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Płużnica, 17 marca 2008 r.

Sprawozdanie
z działalności Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO 

za 2007 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 Płużnicy 64,  87-214 

Płużnica,  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 Mirosława Bogumiła Tomasik, Płużnica 77, 87-214 Płużnica

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

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

 Sekretarz Zarządu Marcin Seweryn Skonieczka, Wieldządz 38, 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 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;

3. działalność  propagandową ,  promocyjną,  informacyjną  i  poligraficzną

w tym:
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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.

 

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.

Działalność Fundacji w 2007 roku:

W 2007 roku prowadzone działania skupiały się  głownie na realizacji  II  schematu 

Pilotażowego Programu LEADER +. Fundacja realizowała w tym zakresie projekt  „LGD 

WIECZNO  –  konkurencyjność  przez  innowacje”,  który  otrzymał  dofinansowanie

w wysokości 750 000 zł. Pierwotnie planowano w projekcie rozpocząć działania od listopada 

2006.  Jednak  ze  względu  na  przedłużającą  się  procedurę  podpisywania  umów

z beneficjentami realizacja projektu w pełni rozpoczęła się od stycznia 2007 r. W ramach tego 

projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Szkolenia:
 Przygotowanie  rolników  do  prowadzenia  usług  agroturystycznych,  Płużnica,

12-20.03.2007 R., 30 osób * 30 godzin;

 Przygotowanie  rolników  do  prowadzenia  usług  agroturystycznych,  Wałycz,

21-27.03.2007 r., 30 osób * 30 godzin;
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 Kurs języka angielskiego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – poziom I, 

Płużnica, 15.01.2007 r. - 13.04.2007 r., 15 osób * 40 godzin;

 Kurs języka angielskiego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – poziom II, 

Płużnica, 14.04.2007 r. - 05.07.2007 r., 15 osób * 40 godzin;

 Podnoszenie  kwalifikacji  personelu  LGD  –  udział  w  szkoleniach,  seminariach

i konferencjach:

 Łowicz,  16-18.02.2007  r.,  szkolenie  „Ewaluacja  i  rozliczanie  projektów 

społecznych”, M. Bolisęga,

 Warszawa, 21.02.2007 r., konferencja na temat funduszy UE, M. Tomasik,

 Poronin, 5-7.03.2007 r., szkolenie „Doradca PROW 2007-2013”, I. Sączawa,

 Warszawa, 27.03.2007 r., szkolenie FAPA, M. Tomasik,

 Odolin, 24.08.2007 r., szkolenie dla przedstawicieli LGD, A. Szatkowska,

 Brwinów, 26-28.09.2007  r.,  szkolenie  dla  osób  wspierających  tworzenie  LGD,

A. Szatkowska,

 Tleń,  28-29.09.2007  r.,  szkolenie  dla  LGD  na  temat  PROW  2007-2013,

M. Tomasik, M. Skonieczka,

 Toruń, 18-19.10.2007 r., szkolenie „EFS dla partnerstw i porozumień lokalnych”, 

A. Szatkowska

 Tleń, 19-20.10.2007 r., szkolenie „LGD w PROW 2007-2013”, A. Szatkowska,

 Tuchola, 25.10.2007 r., spotkanie przedstawicieli LGD województwa kujawsko-

pomorskiego, Z. Wilczyński,

 Brwinów, 24-26.10.2007  r., szkolenie  dla  osób  wspierających  tworzenie  LGD,

A. Szatkowska,

 Warszawa, 30.10.2007 r., szkolenie FAPA, M. Tomasik,

 Evora  (Portugalia),  20-25.11.2007  r.,  konferencja  podsumowująca  program 

Leader+, M. Tomasik;

 Szkoła  marzeń,  5.02.2007  r.  -  31.12.2007  r.,  łącznie  8  687  osobogodzin  zajęć, 

warsztaty w:

 Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej:

■ Warsztaty informatyczne,

■ Warsztaty teatralne,

■ Warsztaty plastyczne,
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■ Warsztaty jazdy konnej,

■ Warsztaty dziennikarskie "Wieścionosz",

■ Warsztaty biologiczne,

 Gimnazjum Publicznym w Ryńsku:

■ Warsztaty dziennikarskie,

■ Warsztaty modelarskie,

■ Warsztaty rozwijania ducha przedsiębiorczości,

■ Warsztaty teatralne,

■ Warsztaty wokalne,

■ Warsztaty Szkolna Giełda Papierów Wartościowych,

 Szkole Podsawowej w Ryńsku:

■ Warsztaty młodzi twórcy,

■ Warsztaty historyczno-fotograficzne,

■ Warsztaty dziennikarsko-informatyczne;

 Rękodzieło jako produkt turystyczny, Płużnica, 25-29.06.2007, 20 osób* 20 godz;

 Rękodzieło jako produkt turystyczny,, Ryńsk, 2-6.07.2007, 20 osób* 20 godz;

 Prowadzenie  działalności  gospodarczej  na  obszarach  wiejskich,  Płużnica,

17.09.2007 r. - 02.10.2007 r., 20 osób* 30 godz;

 Prowadzenie  działalności  gospodarczej  na  obszarach  wiejskich,  Wałycz,

9-24.10.2007 r., 20 osób* 30 godz;

 Szkoła liderów młodzieżowych, Wronie, 9-11.11.2007, 30 osób *30 godz;

 Kurs  języka  angielskiego  dla  rolników  zamierzających  prowadzić  działalność 

agroturystyczną, Płużnica, rozpoczęty 8.12.2007, kontynuowany w 2008 roku;

2. Analizy, ekspertyzy:
 Opracowanie  planów  zagospodarowania  terenów  nad  jeziorem  w  Przydworzu, 

15.02.2007 r. - 10.07.2007 r., 1 sztuka, dokumentacja opracowana dla Urzędu Gminy 

Wąbrzeźno;

 Opracowanie  planów  zagospodarowania  terenów  nad  jeziorem  w  Ostrowie, 

19.02.2007 r. - 10.07.2007 r., 1 sztuka, dokumentacja opracowana dla Urzędu Gminy 

Płużnica;
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 Opracowanie  planu  modernizacji  i  przystosowania  ośrodka  szkoleniowo-

wypoczynkowego w Orłowie, 2.02.2007 r. -  31.03.2007 r., 1 sztuka, dokumentacja 

opracowana dla Urzędu Gminy Płużnica;

 Opracowanie  planu  ośrodka  szkoleniowo-konferencyjnego  w  Przydworzu,

16.05.2007 r. - 12.11.2007 r., 1 sztuka, dokumentacja opracowana dla Urzędu Gminy 

Wąbrzeźno;

 Opracowanie dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Wieczno – 

Zeszyt  I  Dziedzictwo  historyczne,  Wąbrzeźno,  05.02.2007  r.  -  10.07.2007  r., 

publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie Nasza Gmina z Wąbrzeźna;

 Opracowanie dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Wieczno - 

Zeszyt  II  Dziedzictwo  przyrodnicze,  Wąbrzeźno,  11.07.2007  r.  -  09.11.2007  r., 

publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie Nasza Gmina z Wąbrzeźna;

 Opracowanie dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Wieczno - 

Zeszyt  III  Dziedzictwo  kulturowe,  Wąbrzeźno,  10.11.2007  r.  -  13.02.2008  r., 

publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie Nasza Gmina z Wąbrzeźna;

 Opracowanie  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  dla  obszaru  Wieczno,  w  tym  strategii 

rozwoju i promocji turystyki, prace rozpoczęte 5.02.2007, kontynuowane w 2008 r.;

3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym:
 Seminarium  -  Programy  wymiany  młodzieżowej  i  wolontariatu  w  UE,  Ryńsk, 

17.03.2007 r., 41 osób * 6 godz., w spotkaniu uczestniczyła także młodzież z Francji, 

Litwy i Holandii;

 Seminarium - Programy wymiany młodzieżowej i  wolontariatu w UE, Nowa Wieś 

Królewska,  23.03.2007  r.,  30  osób  *  6  godz.,  w  spotkaniu  uczestniczył  Poseł 

Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka;

