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Wąbrzeźno, 30 marca 2009 r. 

 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO  

za 2008 rok 

 

Pkt. 1 

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

Fundacją, ustanowiona została przez Towarzystwo Rozwoju Gminy PłuŜnica, 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 21, 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 numer KRS 0000245425. Numer 

REGON Fundacji: 340105626. Zarząd Fundacji: 

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

 Wiceprezes Zarządu Mirosław Marian Gębski, ul. Rumiankowa 49, 87-100 Toruń 

 Członek Zarządu Anna Maria Mazur, Nowa Wieś Królewska 43/2, 87-214 PłuŜnica 

 Sekretarz Zarządu ElŜbieta Anna Wiśniewska, Kotnowo 27, 87-214 PłuŜnica 

 Członek Zarządu Jolanta Małgorzata Szablewska, ul. Grudziądzka 6B, 87-200 

Wąbrzeźno 
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Cel statutowy Fundacji: 

 Celem Fundacji są działania wpływające na stymulowanie zrównowaŜonego rozwoju 

obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, 

poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności 

gospodarczej a takŜe 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, słuŜące zwłaszcza 

promocji regionu i jego toŜsamości kulturowej; 

3. działalność promocyjną i informacyjną w tym: 

a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, 

b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

c) tworzenie stron internetowych, 
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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 

inwestycyjnych 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 inne działania przewidziane dla Lokalnych Grup 

Działania. 

 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja moŜe wspierać działalność innych osób, 

instytucji i organizacji, zbieŜną z jej celami w zakresie dozwolonym dla Lokalnych Grup 

Działania. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Działalność Fundacji w 2008 roku: 

 

 Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO na początku 2008 roku skupiła się 

głównie na zakończeniu II schematu PilotaŜowego Programu LEADER +. Fundacja 

realizowała w tym zakresie projekt „LGD WIECZNO – konkurencyjność przez innowacje”, 

który otrzymał dofinansowanie w wysokości 750 000 zł. W ramach tego projektu 

zrealizowano następujące zadania: 

W czwartym etapie realizacji projektu, który trwał od 1.11.2007 do 14.02.2008 roku 

świadczono usługi: bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

inwestycyjnych o charakterze zbieŜnym z celami ZSROW. Przeprowadzono trzy szkolenia,   

pięć seminariów oraz kontynuowano warsztaty edukacyjne w trzech szkołach. Aktualizowano 

stronę www fundacji i rozbudowywano internetowy portal promujący region. Członkowie i 

pracownicy partnerstwa uczestniczyli w szkoleniach, seminariach i konferencjach. 

Zorganizowano wizytę przedsiębiorców i rolników w Austrii oraz wizytę roboczą w Lutynii. 

Zorganizowano sześć konkursów. Wydano dwa  numery biuletynu informacyjnego. 

Kontynuowano prace nad opracowaniem dotyczącym dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego regionu Wieczno. Wykonano materiały promujące region oraz wydano 

materiały informacyjne dla mieszkańców regionu. 
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W piątym etapie realizacji projektu  który trwał od 15.02.2008 do 14.04.2008 roku 

świadczono usługi bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

inwestycyjnych o charakterze zbieŜnym z celami ZSROW. Przeprowadzono pięć szkoleń,   

dwa seminaria, dwie konferencje oraz kontynuowano warsztaty edukacyjne w trzech 

szkołach. Aktualizowano stronę www fundacji i rozbudowywano internetowy portal 

promujący region. Członkowie i pracownicy partnerstwa uczestniczyli w szkoleniach, 

seminariach i konferencjach. Zorganizowano wizytę roboczą i wyjazd studyjny do Niemiec 

oraz wizyty robocze w Partnerstwie dla Krajny i Pałuk i LGD Bory Tucholskie. Wydano dwa  

numery biuletynu informacyjnego. Zakończono prace nad opracowaniem dotyczącym 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Wieczno oraz nad  Lokalną Strategię 

Rozwoju dla obszaru WIECZNO, w tym strategii rozwoju i promocji turystyki. Opracowano 

równieŜ plan ścieŜek rowerowych i szlaków turystycznych. Wykonano materiały promujące 

region oraz wydano materiały informacyjne dla mieszkańców regionu. Wydano folder 

promocyjny regionu. Zamieszczono w gazecie regionalnej płatne ogłoszenia dotyczące 

projektu. 

