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          Wąbrzeźno, dnia 26 marca 2014 r. 
 
 
 

Sprawozdanie 
z działalności Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO 

za 2013 r. 
 
 
 

Pkt 1. 
 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO”, zwana 

dalej Fundacją, ustanowiona została przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, 

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ryszarda Czeczko w kancelarii 

notarialnej w Wąbrzeźnie przy ulicy Plac Jana Pawła II 17 z dnia drugiego września 

dwa tysiące piątego roku /02.09.2005/, repertorium A Nr 3486/2005. Działa na 

podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz statutu. 

Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO z siedzibą w Wąbrzeźnie ul. 

Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-

pomorskie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Toruniu 

21.11.2005 r. przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000245425. Numer REGON Fundacji: 340105626. 

 

Zarząd Fundacji: 

- Prezes Zarządu Zenon Wilczyński, ul. Grudziądzka 50/38, 87-200 Wąbrzeźno; 

- Wiceprezes Mariusz Bartosik, Płużnica 43 B, 87-214 Płużnica; 

- Sekretarz Zarządu Maria Zalewska, Łabędź 19, 87-200 Wąbrzeźno; 

- Członek Zarządu Krzysztof Klonowski, Grudziądzka 15, 86-320 Łasin; 

- Członek Zarządu Jolanta Małgorzata Szablewska, ul. Spokojna 11, 87-200 

Wąbrzeźno. 
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Cel statutowy Fundacji:                  

Celem Fundacji są działania wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów 

wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, a także na aktywizację oraz współpracę lokalnych 

środowisk. 

 
Pkt 2. 

 
Realizacja celu Fundacji następuje poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 

1. Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich; 

2. Opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju; 

3. Wspierania działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju; 

4. Promocji obszarów wiejskich; 

5. Mobilizowania ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju       

    obszarów wiejskich; 

6. Upowszechniania i wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

 ludności na obszarach wiejskich; 

7. Rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w   

    rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

 
Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę        

i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, 

rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 

 

 

Fundacja organizuje i finansuje: 

1. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym    

    w szczególności seminaria, szkolenia, konferencje i konkursy; 

2. Imprezy kulturalne, takie jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące 

    zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej; 
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3. Działalność promocyjną i informacyjną w tym: 

a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, 

b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

c) tworzenie stron internetowych,              

d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze 

reklamowym lub promocyjnym.               

4. Przedsięwzięcia inwestycyjne wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 
Fundacja prowadzi bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania 

projektów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Fundacja 

współpracuje i prowadzi wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, 

organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu, działającymi w zakresie objętym 

celem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym. Fundacja prowadzi także 

inne działania przewidziane dla Lokalnych Grup Działania. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych 

osób, instytucji i organizacji, zbieżną z jej celami w zakresie dozwolonym dla 

Lokalnych Grup Działania. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

W dniu 27 grudnia 2013 r. Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO 

złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o przyznanie pomocy na 

2014 r. na kwotę 249.395,63 zł. Umowa przyznania pomocy w ramach działania 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 

latach 2011-2015” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta dnia 2 czerwca 2011 

r. w trakcie 2013 r. była trzykrotnie aneksowana.  

W dniu 31 grudnia 2013 r. Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO 

złożyła wniosek o płatność za II półrocze 2013 r. dla działania „Funkcjonowanie 

Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” na kwotę 

104.170,08 zł. 

 

W celu otrzymania zaliczki na funkcjonowanie LGD w roku 2012 wystąpiono o 

gwarancję bankową do Towarzystwa Ubezpieczeń HDI Asekuracja. W związku z 

zabezpieczeniem gwarancyjnym otrzymano zaliczkę w wysokości 151.877,00 zł, co 

stanowi 20% kwoty przeznaczonej na funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i 

aktywizację do końca czerwca 2015 r. Zaliczka jest spłacana w 8 ratach, co pół roku, 
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do końca grudnia 2014 r. Rata zaliczki odliczana jest przy rozliczaniu wniosku o 

płatność składanego, co pół roku w Urzędzie Marszałkowskim. Do końca grudnia 

2013 r. wpłynęła refundacja za II półrocze 2012 r. w wysokości 86.327,31 zł, za I 

półrocze 2013 r. w wysokości 88.021,78 zł oraz refundacja I i II etapu projektu 

współpracy pn. „Wiedza i doświadczenie lokalnych liderów z obszaru LGD Vistula 

Terra Culmensis i Wieczno” w łącznej wysokości 25. 800,80 zł. 