 Aktualizacja strony www Lokalnej Grupy Działania – www.lgdwieczno.pl, Płużnica, 

1.01.2007 r. - 31.12.2007 r. , 12 miesięcy;

 Wsparcie  doradcze  -  Prowadzenie  bezpłatnego  doradztwa  w  zakresie 

przygotowywania  projektów  inwestycyjnych  o  charakterze  zbieżnym  z  celami 

ZSROW, Płużnica, Wąbrzeźno, 1.02.2007 r. - 31.12.2007 r., 604 osobogodzin pracy 

doradców;
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 Wydawanie  biuletynów  informacyjnych  dotyczących  realizowanego  projektu, 

Płużnica, 02.04.2007 r. - 31.12.2007 r.,  wydanie  4  biuletynów  w  nakładzie

13 000 szt.;

 Materiały informacyjne dla środowisk lokalnych dotyczących realizowanego projektu, 

w  tym  wysyłka  biuletynów  informacyjnych  do  mieszkańców  za  pomocą  druków 

bezadresowych, 02.04.2007 r. - 31.12.2007 r.;

4. Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne :
 Folder  promocyjny  regionu,  Płużnica,  Wąbrzeźno,  23.01.2007  r.  -  13.04.2007  r., 

nakład 3 000 szt.;

 Film  promocyjny  regionu  Wieczno,  zdjęcia  wykonane  w  Płużnicy,  Ryńsku, 

Przydwórzu, Mgowie, Wieldządzu, Jarantowicach, 11.06.2007 r. - 23.06.2007 r., film 

zrealizowany przez TVP Bydgoszcz, emitowany w paśmie lokalnym;

 Festyny promocyjne regionu Wieczno:

 Święto  Rodziny, Płużnica,  23.06.2007  r., około  750  osób,  1500  osobogodzin, 

podczas festynu wystąpił między innymi zespół dzieci z Ostroha na Ukrainie;

 Święto  Plonu,  Jarantowice,  8.09.2007  r.,  około  750  osób,  około  1  500 

osobogodzin;

 Festyny - Promocja wsi i produktu lokalnego:

 Festyn  Rodzinny  św. Wawrzyńca, Ryńsk, 8.07.2007 r.,  około  750  osób,  około

1 500 osobogodzin;

 Dożynki gminne, Płużnica, 15.09.2007 r., około 250 osób, około 500 osobogodzin;

 Festyny tradycji  lokalnych, łącznie wzięło w nich udział  około 2 150 osób,  około

4 300 osobogodzin, festyny organizowane były przez organizacje społeczne:

 Rada Sołecka Wiewiórki, „Piknik Rodzinny”, Wiewiórki, 1.07.2007 r.,

 Stowarzyszenie  Artystów  Nieprofesjonalnych  w  Gminie  Płużnica,  „Lato

z rozrywką i kulturą”, Błędowo, 14.07.2007 r.,

 Stowarzyszenie  Hodowców  i  Miłośników  Koni  w  Gminie  Płużnica,  „Festyn 

Tradycji Lokalnych – Doroczny Dzień Konia”, 5.08.2007 r.,

 Rada Sołecka wsi Wieldządz, „Szuwarowe Zabawy”, Wieldządz, 11.08.2007 r.,

 Rada  Sołecka  Błędowo,  „Wypieki  drożdżowe,  zawody  sportowe,  potyczki 

wielopokoleniowe” – piknik rodzinny w Błędowie, 18.08.2007 r.,
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 Stowarzyszenie  „Jesień  Życia”  w  Nowej  Wsi  Królewskiej,  „Festyn  Tradycji 

Lokalnych – Dawnych Wspomnień Czar”, Nowa Wieś Królewska, 25.08.2007 r.,

 Koło  Miłośników  Wałycza  przy  świetlicy  wiejskiej  w  Wałyczu,  Festyn 

Młodzieżowy w Wałyczu, 22.09.2007 r.,

 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Mgowo,  „Pożegnanie  Lata”,  Mgowo, 

29.09.2007 r.,

 Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Pływaczewie,  Festyn  w  Pływaczewie  –  

