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Wąbrzeźno, 30 marca 2011 r. 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO  

za 2010 rok 

 

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 numer 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 

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

 Sekretarz Zarządu Elżbieta Anna Wiśniewska, Kotnowo 27, 87-214 Płużnica 

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

zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości 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, 

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 może wspierać działalność innych osób, 

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

Działania. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Działalność Fundacji w 2010 roku: 

 

Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO w dniu 14 października 2009 r. złożyła 

wniosek o przyznanie pomocy na rok 2010 do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na 

kwotę 255.000,00 zł. Dnia 18 lutego 2010 roku w Toruniu została zawarta umowa przyznania 

pomocy w ramach działania „ Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013.  

W ramach projektu w 2010 r. zostały przeprowadzone następujące działania: 
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• Zorganizowano 9 imprez kulturalnych promujących LGD i gminy będące partnerami 

LGD WIECZNO (Wąbrzeźno, Płużnicę, Łasin, Dębową Łąkę, Rogóźno, Świecie nad 

Osą, Radzyń Chełmiński, Grutę, Książki), 

• W ramach promocji imprez wydano po 500 sztuk ulotek o gminie i LGD oraz 

zakupiono gadżety z logami LGD i poszczególnych gmin, 

• W trakcie imprez kulturalnych przeprowadzono konkursy wiedzy o gminie, programie 

Leader, LGD i realizacji LSR z nagrodami, 

• Wydano Folder reklamowy Regionu Wieczno „Na Rycerskim Szlaku” w nakładzie 

4500 szt. , 

• Zorganizowano dwa szkolenia dla członków Rady Programowej z zakresu oceny 

„Małych Projektów” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiebiorstw”. Szkolenia te 

odbyły się w Wąbrzeźnie, w salce konferencyjnej biura Fundacji,  

• Przeprowadzono szkolenie dla potencjalnych beneficjentów – „Wykorzystanie 

alternatywnych źródeł energii”. Program szkolenia obejmował: omówienie zagadnień 

dotyczących alternatywnych źródeł energii, procedury konkursowe dotyczące 

działania  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”, omówienie wniosku 

aplikacyjnego wraz z załącznikami, zapoznanie uczestników z możliwościami 

pozyskania środków z innych źródeł zewnętrznych na inwestycje w zakresie 

odnawialnych źródeł energii. Szkolenie odbyło się w Wąbrzeźnie. Przeszkolono 8 

osób oraz dwóch pracowników biura, 

• W Wąbrzeźnie zorganizowano szkolenie dla beneficjentów dotyczące konkursu 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Celem szkolenia było m.in.: 

omówienie zasad przyznania pomocy, zasad wypełniania wniosku o przyznanie 

pomocy, ekonomicznego planu operacji oraz załączników. W szkoleniu wzięło udział 

16 osób oraz dwie pracownice biura, 

• W roku 2010 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Fundacja ogłosiła 

cztery konkursy: 

- „Odnowa i rozwój wsi”, wpłynęło 9 wniosków, w II kwartale podpisano 

umowy z 8 Beneficjentami na łączną kwotę 1.222.939,00 zł, 

- „Małe Projekty”, wpłynęło 6 wniosków, do końca 2010 roku nie podpisano 

żadnej umowy z Beneficjentami, 
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- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – nie wpłynął żaden wniosek, 

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – nie wpłynął żaden 

wniosek, 

• W dniu 13.12.2010 r. Fundacja wraz z pozostałymi LGD Województwa Kujawsko-

pomorskiego złożyła projekt współpracy pod tytułem: „Kujawsko-Pomorskim 

Szlakiem LGD”, 

• Fundacja zakupiła w 2010 r. jako element wyposażenia biura: laptop, kserokopiarkę, 

meble, sejf gabinetowy oraz  telefax za łączna kwotę 14 972,81 zł, 

• W dniu 25.11.2010 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o 

przyznanie pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja na kwotę 221.559,00 zł, 

• Funkcjonowało biuro projektu, w którym pracowali: 

- pracownika biura - specjalistę 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 biurowa, organizacja posiedzeń 

Rady, Zarządu i Walnego Zebrania Członków oraz współredagowanie wniosków o 

płatność w części merytorycznej. Pracownik biura zatrudniony jest na pełnym etacie. 

- kierownika biura. Do obowiązków kierownika należy m.in. nadzór nad prawidłowym 

funkcjonowaniem biura, doradztwo dla beneficjentów w zakresie przygotowywania 

wniosków konkursowych w ramach działań osi 4 Leader, koordynacja i organizacja 

bieżących spraw biura oraz kontakty z Instytucją Wdrażającą. Kierownik biura 

zatrudniony jest na pełnym etacie, 

• Obsługa finansowo - księgowa prowadzona była przez księgową doświadczoną w 

rozliczaniu projektów zatrudnioną na umowę zlecenie. Do obowiązków księgowej 

należało m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, opisywanie faktur, sporządzanie 

bilansów, rachunków wyników sprawozdań finansowych, samodzielne prowadzenie 

spraw księgowo-podatkowych, bieżąca weryfikacja i ewidencja dokumentów 

księgowych, prowadzenie spraw związanych z kadrami i płacami.   

• Do obsługi prawnej zatrudniony został na umowę zlecenie radca prawny 

odpowiedzialny za całość obsługi prawnej Fundacji, w tym doradztwo prawne, 
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przygotowywanie uchwał oraz weryfikacja prawna pism i zawieranych przez LGD 

umów. 