 

W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja” LGD w 2013 r. zostały przeprowadzone następujące 

działania: 

 
I. W dniu 22 czerwca 2013 r. przeprowadzono konkurs „Tradycyjne Smaki”, który 

miał na celu zaprezentowanie tradycyjnych potraw charakterystycznych dla Regionu 

Wieczno. Realizacja konkursu służyła popularyzacji walorów kulinarnych regionu 

oraz kształtowaniu aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec tradycji i 

kultury ludowej. 

 

II. W dniach 12-13 września 2013 r. odbył się wyjazd studyjny lokalnych liderów z 

obszaru Wieczno do Wioski Garncarskiej w Kamionce koło Nidzicy. Za najważniejsze 

cele organizacji wizyty uznać należy: 

- nabycie nowej wiedzy i doświadczenia w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej 

przyczyniającej się do poprawy warunków życia na wsi i rozwoju turystyki wiejskiej, 

- zapoznanie z przykładowymi projektami z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej 

przyczyniającej się do poprawy warunków życia na wsi i rozwoju turystyki wiejskiej, 

- zaktywizowanie lokalnych liderów wiejskich,  

- nabycie przez lokalnych liderów wiedzy i doświadczenia niezbędnego do rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

 

III. Doradztwo dla beneficjentów. W 2013 r. przeprowadzono w siedzibie LGD 38 

godzin indywidualnych konsultacji. Celem doradztwa było wskazanie szczegółowych 

informacji zainteresowanym podmiotom z zakresu wdrażania działań: Różnicowania 

w kierunku działalności nierolniczej” oraz tzw. „Małych projektów”. Potencjalni 

wnioskodawcy uzyskali również pomoc w zakresie wypełniania wniosków przyznania 
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pomocy oraz informacje dotyczące procedury oceny wniosków oraz kryteriów wyboru 

operacji.  

 

IV. Projekty współpracy. W 2013 r. Fundacja Lokalna Grupa Działania Wieczno 

współpracowała z innymi lokalnymi grupami działania w celu realizacji 2 projektów 

współpracy. 

1. Projekt współpracy „Wiedza i doświadczenie lokalnych liderów z obszaru LGD 

„Vistula – Terra Culmensis” i Wieczno”. W ramach projektu wydano publikację 

„Aktywna społeczność, dobre praktyki w zakresie wdrażania LSR na obszarze 

„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez tradycję” i „Wieczno”; zrealizowano 

wizytę studyjną, przeprowadzono konkurs „Aktywne sołectwo” oraz 

zorganizowano imprezę integracyjno-kulturalno-promocyjną.  

2. Projekt współpracy „Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było”. 

Projekt realizowany przez Fundację Lokalna Grupa Działania Wieczno, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” miał na celu 

popularyzację walorów turystycznych ziemi dobrzyńsko-chełmińskiej. W ramach 

jego realizacji wydano przewodnik z mapą turystyczną oraz aplikacją mobilną 

stanowiącą multimedialny przewodnik turystyczny; przeprowadzono konkurs pn. 

„LGD w obiektywie – przydrożne figurki i kapliczki”; wydrukowano kalendarze na 

rok 2014 i zorganizowano konferencję integracyjno-kulturalno-promocyjną.  

 

V. Funkcjonowanie biura projektu: 

Realizację zadań wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju obsługuje biuro 

Fundacji, w którym zatrudnionych jest dwóch pracowników etatowych: 

1) Specjalista ds. projektów. Do obowiązków pracownika należy m.in. przyjmowanie 

wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach ogłaszanych przez LGD 

konkursów, doradztwo dla beneficjentów w zakresie przygotowywania wniosków 

konkursowych w ramach działań Osi 4 Leader, obsługa biura, organizacja posiedzeń 

Rady, Zarządu i Walnego Zebrania Członków oraz sporządzanie wniosków o 

płatność. Pracownik biura zatrudniony był na pełnym etacie, 

2) Pracownik biura. Do obowiązków pracownika biura należy m.in. nadzór nad 

prawidłowym funkcjonowaniem biura, doradztwo dla beneficjentów w zakresie 



Sprawozdanie z działalności Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO za 2013 rok 

 6 

przygotowywania wniosków konkursowych w ramach działań Osi 4 Leader, 

koordynacja i organizacja bieżących spraw biura oraz kontakty z Instytucją 

Wdrażającą. Pracownik biura zatrudniony był na pełnym etacie, 

3) Księgowa prowadząca obsługę finansową fundacji, zatrudniona na umowę 

zlecenie. Do obowiązków księgowej należy m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

opisywanie faktur, sporządzanie bilansów, rachunków wyników, sprawozdań 

finansowych, samodzielne prowadzenie spraw księgowo-podatkowych, bieżąca 

weryfikacja i ewidencja dokumentów księgowych oraz prowadzenie spraw 

związanych z kadrami i płacami, 

4) Radca prawny. Do obsługi prawnej zatrudniony został na umowę zlecenie radca 

prawny odpowiedzialny za całość obsługi prawnej Fundacji, w tym doradztwo 

prawne, przygotowywanie uchwał oraz weryfikacja prawna pism i zawieranych przez 

LGD umów. 

