
 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

ZA ROK 2010. 

 

 

Fundacja Braci Golec, ul. Jagiellooska 38, 34-360 Milówka 

KRS: 0000175069, data wpisu: 03.10.2003 

REGON: 072885637 

Członkowie Fundacji: 

Zarząd: 

 Prezes Zarządu –   Łukasz Golec,  

 Członek Zarządu – Paweł Golec, 

  Rada Fundacji: 

  Edyta Kupczak – Przewodnicząca Rady Fundacji 

  Jarosław Zawada  - Członek Rady Fundacji 

 

Cele Statutowe: Celem Fundacji jest aktywne promowanie i upowszechnianie dostępu do kultury 

wśród grupy podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub 

materialną w stosunku do społeczeostwa w tym w szczególności do muzyki, sztuki, sportu, kreowanie 

i popularyzowanie postaw i zachowao społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę, 

świadczenie pomocy społecznej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb zdrowotnych, 

bytowych, socjalnych i kulturalnych 

 



2)  Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej   

3) Fundacja nie podjęła żadnej uchwały w 2010 roku.   

 

Najważniejsze osiągnięcia:  

W 2010 roku działania Fundacji skupiły się na promocji albumu pt. „Stroje ludowe w 

Karpatach polskich –Strój górali żywieckich”, oraz działalności Ogniska Twórczości Artystycznej, 

mieszczącym się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce, a także nowo utworzonym oddziale 

Ogniska Muzycznego, w Gminie Łodygowice gdzie zostało przyjętych 30 uczniów i uczennic.  

KONCERTY,  KONKURSY: 2010  

1. Koncert kolęd, Kościół Pod Wezwaniem Wniebowzięcia NMP, 2 lutego 2010 r. 

2. Koncert kolęd w Kościele w Lalikach 

3. Wojewódzki Konkurs Ognisk Muzycznych „Estrada Młodych”, Ruda Śląska 13 marca 

2010 r. – dwa pierwsze miejsca  

4. Festiwal Szkół Muzycznych Yamaha „Muzyczne źródło”, dom Żołnierza Bielsko-Biała, 

27 marca 2010 r.  

5. „Mam talent” eliminacje, 10 kwietnia 2010 r.  

6. Koncert charytatywny w Domu Katolickim w Żywcu na rzecz Misji w Afryce, 2 maja 

2010 r.  

7. Majowe spotkania „Pod Brzymem”, Pszczyna Rynek, 30 maja 2010 r. koncert 

plenerowy  

8. I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „HARNASIE – Zbójnicy Beskidzcy” Szczyrk 

Amfiteatr Skalite, 4 czerwca 2010 r.  

9.  Redyk w Korbelowie, 5 czerwca 2010 r.  

10. XXII Woj. Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych Jaworze 2010 – dwa pierwsze 

miejsca – 11 czerwca 2010 

11.  Festiwal Kulinarny w Cieszynie, 12 czerwca 2010 r.  

12.  Zakooczenie roku szkolnego Ogniska Twórczości Artystycznej, 23 czerwca 2010. 

13. 800 lecie Lędzin – koncert plenerowy 27 czerwca 2010 r.  

14. Letnie Warsztaty Artystyczne:  4-11 lipca 2010  

15. Festiwal Kulinarny Skoczów – zbiórka publiczna 24 lipca 

16. VI Międzynarodowy Festiwal Heligonistów  25 lipca 2010 r – w kategorii dziecięcej 

zdobyliśmy wszystkie nagrody  

17. Tydzieo Kultury Beskidzkiej – dwa koncerty, pokaz mody, warsztaty taoca,  

18. Koncert kolęd Gemini Park – grudzieo 2010  

 

 

 

 

 



 

PROMOCJE ALBUMÓW:  

1. Promocja albumu „Strój górali żywieckich” Bielsko-Biała, Książnica Beskidzka, 14 
stycznia 2010 r. 
 

2. Promocja albumu „Strój górali żywieckich”, Jasienica GOK, 18 stycznia 2010 r.  
 

3. Promocja albumu „Strój górali żywieckich”, Żywiec MOD Papiernik,  
          29 stycznia 2010 r.  

4. Promocja albumu „Strój górali żywieckich” Koszarawa GOK, 22 lutego 2010 r.  
 

5. Promocja albumu „Strój górali żywieckich” w ramach Konferencji na Uniwersytecie 
Śląskim w Cieszynie, 1 marca 2010 r.  

 

