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Fundacj a pro Musica Bona
SPRAWOZDAN E MERYTORYCZNE
za pierwszy rok dział alnoś ci
I

I

Fundacja Pro Musica Bona
ul. Basztowa 9
31-134 Kraków

-

Data wpisu do KRS:08.01 .2010
KRS nr:0000346185
REGON nr:

Zarząd Fundacji:

Prezes Bo ena Breksa
ul. Niedział kowskiego 3
30-132 Kraków

Wiceprezes Klementyna Górka
Kryspinów 275
32-060 Liszki

Wiceprezes Agnieszka Draus
ul. Szlak 39/18
31-153 Kraków

Celami statutowymi Fundacji są. wspieranie dział alnoŚci w zakresie

edukacji ańystycznej, upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji
w zakresie szkolnictwa' muzycznego, wspieranie osób uzdolnionych i
utalentowanych muzycznie, które znajdują się W szczególnie trudnej
sytuacji materialnej lub zyciowej.

il
Fundacja zrealizował a następujące cele statutowe w 2010 roku:

Finansowanie lekcji mistrzowskich ,spotkań z wybitnymi artystami
pedagogami.
1/

i

N

Fundacja sfinansował a udział dwóm mł odym pianistom:
Robeńowi Maciejowskiemu i lgorowi Kretowi W Vl

istycznym''Bieszczady bez g ra n ic''
oraz skrzypaczce Magdalenie Turek sfinansowanie udział u w Vlll
Zimowym Kursie Mistrzowskim. Fundacja tak e dofinansował a
M

iędzyna rod owym Foru m

P ia n

zakup instrumentu Alicji Pastule.

ZlZorganizowanie i finansowanie przedsięwzięć artystycznych,
sympozjów i konferencji w Polsce i za granicą z udział em artystów i
naukowców polskich oraz zagranicznych w celu wymiany myś lii
doś wiadczeń:

A/Seminarium dla nauczycieli rytmiki i kształ cenia sł uchu
w klasach 1-3 SzkÓł Muzycznych I stopnia
Sala Koncertowa Państwowej Szkoł y Muzycznej ll st.
im. Wł adysł awaZeleńskiego W Krakowie

27-28 marca 2010
wykł adowcy:

B/ Koncert interpretacji ruchowych utworów muzycznych
Sala Koncertowa Państwowej Szkoł y Muzycznej ll st.
im. Wł adysł awaZeleńskiego W Krakowie
27 marca 2010
wykonawcy:
grupy rytmiczne Szkół Muzycznych l stopnia

Seminarium dla nauczycieli rytmiki i kształ cenia sł uchu w klasach

1-3 Szkół Muzycznych

l

st. odbył o się W marcu 2010 roku W
Krakowie. obejmował o zarówno wykł ady i specjalistyczne
prezentacje prof. Mirosł awy Daniel z Genewy, mgr Magdaleny
Wajzner-Barskiej z Warszawy oraz mgr Joanny Zomkowskiej z
olsztyna jak i dyskusje, mające na celu tworczą wymianę
doś wiadczeń pomiędzy oś rodkamiedukacyjnymi w Europie.

Cl

o

Przedstawienie edukacyjne- Bajka

muzycznych
Sala Konceńowa Państwowej Szkoł y Muzycznej ll

im' Wł adysł awaZeleńskiego W Krakowie
7 czerwca 2010 ,29 listopada 2010
przygotowanie: mgr Joanna Wiś nios
wykonawcy:

instrumentach
st.