 
VI. Działania promocyjne: 

W ramach promocji działań LGD prowadzono i aktualizowano stronę internetową 

LGD WIECZNO, na której znajdują się także dodatkowe informacje o możliwości 

pozyskania funduszy unijnych z innych źródeł niż PROW. Na stronie Fundacji 

znajduje się również galeria zdjęć przedstawiająca najważniejsze wydarzenia roku 

2013. W ciągu roku ukazywały się czterokrotnie ogłoszenia prasowe informujące o 

naborze w ramach ogłaszanych konkursów.  

 

VII. Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Wieczno w dniach 27.09 - 01.10.2013 r. 

uczestniczył w wizycie studyjnej "Targowiska, jarmarki, festyny - przykłady dobrych 

praktyk w Alzacji (Francja)".  

  
VIII. Członkowie Zarządu oraz pracownicy biura uczestniczyli w konferencjach, 

warsztatach, debatach i szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski      

i inne podmioty. Uczestniczono także w licznych konsultacjach i spotkaniach 

informacyjnych organizowanych przez Instytucję Wdrażającą: 

1. Spotkanie szkoleniowo-informacyjne nt. wdrażania działań Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw, które odbyło się w Kujawsko-Pomorskim Oddziale 
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Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu dnia 

12 lutego 2013 r.  

2. „Zasady ubiegania się o środki i ich rozliczanie w osi 4 PROW 2007-2013 w 

zakresie działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w dniach 29-30 marca 2012 r. w 

Przysieku; 

3. Szkolenie z zakresu działania Małe Projekty organizowane przez Departament 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 kwietnia 2013 r. 

4.  FORUM LGD w dniach 13-14 maja 2013 r. w Supraślu. 

5. III Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej w Wielkim Głęboczku w 

dniach 24-26 września 2013 r. 

6. Szkolenie warsztatowe „Questing – wyprawy odkrywców” w dniach 02-03 

grudnia 2013 r. w Tleniu. 

 
IX. Nabór wniosków konkursowych. W 2013 r. Fundacja LGD WIECZNO ogłosiła 

dwukrotnie nabór wniosków z zakresu działań: „Małe Projekty” oraz „Odnowa i 

rozwój wsi”: 

1. W trwającym w dniach 18.02 - 08.03.2013 r. konkursie z zakresu „Odnowy i 

rozwoju wsi” wpłynęło 7 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 799.091,00 

zł, przy limicie naboru w wysokości 500.182,00 zł. W wyniku wyboru operacji przez 

Radę Programową LGD do dofinansowania wybrano 4 wnioski na łączną kwotę 

427.301,00 zł, które do dalszej oceny zostały przekazane do Urzędu 

Marszałkowskiego. 

2. W trwającym w dniach 04 – 29 marca 2013 r. konkursie z zakresu działania 

„Małe Projekty” wpłynęło 16 wniosków na łączną kwotę 306.223,81 zł przy limicie 

naboru w wysokości 238.375,03 zł. W wyniku wyboru operacji przez Radę 

Programową LGD do dofinansowania wybrano 12 wniosków na łączną kwotę 

228.569,41 zł, które do dalszej oceny zostały przekazane do Urzędu 

Marszałkowskiego. 

3. W dniu 19 grudnia 2013 r. ogłoszony został konkurs z zakresu działania 

„Odnowa i rozwój wsi”. Termin składania wniosków: 07-31.01.2014 r. Limit środków: 

732.635,92 zł. 
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4. W dniu 19 grudnia 2013 r. ogłoszony został konkurs z zakresu działania „Małe 

projekty”. Termin składania wniosków: 07-31.01.2014 r. Limit środków: 214.858,58 zł. 

 
X. Posiedzenia Rady Programowej. W 2013 r. odbyło się 10 posiedzeń Rady 

Programowej, podczas których oceniono wnioski pod względem zgodności z Lokalną 

Strategią Rozwoju. 

 
XI. Zakupy. W 2013 r. Fundacja zakupiła dodatkowe elementy wyposażenia biura 

(meble biurowe, fotele biurkowe, urządzenie wielofunkcyjne) 

 
XII. Doradztwo dla beneficjentów. W 2013 r. udzielono wsparcia doradczego 74 

beneficjentom. Doradztwo odbywało się zarówno w formie telefonicznej jak i 

bezpośrednio w biurze Fundacji i dotyczyło ogólnych informacji w zakresie zasad 

prowadzonych naborów wniosków. Beneficjentami były osoby fizyczne, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów.  

 
 

Pkt 3. 
 