6. Promocja albumu „Strój górali żywieckich” GOK Goleszów, 27 kwietnia 2010 r.  
 

7. Promocja albumu „Strój górali żywieckich” GOK Jeleśnia, 29 kwietnia 2010 r.  
 

8. Promocja albumu „Strój górali żywieckich” Szczyrk,  Kino „Beskid”, 
          25 maja 2010 r.  

 

KONFERENCJE: 

1. Bielsko-Biała, Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – WES Wsparcie Ekonomii 

Społecznej – „Radośd z budowania sukcesu dzieci” 

2. Rybnik - WES Wsparcie Ekonomii Społecznej – „Radośd z budowania sukcesu dzieci” 

3. Rzeszów – 2+2=5, „Inicjatywa lokalna na rzecz osób defaworyzowanych społecznie” 

 

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY: 

1. Otwarcie Ogniska Muzycznego w Łodygowicach – 40 uczniów/uczennic 

2.  Zdobyte I miejsca naszych uczniów na dwóch najważniejszych konkursach 

muzycznych w Rudzie Śląskiej i Jaworzu 

3. Występ w programach TV: Polsat kolędowanie, Kawa czy Herbata, Dzieo Dobry TVN, 

Mam Talent TVN, dwa dedykowane programy w TVP Katowice, 3 wywiady radio 

Bielsko, 1 wywiad Radio Rzeszów,  

4. Zakup 14 kompletów strojów góralskich  



5. Wniosek na instrumenty na kwotę 70 tyś zł z MKiDN dzięki któremu mogliśmy zakupid 

również laptopa i urządzenie wielofunkcyjne  

6. Współpraca nowymi księgarniami 

7. Uczniowie i uczennice dzięki tak dużej ilości koncertów rozegrali się, poczuli pewniej 

na scenie, zintegrowali ze sobą, poczuli się grupą, która wspólnie za coś odpowiada, a 

my mogliśmy wyłonid z nich tych najzdolniejszych i bardziej każdego z nich 

monitorowad. 

 

 

4)   przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 167.362,37 zł  w tym: 

Umowa  o realizację wspólnego przedsięwzięcia NCK – 15.000,00 zł 

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 51.750,00 zł 

Zwrot niewykorzystanej dotacji z Urzędu Gminy Milówka –  -0,01 zł 

Darowizny pieniężne – 21.381,30 zł 

Wpłaty 1% Opp – 21.072,08 zł 

Zbiórka publiczna na rzecz osób poszkodowanych w wyniku osuwiska  – 53.799,00 zł 

Zbiórka publiczna w Cieszynie  – 1.960,00 zł 

Zbiórka publiczna w Skoczowie – 2.400,00 zł 

 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego –    50.204,03 zł               w tym: 

Sprzedaż albumów – 37.205,04 

Sprzedaż usług – 12.998,99 

 

Pozostałe przychody  - 738,26 zł 

Przychody finansowe – 0,41 

  

5)   informację o poniesionych kosztach na: 

a)   realizację celów statutowych:  112.397,12 

b)  administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):  99.257,44 zł  

c)   działalnośd gospodarczą – brak  



d)  pozostałe koszty  – 0,00 zł 

6)   dane o: 

a)   liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 

Fundacja zatrudnia jedną osobę na stanowisku dyrektor zarządzająca  

b) łącznej kwocie wynagrodzeo wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia : 21.960,66 zł  

c)   wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji oraz  

Członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia  

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 

brak  

e)   udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek, 

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek w 2010 roku 

f)   kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 

Fundacja nie posiada lokat bankowych  

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

Fundacja nie nabyła obligacji  

h)   nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie, 

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości  

i)    nabytych pozostałych środkach trwałych, 

zakup instrumentów muzycznych oraz sprzętu muzycznego w ramach projektu z MKiDN  za kwotę: 

73.600,01 zł 

j)    wartości aktywów i zobowiązao fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych, 

wartośd należności na dzieo 31 grudzieo 2010: 10.777,33 zł 

wartośd zobowiązao na dzieo 31 grudzieo 2010: 21.829,93 zł 



 8)   dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty paostwowe i samorządowe (usługi, 

paostwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, 

Brak  

9)   informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązao podatkowych, a także 

informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Brak  

 


