Toruń, 30.03.2011
Fundacja Miasto Projekt
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 11/6
NIP 9562262230,
REGON 340608631
KRS 0000339643

Sprawozdanie

merytoryczne

i

finansowe

z

działalności

Fundacji Miasto Projekt z siedzibą w Toruniu, za okres od 01.01.2011 do
31.12.2011; sporządzone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 06.04.1984 r. o
fundacjach

(t.j.

Sprawiedliwości

Dz.U.91.46.203

z

z

w

08.05.2001r.

pózn.

zm.)

sprawie

oraz

Rozporządzenia

ramowego

zakresu

Ministra

sprawozdania

z działalności fundacji (Dz.U.01.50.529).

1) Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach,
niniejszym składamy sprawozdanie z działalności Fundacji Miasto Projekt z siedzibą w
Toruniu, przy ul. Żeglarskiej 11/6, wpisanej do rejestru KRS 01.11.2009 r,
pod nr KRS 0000339643, nr REGON 340668631.

Prezesem

zarządu

Fundacji

Miasto

Projekt

jest

Justyna

Kozulska,

zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź;
Członkiem zarządu jest Paweł Kołacz, zameldowany w Toruniu przy ul.
Danielewskiego 5/11, 87-100 Toruń..
Zarząd Fundacji Miasto Projekt uprawniony jest do samodzielnego składania
oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
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Statutowymi celami Fundacji Miasto Projekt, określonymi w § 2 statutu Fundacji
są:
 Inicjowanie postaw twórczych i tworzenie warunków do rozwijania
potencjału twórczego;
 Wspieranie, inicjowanie oraz promocja szeroko rozumianej działalności
artystycznej i kulturalnej;
 Wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki;
 Tworzenie programów społeczno- edukacyjnych, służących reintegracji
społecznej,

wyrównywaniu

szans,

promocji

kultury,

współpracy

międzynarodowej i ekologii;
 Propagowanie

kultury

fizycznej,

wszechstronnej

rekreacji

oraz

alternatywnego stylu życia;
 Promowanie idei ochrony dóbr kultury i dziedzictwa;
 Wsparcie i promocja turystyki;
 Wspieranie, inicjowanie oraz promocja i realizacja badań naukowych i
projektów

edukacyjnych,

szkoleń

edukacyjnych

dla

grup

i

osób

podejmujących i umacniających inicjatywy kulturalne i społeczne;
 Współpraca ze środowiskami twórczymi w kraju i za granicą, organizacjami
pozarządowymi, instytucjami kultury, mediami, administracją publiczną;
 Promocja i organizacja wolontariatu;
 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych a
także animatorów kultury i grup wykluczonych;
 Działalność na rzecz wspierania, rozwijania i umacniania aktywności
społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii społecznej;
www.miastoprojekt.org

miastoprojekt@gmail.com

 Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest:
działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w
zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności,
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej
inwalidów.

2)W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Fundacja Miasto Projekt prowadziła
działalność statutową poprzez:
- Organizacja Etnicznego Zawrotu Głowy, przy wsparciu finansowym Urzędu
Miasta Torunia, w wysokości 12 000zł i wkład własny w wysokości 8 000zł
- Organizacja Okuden Music Festiwal, przy wsparciu finansowym Marszałka
Województwa Kujawko-Pomorskiego w wysokości 8 000zł i wkład własny w wysokości
5 000zł
- Otwarcie i prowadzenie Carnival, Otwartej Przestrzeni Cyrkowej w Łodzi przy
ul.Siewnej 15. Jest to miejsce treningów, warsztatów, pokazów i kursów związanych ze
współczesną sztuką cyrkową (cyrk bez zwierząt).
- Organizację imprez kulturalnych, oprawy artystycznej imprez kulturalnych,
prowadzenie warsztatów na zlecenia klientów zewnętrznych na terenie kraju
- Udział artystów związanych w Fundacją w pokazach w Polsce i za granicą
- Udział członków Fundacji i wolontariuszy Fundacji w szkoleniach i treningach
organizowanych na terenie kraju i na terenie Unii Europejskiej
- Zgłoszenie projektów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
- Nawiązanie kontaktów z Fundacjami i organizacjami w kraju i za granicą
- Współpracę przy organizacji Święta Dzielnicy Bydgoskie Przedmieście
w Toruniu, czerwiec 2011
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- Wsparcie merytoryczne pryz realizacji projektu konsultacji społecznych
dotyczących rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przemieściu
- Koordynacja krajowej inicjatywy młodzieżowej Carnival Group w ramach
programu Młodzież w Działaniu nr PL-12-210-2011-R3

3) Fundacja prowadziła działalności gospodarczą w okresie styczeń 2011- grudzień
2011 w wymiarze:
- sprzedaż sprzętu cyrkowego –hamaki i chusty

4)Fundacja w okresie, którego dotyczy sprawozdanie uzyskała przychody w
wysokości: 59 922, 94zł

Struktura przychodów przedstawiała się następująco:
- darowizny: 5 000zł
- wsparcie finansowe z Urzędu Miasta Torunia na realizację Etnicznego Zawrotu
Głowy: 12 000zł, wkład własny 5 000zł
- wsparcie finansowe Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
realizację Okuden Music Festiwal w wysokości 8 000zł
- dofinansowanie Krajowej Inicjatywy Młodzieżowej Carnival Group z Programu
Młodzież w Działaniu 19 148,84zł
- przychody z działalności statutowej odpłatnej: 1601,95zł
- agencja interaktywna Toruń: 6100zł
- Gdański Archipelag Kultury: 3000zł
- różni odbiorcy: 5 072,15 zł
Łącznie: 59 922,94
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5) W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, fundacja poniosła następujące
koszty:
a) realizacja celów statutowych: 41 391,50zł
b) koszty finansowe: 87zł
c) podatek dochodowy od działalności gospodarczej: 103zł
d) inne: 100,01zł

6) Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych:
VAT-7- …………..zł
CIT-8- ……………zł

7) w terminie styczeń 2011 do grudzień 2011 Zarząd nie podejmował uchwał.

8) Zatrudnienie:
a) W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Fundacja nikogo nie zatrudniała.
b) W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Fundacja nie wypłaciła pracownikom
żadnych wynagrodzeń.
c) W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Fundacja nie wypłaciła członkom
zarządu żadnych wynagrodzeń
d) W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Fundacja nie wypłaciła członkom
Rady Fundacji żadnych wynagrodzeń.
e) W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Fundacja nie wypłaciła z tytułu
umów zleceń żadnych wynagrodzeń.
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f) W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Fundacja nie udzielała pożyczek
pieniężnych
g) Fundacja nie posiada obligacji ani udziałów bądź akcji w spółkach prawa
handlowego
h) Fundacja nie jest właścicielem żadnych nieruchomości
i) W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Fundacja nie nabyła środków
trwałych
j) Wartość aktywów fundacji, wykazanych w sprawozdaniu finansowym wynosi:
18 815,29zł
k) wartość zobowiązań fundacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym wynosi:
18 815,29zł

9) W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, podmioty państwowe i samorządowe
zlecały fundacji żadnej działalności:
- Urząd Miasta Torunia, powierzenie realizacji zadania organizacji Etnicznego
Zawrotu Głowy
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego- powierzenie
realizacji zadania organizacji Okuden Music Festival
10) W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Fundacja, płaciła podatek:
11) W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Fundacja złożyła żadnych deklaracje
podatkowe:
12) W okresie sprawozdawczym organy państwowe nie przeprowadzały w
Fundacji żadnych kontroli.
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.........................................

……………………………………….

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Justyna Kozulska

Paweł Kołacz
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