LGD WIECZNO uczestniczyło regularnie w pracach Kujawsko - Pomorskiej Sieci 

Lokalnych Grup Działania, w skład której wchodzi 20 Lokalnych Grup Działania. 

 
Pkt 4. 

 
Fundacja w 2013 r. nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
 

Pkt 5. 
 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

- Darowizny: 2.400,00 zł 

- Funkcjonowanie Fundacji: 200.149,89 zł 

 

Pkt 6. 
 
W 2013 roku Fundacja poniosła następujące koszty: 

- Koszty realizacji celów statutowych: 272.671.84 zł, w tym: 

1) wynagrodzenia z pochodnymi (umowy o pracę, umowy zlecenie): 139.124,24 zł, 

2) wynagrodzenie Rady Programowej (diety): 4.560,00 zł, 
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3) podróże służbowe: 6.462,20 zł, 

4) utrzymanie biura: (m.in. czynsz, telefon): 13.768,83 zł, 

5) zakup materiałów biurowych: 3.576,15 zł, 

6) zakup wyposażenia do biura: 2.052,49 zł, 

7) ubezpieczenie majątku: 640,00 zł, 

8) utrzymanie domeny i serwera: 510,45zł, 

9) gwarancja bankowa i opłaty bankowe: 9.703,45 zł, 

10) zakup certyfikatu płatnik: 476,01 zł 

11) usługi transportowe: 1.900.00 zł 

12) zakup nagród w konkursach: 6.069.59 zł 

13) szkolenia dla pracowników i Zarządu: 515,00 zł 

14) ogłoszenia prasowe: 2.479.68 zł. 

15) zakup materiałów do promocji (piłki plażowe, długopisy, koszulki, kubki): 

14.383.21 zł 

16) wizyty studyjne: 43.248,00 zł 

17) druk publikacji: 12.012.84 zł 

18) organizacja imprezy plenerowej: 5.600,00 zł 

19) doradztwo dla beneficjentów: 1.619,99 zł 

20) amortyzacja: 3.214,00 zł 

21) pozostałe koszty: 755,71 zł. 

 

 

Pkt 7. 
 

Dane dotyczące Fundacji za 2013 rok: 

- liczba osób zatrudnionych w Fundacji na umowę o pracę: 2 (pracownik biura oraz 

  specjalista ds. projektów) 

- łączna kwota wynagrodzeń z pochodnymi wypłaconych przez fundację: 

67.124,24 zł 

- wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 2 członkom zarządu 

(umowy zlecenia): 37. 200,00 zł 

- liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenia: 4, natomiast umów: 5 (jedna osoba 

posiada 2 umowy) 

- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 34.800,00 zł 
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- udzielone przez fundację pożyczki pieniężne: 0,00 zł 

- kwoty na rachunkach bankowych: 42.718,87 zł 

- wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w 

  spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0,00 zł 

- nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na 

to nabycie: fundacja nie nabywała nieruchomości, 

- nabyte pozostałe środki trwałe: wartość – 2.052,49  zł 

- wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 

 

- Aktywa na dzień 31.12.2013 r.: 48.232,83 zł w tym aktywa obrotowe: 42. 718,87 zł 

- Pasywa na dzień 31.12.2013 r.: 48.232,83 zł, w tym wynik netto za rok obrotowy (–) 

70.121,95 zł i zobowiązania 128.952,76 zł. 

Nadwyżka kosztów nad przychodami pokryta została pożyczkami od partnerskich 

gmin, uzyskanymi w kwocie 117.200,00 zł jako zobowiązania krótkoterminowe oraz 

10.000,00 jako zobowiązania długoterminowe. 

 
Pkt 8. 

 
Fundacja złożyła w terminie do 31.03.2014 r. deklaracje CIT-8 i CIT-0 do Urzędu 

Skarbowego. Fundacja nie zalega z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i Urzędu Skarbowego. 

 
Pkt 9. 

 
Informacje o przeprowadzonych kontrolach 

1. Dnia 13.02 – 11.03.2013 r. przeprowadzono doraźną kontrolę 

prawidłowości wyboru operacji z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

Zakres kontroli obejmował m.in.: prawidłowość i terminowość wykonywania 

zadań związanych z realizacją LSR oraz zadań związanych z 

dokonywaniem przez LGD wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju”, prawidłowość i terminowość monitorowania 

LSR, przestrzeganie przyjętych przez LGD procedur i kryteriów oceny. 

2. W dniu 11 kwietnia 2013 r. odbył się audyt doradczy przeprowadzony 

przez Urząd Marszałkowski w zakresie funkcjonowania Fundacji Lokalna 

Grupa Działania WIECZNO. 
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    Prezes Zarządu 
  
 
 
 
Wiceprezes Zarządu 
    
 

 
 


