowego
wspólnoty lokalnej, 8) inicjowanie i wspieranie współpracy
interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi, artystycznymi i
ekologicznymi, 9) wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw
lokalnych, 10) promocja rolnictwa przyjaznego dla środowiska ze
szczególnym uwzględnieniem zasad rolnictwa organicznego,
biodynamicznego, promocja technologii pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych i alternatywnych, z jednoczesnym zachowaniem świadomości
głębokiej ekologii i ochrony przyrody, w tym także zdrowia i psychofizycznego
dobrostanu ludzi i zwierząt, 11) ochrona i promocja zdrowia, umacnianie
świadomości ekologicznej, zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania, a
także zdrowej żywności i zdrowych środków pielęgnacyjnych, środków
czystości i środków do konserwacji materiałów naturalnych, 12) głęboka
ekologia, ochrona praw zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 13)
upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 14) działania na rzecz
zapobiegania ksenofobii kulturowej i społecznej, wspieranie postaw i
inicjatyw tolerancyjnych, otwartych i świadomych, 15) upowszechnianie i

ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
W roku 2019 Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego kontynuowała prowadzenie działań
statutowych, spośród których najważniejsze były:
- realizacja operacji „Utworzenie pomieszczeń warsztatowych w Lawendowym Muzeum Żywym w Nowym
Kawkowie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa
o przyznaniu pomocy została podpisana w dniu 06.06.2018, zaś zakończenie weryfikacji wniosku o płatność
nastąpiło w dniu 12.09.2019. Już w tym samym roku w nowopowstałej sali warsztatowej odbywały się szkolenia,
warsztaty, spotkania i koncerty.
otwarcie Lawendowego Muzeum Żywego na rok 2019 w dniu 01.05.2019 po przerwie zimowej,
organizacja Wolontaryjnej Majówki w Muzeum Żywym w dniach 01-05 maja. Ochotnicy uczestniczyli w
porządkowaniu wnętrza oraz terenu wokół muzeum, prowadzone były warsztaty rozwojowe i edukacyjne, m. in.
porozumienie bez przemocy, warsztaty less waste i zero waste, odbył się koncert muzyczny na marimbie.
W trakcie sezonu muzealnego 2019:
- udostępniona była wystawa „Dawne wnętrze wiejskiej chaty”,
prowadzone były warsztaty praktyczne z zakresu florystyki, samodzielnego wykonywania naturalnych
kosmetyków, wytwarzania olejków eterycznych i wody aromatycznej, etnograficzne wykłady i zajęcia dla osób
indywidualnych, projekcje filmowe, a także krótkie programy zwiedzania Muzeum dla grup osób z
niepełnosprawnością ruchową i umysłową, odwiedzających Lawendowe Muzeum Żywe, dla grup dzieci i
młodzieży ze szkół z terenu kraju, stowarzyszeń seniorów, turystów z Polski i zagranicy, i inne.
odbywały się weekendowe i jednodniowe warsztaty alchemiczne,
odbyły się kursy ogrodnicze dla osób pozostających bez pracy,
odbył się warsztat ciesielski, w wyniku którego poprawiona i udoskonalona została wiata sanitarna pn.
Plenerowy Kącik Sanitarny dla gości muzeum,
udział w Sztuce w Obejściu, festiwalu kulturalnym odbywającym się corocznie na terenie kilku wsi w
gminie Jonkowo. W ramach Sztuki w Obejściu 27-29 września 2019 w Muzeum odbyły się: koncert zespołu
„Węgojska Strużka” i warsztat tańców warmińskich, oraz „Kresowiacy”, a także całodniowe warsztaty Zero
Waste, do których można było przyłączyć się w dowolnym momencie. Można było również zwiedzać Muzeum.
zarząd fundacji postanowił, że w następnym roku, tj. 2020, w ramach realizowania celów statutowych
fundacja rozpocznie odpłatne promowanie, wystawianie i sprzedaż lokalnego rękodzieła w przymuzealnym
sklepiku.
Ponadto od 1-go maja do 01-go listopada Fundacja prowadziła zwykłe działania kulturalne w Lawendowym
Muzeum Żywym, bezpłatnie dostępnym dla zwiedzających.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

3. Działalność gospodarcza
Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą

TAK
PROWADZIŁA

NIE
PROWADZIŁA

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

x

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

1. Uchwała z dn.28.02.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
2. Uchwała z dn. 15.03.2019 w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za 2018 rok na cele
statutowe fundacji.
3. Uchwała z dn. 20.03.2019 w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości na rok 2019
4. Uchwała z dn. 12.04.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego i ustanowienia
oznaczonego zabezpieczenia prawnego w związku z przyznaną dotacją
5. Uchwała z dn. 31.12.2019 w sprawie realizacji celów statutowych Fundacji Lawendowe Muzxezum Żywe,
planowanych w roku 2020.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,
z wyodrębnieniem ich źródeł
Kwota (w podziale na formy płatności)
Wysokość uzyskanych przychodów
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
Ogółem

93.942,47

- ze spadku
- z zapisu
- z darowizn

1.000,00

- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym:
- inne
(wskazać jakie)

- z budżetu jst
- z budżetu państwa

odpłatna działalność PP (warsztaty,
szkolenia, catering)

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń)

27.827,47
54.560,00

10.555,00

odpłatna działalność PP (warsztaty, szkolenia,
catering)
Przychody – 65.115,00 zł
Koszty - 47.948,38 zł
Koszty ogólnego zarządu – 7.503,21 zł

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona
Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej

-

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

-

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
90.125,04
4.712,31
Koszty fundacji ogółem
78.175,83
4.641,51
a) koszty realizacji celów statutowych

b) koszty administracyjne
- czynsz

-

-

- opłaty telefoniczne

909,09

-

- opłaty pocztowe
- inne
(wskazać jakie)

70,80
13,60
6.509,72

-

-

-

Usługi księgowe , bankowe,
ubezpieczeniowe, opłaty
skarbowe,

c) koszty działalności gospodarczej

4.516,80
Koszty finansowe , pozostałe
koszty operacyjne
7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)
d) pozostałe koszty

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji
Ogółem

2

Według zajmowanych stanowisk
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych
2

Pomoc w obsłudze Muzeum (umowa zlecenie)
Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
Stanowisko

-

Liczba osób zatrudnionych
-

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z
podziałem na
Wynagrodzenia

-

Nagrody

-

Premie

-

Inne świadczenia
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej
c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą, z podziałem na
Wynagrodzenia

0

Nagrody

0

Premie

0

Inne świadczenia
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

0

2.256,00zł
e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy

statutowej udzielania takich pożyczek

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Kwota
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej
ING ING Bank Śląski SA

344,28 zł

0,00
Kwoty zgromadzone w gotówce
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
i) Nabyte pozostałe środki trwałe

Ulepszenie w obcym środku trwałym projekt „Utworzenie pomieszczeń warsztatowych w Lawendowym
Muzeum Żywym”
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
AKTYWA 120.917,65 zł
ZOBOWIĄZANIA 10.651,60
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Fundacja składa co roku ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU
(PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
PRAWNYCH CIT-8

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088)

NIE

x

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z

dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) płatności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10
odpowiedzi „TAK”).
Data operacji
Kwota operacji
-

-

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola

NIE

TAK

x

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – kontrola projektu „Utworzenie
pomieszczeń warsztatowych w Lawendowym Muzeum Żywym” w dniu 06.09.2019 r. – nie stwierdzono
nieprawidłowości

……………………………..………………..

…………………..…………………………

podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