 

Od 5.05.2008 do 30 września 2008 roku Fundacja Lokalna Grupa Działania 

WIECZNO realizowała zadanie publiczne w zakresie „Wspierania lokalnych inicjatyw 

wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRATY – Lider” pod nazwą Punkt 

informacyjny LGD WIECZNO. Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 

wynosiła 12.000,00 zł, natomiast wkład własny 1 200,00 zł.  Zadaniem projektu była 

organizacja punktów informacyjnych oraz przekazywanie informacji na temat PROW 2007-

2013, PO KL oraz RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez bezpośredni kontakt 

z beneficjentami, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia LEADER. Punkty informacyjne 

prowadzone były przez okres od 1 lipca do 18 września 2008 roku na terenie 9 gmin: Dębowa 

Łąka, KsiąŜki, PłuŜnica, Wąbrzeźno, Łasin, Rogóźno, Radzyń Chełmiński, Gruta, Świecie 

nad Osą. Łącznie z doradztwa w punktach skorzystało 121 beneficjentów.  

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów: 

• Wynagrodzenia dla 3 konsultantów – 10 800,00 zł z dotacji 

• Promocja projektu– 200,00 zł z dotacji, 700,00 zł wkład własny 

• Koordynacja projektu – 1 000,00 zł z dotacji 

• Obsługa księgowa – 250,00 zł wkład własny 
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• Koszt telefonów – 250,00 zł wkład własny 

 

Od 3 marca 2008 do 28 lutego 2009 roku realizowany był projekt pt. „Inkubator 

Aktywności Społecznej”, którego głównym załoŜeniem jest stworzenie sieci organizacji 

pozarządowych zdolnych realizować zadania poŜytku publicznego i prowadzić działania z 

wykorzystaniem środków z UE.. Kwota dofinansowania z Fundacji Fundusz Współpracy z 

Warszawy wynosi 171 200,00 zł, wkład własny 20 000,00 zł (rzeczowy i finansowy). Kwota 

w ramach pierwszej transzy wyniosła 136 950,00 zł. 

W ramach projektu  zostały przyprowadzone następujące działania w kwocie 123 871,69 zł: 

1. Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu – 63 209,24 zł 

• Przeprowadzono 4 szkolenia pt. „Animator Aktywności Społecznej” – dla 82 osób. 

Dwa szkolenia przeprowadzone były  w wynajętym ośrodku w Brodnicy, natomiast 

pozostałe dwa w PłuŜnicy. 

• Przeprowadzono 6 seminariów „Projekty na realizację zadań poŜytku publicznego i 

projekty rozwojowe finansowane z UE w miejscowościach Radzyń Chełmiński, 

Dębowa Łąka, Gruta, PłuŜnica, Łasin, Rogóźno -   102 osoby, 

• Praca stała doradców dla organizacji pozarządowych (6 osób). Powstało 8 nowych 

organizacji na terenie gmin: Wąbrzeźno, PłuŜnica, Świecie nad Osą, Dębowa Łąka i 

KsiąŜki, 

2. Koszty osobowe personelu zarządzającego projektem (koordynator, obsługa księgowa, 

pracownik biura oraz koszty podróŜy słuŜbowych) – 40 476,26 zł 

3. Koszty zakupu wyposaŜenia: 

• Zakup laptopa – 5 008,33 zł 

4. Koszty biurowe – 7 177,86 zł 

5. Promocja projektu – 8 000,00 zł 

 

W sierpniu 2008 roku Fundacja rozpoczęła równieŜ realizację dwóch  projektów z 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX i VI., współfinansowanych z UE w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dofinansowanie  w ramach Priorytetu VI, działanie 6.3 pn. „Tworzenie Lokalnej Strategii 

Zatrudnienia” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wyniosło 50 000,00 zł. Projekt 

trwający 10 miesięcy zakończy się w maju 2009 r. Celem projektu jest zwiększenie 
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zaangaŜowania lokalnych partnerów na rzecz dialogu publiczno – społecznego na obszarach 

wiejskich w powiatach wąbrzeskim i grudziądzkim oraz podnoszenie świadomości 

mieszkańców w zakresie korzyści płynących ze współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej. 

W ramach projektu dotychczas zostały przyprowadzone następujące działania: 

• Opracowana została diagnoza potrzeb – 3 000,00 zł, 

• Zarządzanie projektem – koordynator - 3 750,00 zł, obsługa księgowa – 1000,00 zł, 

• Wydatki pośrednie rozliczane jako 14,78% kosztów bezpośrednich 1 145,45 zł (koszty 

wynagrodzenia  pracownika biurowego,  materiały biurowe oraz opłaty pocztowe). 