Mł odzie PSM Il stopnia im. W. Zeleńskiego W Krakowie

Koncerty poprowa dzlł a Joanna Wiś nioswieloletnia nauczycielka
historii muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej ll st. im. W. Zeleńskiego
W Krakowie, inicjatorka ogólnopolskiego Konkursu z Literatury
Muzycznej, autorka edukacyjnych ksiązeczek o muzyce dla
najmł odszych. W programie konceńów znalazł y się znane i lubiane
utwory muzyczne w wykonaniu nauczycieli i uczniów szkoł y ś redniej'
Koncert skierowany był dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat, ktÓre mogł y
zapoznaÓ s ę z brzmien iem nstru m e ntów m u zycz nych.
i

i

3AlVspół praca z innymi instytucjami krajowymi
za kresie dzi ał a n oś cia rtysty cznej i ed u kacyj nej.

i

zagranicznymi

W

l

NPrzygotowanie do realizaĄi dwoch koncertów powierzonych
nam przez Kopalnię Soli W Wieliczce -: jednych z

najwazniejszych wydarzeń artystycznych, które odbywają się w tym
niezwykł ym miejscu Konceńu Noworocznego oraz Konceńu
Karnawał owego polegające na kompleksowej organizacji imprez'

Bl Współ praca z Centrum Kultury Zydowskiej -

przygotowanie
Koncertu Kameralnego pamięci Profesora Jozefa A. Gierowskiego

C/Stał a współ praca z Państwową Szkoł ą Muzyczną
Krakowie

4l

Przyznawanie stypendiow

artystycznie.

dla osób

Il st

W

wybitnie uzdolnionych

Fundacja Pro Musica Bona przyznał a

stypendia

w wysokoś ci 200 zł otych miesięcznie
od 1 listopada 2010 do 31 sierpnia 2AY roku

Decyz1ąZarządu Fundacji z dnia 22 listopada2010 roku otrzymali

je:

Aleksander Daszkiewicz
Łukasz Dyczko
Dominika Grzybacz
Natalia Jarząbek
Gabriela Kawecka
Krzysztof Ksiązek
Aleksandra Kulik
Aleksandra Kuls
Jakub Kuszlik
Marcin Ku niar
Piotr Marek
Szymon Nehring
Rachela Wasilewska
oraz

stypendia

w wysokoś ci 200 zł otych miesięcznie
od 1 grudnia2010 do 30 wrześ nia201'l roku

Decy4ąZarządu Fundacji zdnia 20 grudnia2010 roku otrzymali
Bańł omiej Kokot
Eligiusz Skoczylas
Dawid Zarzycki

je:

5/organizacja
i edukacyjnych.

i

finansowanie rÓznych projektów artystycznych

A/ Konceń Piosenki Artystycznej ,,Wygrane marzenia''

Promocja Mł odych Wokalistow - Magiczny konceń mistrzowskiej
klasy Andrzeja Zarzyckiego, W piwnicznej kawiarence Państwowej
Szkole Muzycznej ll st' im. W. Zeleńskiego przy ul. Basztowej 9,
10. xil . 2010
B/ Uroczysty koncert

23 czerwca 2010 roku Fundacja oficjalnie zainaugurował a swoją

dział alnoś Óuroczystym koncertem W Sali Koncertowej Państwowej
Szkoł y Muzycznej ll st. im. Wł adysł awa Zeleńskiego W Krakowie, z
udział em krakowskich gwiazd takich jak Andrzej Sikorowski,
Grzegorz Turnau i Zbigniew Wodecki.

C/ Pł yta
Przygotowanie, nagranie i promocja pienruszej pł yty ,,Stypendyś ci" z
utworami muzyki klasycznej.

lll

Finanse fundacji
1

l

lnformacja

o

wysokoś ciuzyskanych przychodów, z

wyodrębnieniem ich Źródeł (np spadek, zapis, darowizna, ś rodki
pochodzące ze Źrodeł publicznych, w tym z bud etu państwa i
budzetu gminy), odpł atnych ś wiadczeń realizowanych przez
fundację W ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów

tych ś wiadczeń; jezeli prowadzono dział alnoś ógospodarlzą
wynik finansowy tej dział alnoś cioraz procentowy stosunek
przychodu osiąniętego z dział alnoś cigospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostał ych ródeł ,

1000 zł Urząd Miasta Krakowa
5720 zł Przychody z tytuł u organizacji Seminarium
27700 zł Pozostał e darowizny od osób fizycznych