• Prowadzona była promocja  – na bieżąco prowadzono i aktualizowano stronę 

internetową LGD WIECZNO, na której znajdowały się także dodatkowe informacje o 

możliwości uzyskania funduszy unijnych z innych źródeł niż PROW. Na stronie 

Fundacji znajduje się również galeria ze zdjęciami przedstawiającymi ważniejsze 

wydarzenia z roku 2010. W ramach promocji ukazywały się kilkukrotnie (4) w ciągu 

roku ogłoszenia w prasie lokalnej odnośnie ogłaszanych konkursów. Przygotowano i 

wydrukowano wizytówki dla dwóch członków Zarządu oraz dwóch pracowników 

biura. 

• W dniach 21-22 stycznia 2010 roku dwóch członków Zarządu uczestniczyło w  II 

Ogólnopolskim Kongresie Współpracy i Rozwoju zatytułowanym „Instrumenty i 

źródła finansowania projektów w Osi 4 Leader”, który odbył się w Warszawie. 

Podczas kongresu zostały szczegółowo omówione zagadnienia związane z 

zabezpieczeniem finansowania projektów realizowanych w ramach działań Osi 4 

Leader PROW na lata 2007-2013, 

• W dniach 18-20 marca 2010 roku w Łańsku odbyło się szkolenie z funkcjonowania 

LGD, w którym wzięli udział dwaj członkowie Zarządu, 

• W dniu 13 kwietnia 2010 roku w Przysieku dwóch pracowników biura uczestniczyło 

w szkoleniu dotyczącym „Zasad 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 22-23 kwietnia 2010 roku dwóch pracowników biura wzięło udział w 

szkoleniu organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie 

pn.: ”Myślenie projektowe. Zasady tworzenia małych projektów”, 

• Dwóch członków Zarządu oraz dwóch pracowników biura uczestniczyło w trzech 

sesjach szkolenia w Przysieku pn.: „ Lokalne strategie rozwoju – zasady aktualizacji, 

monitoringu, ewaluacji, przygotowanie do drugiego naboru wniosków LGD                        

na realizację LSR” 
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• Na realizację projektu w lutym 2010 r. otrzymano zaliczkę w wysokości  49 980,00                        

zł , co stanowi 20% kwoty dofinansowania przewidzianej na rok 2010. Pozostała kwota była 

przekazywana po zatwierdzaniu wniosków o płatność, które zostały złożone kwartalnie w 

Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Do końca 2010 roku rozliczono 2 kwartały 2010 roku. 

Wysokość kosztów kwalifikowalnych dla I kwartału 2010 roku wyniosła 42 266,03 zł, dla II 

kwartału 49 254,31 zł 

 

 

 

Pkt 3. 
 

 

LGD WIECZNO uczestniczyło także w pracach Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich 

oraz Kujawsko Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.  

 

Pkt 4. 

 

Fundacja w 2010 r. nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

Pkt 5. 

 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

 Darowizny   - 9.846,20 zł 

 Funkcjonowanie Fundacji – 181.554,62 zł 

 Należność z tytułu działania „Fundusze Norweskie” – 13.828,07 zł 

 Pozostałe przychody –   0 zł 

 

 

Pkt 6. 

 

 W 2010 roku Fundacja poniosła następujące koszty: 



Sprawozdanie z działalności Fundacji Lokalna Grupa Działania Wieczno za 2010 rok 
 8 

 Koszty realizacji celów statutowych : 234.684,06 zł 

 Wydatki administracyjne: 0 

 Koszty działalności gospodarczej: nie dotyczy, 

 Pozostałe koszty: 0 

 

 

 

 

Pkt 7. 

 

 Dane dotyczące Fundacji za 2010 rok: 

 liczba osób zatrudnionych w Fundacji na pełen etat : 2: kierownik biura – umowa o 

pracę oraz pracownik biurowy – umowa o pracę - łączną kwota wynagrodzeń 

wypłaconych przez fundację:  54.276,35 zł 

 wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie 2 członkom zarządu i innych organów fundacji 

oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem 

na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 30.000,00 zł 

 liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło: 4 - wydatki na 

wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło : 30.600,00 zł 

 udzielone przez fundację pożyczki pieniężne : 0 

 kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: 0 

 wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0 

 nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie: fundacja nie nabywała nieruchomości 0 

 nabyte pozostałe środki trwałe: wartość 14.973,14 zł (laptop, kserokopiarka, meble, 

sejf gabinetowy, telefax) 

 wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 
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 Aktywa na dzień 31.12.2010 r.: 23.395,26 zł w tym aktywa obrotowe : 

1.618,84 zł 

 Pasywa na dzień 31.12.2010 r.: 23.395,26 zł, w tym wynik netto za rok 

obrotowy –29.455,17 , i zobowiązania 95.316,14 zł. 

Nadwyżka  kosztów nad przychodami pokryta została pożyczkami od 

partnerskich gmin uzyskanymi w kwocie 85 000 zł jako zobowiązaniami 

krótkoterminowymi. 

 

 

 

Pkt 8. 

 

 Fundacja złożyła w terminie 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 

W dniu 29.09.2010 r. w siedzibie Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO została 

przeprowadzona kontrola. Przeprowadzona kontrola dotyczyła wniosku o płatność.  

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień związanych z realizacją projektu. Realizacja 

operacji ujętej we wniosku o płatność jest zgodna z dokumentami finansowo-księgowymi 

oraz stanem faktycznym. 

 

 

 

Wiceprezes  Zarządu 
 

(-)Mariusz Bartosik 

Prezes Zarządu 
 

(-)Zenon Wilczyński 
   

 