 

Dofinansowanie  w ramach Priorytetu IX, działanie 9.5 pn. „Centrum Edukacji 

Ustawicznej – gminy uczące się” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w Toruniu wyniosło 47 850,00 zł. Projekt trwa 9 miesięcy. Celem projektu jest 

podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie korzyści płynących z ustawicznego 

kształcenia oraz zwiększenie zaangaŜowania lokalnych partnerów w działania na rzecz 

rozwoju edukacji na obszarach wiejskich w powiatach grudziądzkim i wąbrzeskim. W ramach 

projektu dotychczas zostały przyprowadzone następujące działania: 

• Przeprowadzono 2 szkolenia dla lokalnych liderów z zakresu tworzenia projektów 

edukacyjnych  w Łasinie – dla 22 osób oraz Świeciu nad Osą dla 15 osób – 3 600,00 

zł, 

• Przeprowadzono 1 szkolenie dla lokalnych liderów z zakresu e-edukacji oraz 

przygotowywania wniosków na komputerze w Łasinie– 15 osób - 2 450, 00 zł, 

• Przeprowadzono 5 seminariów promujących edukację pt.”Korzyści płynące z 

ustawicznego kształcenia” – dla  96 osób w miejscowościach Wronie, Gruta, Łasin, 

Lipnica i Rogóźno – 4 286,24 zł, 

• Zarządzanie projektem – koordynator - 3 750,00 zł, obsługa księgowa – 1000,00 zł, 

• Wydatki pośrednie 2 732,42 zł (koszty wynagrodzenia  pracownika biurowego,  

materiały biurowe oraz opłaty pocztowe). 
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Pkt. 3 

LGD WIECZNO uczestniczyło takŜe w pracach Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich 

oraz Kujawsko Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.  

 

Pkt. 4 

Fundacja w 2008 r. nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

Pkt. 5 

Fundacja w 2008 roku nie realizowała działań zleconych przez podmioty państwowe lub 

samorządowe. 

 

Pkt. 6 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

• Darowizny   5 539,00 zł, 

• Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w 

ramach projektu pn. ”Granty – LIDER” – 12 000,00 zł, 

• Dotacja z Fundacji Fundusz Współpracy w ramach projektu pn. „Inkubator 

Aktywności Społecznej” – 171 200,00 zł, 

• Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w 

ramach projektu pn. ”Centrum Edukacji Ustawicznej – Gminy Uczące się”          

– 47 850,00 zł, 

• Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w ramach projektu pn. 

”Tworzenie Lokalnej Strategii Zatrudnienia” – 50 000,00 zł, 

• Pozostałe przychody   9 155,30 zł. 

 

Pkt. 7 

W 2008 roku Fundacja poniosła następujące koszty: 

• Koszty realizacji celów statutowych : 442 435,12 zł, 

• Wydatki administracyjne: 0 zł, 

• Koszty działalności gospodarczej: nie dotyczy, 

• Pozostałe koszty: 0 zł. 
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Pkt. 8 

Dane dotyczące Fundacji za 2008 rok: 

• liczba osób zatrudnionych w Fundacji : 1 - pracownik biurowy – umowa o pracę, 

• łączną kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację:  110 954,14 zł, 

• wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji 

oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem 

na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 0 zł 

• liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło: 38 

• wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło : 93 348,47 zł  

• udzielone przez fundację poŜyczki pienięŜne : 0 zł  

• kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: 0 zł 

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

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0 zł 

• nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie: fundacja nie nabywała  nieruchomości 

• nabyte pozostałe środki trwałe: 16 923,34 zł 

• wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 

 Aktywa na dzień 31.12.2008 r.: 47 062,86 zł, w tym aktywa obrotowe      

30 139,52 zł 

 Pasywa na dzień 31.12.2008.: 47 062,86 zł, w tym wynik netto za rok 

obrotowy 1 809,39 zł, i zobowiązania 24 067,27 zł. 

 

Pkt. 9 

Fundacja złoŜyła w terminie deklaracje CIT-8 i CIT-0 do Urzędu Skarbowego. Fundacja nie 

zalega z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.  
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Pkt. 10 

Pod koniec roku 2008 zmienił się skład Zarządu Fundacji Lokalna Grupa Działania 

WIECZNO oraz jej siedziba, która w chwili obecnej mieści się w Wąbrzeźnie przy ulicy 

Mickiewicza 21.   

 

 

 

Członek  Zarządu 
 

Jolanta Szablewska 

Prezes Zarządu 
 

Zenon Wilczyński 

 

 

  

 