Fundacja prowadził a wył ącznie dział alnoś Óstatutową wynik na
dział alnoś cistatutowej dochód 8674'69 zł dochód na dział alnoś ci
statutow ej z uwzgl ęd n e n e m kosztów ad m n stracyj ny ch 7 431,35zł
i

i

i

informacja o poniesionych kosztach

i

:

a) realizaĄa celów statutowych, 25745

zł

koszty dział alnoś ci

statutowej
b) administracja (czynsze, opł aty telefoniczne, pocztowe itp'),
1243zł koszty admi nistracyj ne
c) dział alnoś cgospo darcząO
d) pozostał e koszty,0

2l Dane

o.

osób zatrudnionych W fundacji z podział em wedł ug
zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osÓb zatrudnionych
a) liczbie

wył ącznie w dział alnoś cigospodarczĄ, - 0
b) ł ącznej kwocie Wynagrodzen wypł aconych przez fundacje z
podział em na Wynagrodzenia, nagrody, premie i inne ś wiadczenia,
z wyodrębnieniem cał oś citych Wynagrodzeń osób zatrudnionych
8308'00zł ł ącznie
wył ącznie W dział alnoś cigospodarczĄ,
podstawie
umów o dzieł o
Wynagrodzenia na
przeciętnego miesięcznego
c) wysokoś ci rocznego
Wynagrodzenia wypł aconego ł ącznie czł onkom zarządu i innych
organów fundacji oraz osobom kierującym wył ącznie dział alnoś cią
gospodarczą z podział em na Wynagrodzenia, nagrody, premie i
inne ś wiadczenia, 0
umów zlecenia dzieł a
d) wydatkach na Wynagrodzenia
8308'00zł
e) udzielonych przez fundacje po yczkach pienię nych, z
podział em wedł ug ich wysokoś ci, ze wskazaniem pozyczkobiorców
podaniem podstawy
warunkÓw przyznania po yczek oraz
statutowej udzielania takich po yczek, 0
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem
banku, 15 729,60zł Bank Millennium
g) wartoś cinabytych obligaĄi oraz wielkoś ciobjętych udział ów lub
nabytych akcji w spół kach prawa handlowego ze wskazaniem tych

-

lub

i

z

i

z

spÓł ek, - 0
h) nabytych nieruchomoś ciach,ich przeznaczeniu oraz wysokoś ci
kwot wydatkowanych na to nabycie, -0
i) nabytych pozostał ych ś rodkachtruvał ych, - 0

i zobowiązań fundacji ujętych we wł aś ciwych
Sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów

j)wartoś ci aktywów

statystycznych,
naleznoś ci62,08zł
zobowiąza n a 55 7 8,45zł
i

3/ Dane o dział alnoś cizleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe (usł ugi, państwowe zadania zlecone i zamówienia
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej dział alnoś ciwspÓł finansowanie

Konceńu interpretacji ruchowych utworów muzycznych przez
Urząd Miasta Krakowa w kwocie 1000zł

4l

lnformację
podatkowych,
podatkowych.

o rozliczeniach fundacji z tytuł u cią ących zobowiązan

a takze

informację W sprawie skł adanych deklaracji

Fundacja na bieząco reguluje zobowiązania z tytuł u podatku
dochodowego od osób fizycznych. Skł adne deklaracje. PIT-4R,
PIT-1 1, CIT-8, CIT-80
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Klementyna Gorka

WicePrepes Fundacji

/ł r\ vnĄ'l/

Aóniesz(a Draus

1

Kraków'

dnta 6.04.201

l

r.

Uchwał a Zarządu Fundacji o zatwierdzeniu Sprawozdania za rok 20l0

Z

dnięm 6 kwietnia 2011 roku Zarząd Fundacji

Agnieszka Draus

-

wiceprezes, Klementyna Górka

w

-

skł adzie: Bo ena Breksa

*

pIeZeS'

wiceprezes, zatwierdza sprawozdanie

melfioryczno-finansowe za rok 2010 dział alnoś ciFundacji Pro Musica Bona.
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