„Z zabawy nauka’, 29.09.2007 r.,

 Szkoła  Podstawowa  w  Myśliwcu,  „Nasza  mała  Ojczyzna”,  Myśliwiec,

6.10.2007 r.,

 Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, „Festyn Rolniczych 

Tradycji Lokalnych”, Błędowo, 7.10.2007 r.,

 Gimnazjum  Im.  Jana  Pawła  II  w  Ryńsku,  Festyn  tradycji  lokalnych,  Ryńsk, 

16.10.2007 r.;

 Opracowanie i wypromowanie marki dla regionu Wieczno, przeprowadzenie konkursu 

na logo, Płużnica, 07.05.2007 r. - 31.12.2007 r.;

 Utworzenie  i  prowadzenie  portalu  internetowego  dla  promocji  regionu  Wieczno, 

www.wieczno.pl,  Płużnica,  05.02.2007  r.  -  31.12.2007  r.,  portal  wykonało

i prowadziło Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja;

 Konkursy  dotyczące  lokalnej  tradycji,  historii,  kultury  i  przyrody, wzięłó  w  nich 

udział 300 osób, odbyły się one w okresie 12.07.2007 r. – 31.12.2007 r., część z nich 

była  kontynuowana  w  2008  roku,  konkursy  organizowane były  przez  organizacje 

społeczne:

 Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica, „Bogactwo naszych gmin – tradycja, 

historia, kultura”,

 Koło  Gospodyń  Wiejskich  z  Nowej  Wsi  Królewskiej,  „Bożonarodzeniowe 

tradycje – międzyszkolny konkurs jasełek”,

 Szkoła Podstawowa w Myśliwcu, „Ocalić od zapomnienia”,

 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryńsku, „Zabytki najbliższej okolicy”,

 Gimnazjum w Zieleniu, „Region oczami różnych pokoleń”,

 Szkoła Podstawowa w Płużnicy, „Mali Patrioci”,
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 „Stowarzyszenie  Artystów  Nieprofesjonalnych  w  Gminie  Płużnica”,  „Przyroda 

Wieczna”,

 Stowarzyszenie  „Jesień  Życia  w  Nowej  Wsi  Królewskiej”,  „Śladem 

bożonarodzeniowych tradycji”;

5. Współpra ca i wymiana doświadczeń między LGD:
 Wizyty  robocze  przedstawicieli  LGD  w  partnerstwach  w  Polsce  –  Debrzno,

06-07.03.2007 r., 26 osób * 2 dni;

 Wizyty robocze przedstawicieli  LGD w partnerstwach w UE – Svenchenis,  Litwa,

28-31.03.2007 r., 9 osób * 4 dni;

 Wizyty robocze przedstawicieli LGD w partnerstwach w UE - Juankoski, Finlandia, 

26.10.2007 r. - 29.10.2007 r., 2 osoby * 4 dni;

 Wyjazdy na konferencje, seminaria, szkolenia:

 Warszawa, 17.04.2007 r., spotkanie sieci Leader+, M. Tomasik,

 Bastia, Francja, 23-27.04.2007 r., M. Skonieczka,

 Maróz, 17-19.05.2007 r., konferencja ogólnopolska, M. Bolisęga, M. Skonieczka

 Radom, 25-26.05.2007 r., konferencja „Budowa poparcia społecznego dla rozwoju 

wsi”, M. Tomasik,

 Przysiek,  4.10.2007  r.,  konferencja  „Jak  skutecznie  informatyzować  gminę?”,

M. Skonieczka 

 Przemyśl,  11-14.10.2007  r.,  konferencja  międzynarodowa  „Leader  –  sukcesy

i wyzwania”, M. Tomasik,

 Warszawa, 6.11.2007 r., spotkanie sieci Leader, M. Tomasik,

 Warszawa, 14.11.2007 r., konferencja dla osób wspomagających tworzenie LGD, 

M. Skonieczka,

 Toruń, 3.12.2007 r., konferencja „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii 

społecznej”, M. Skonieczka,

 Toruń, 5.12.2007 r., szkolenie z zakresu aplikowania o środki UE, A. Szatkowska,

 Przysiek,  14.12.2007 r., konferencja  „Najlepsze  praktyki  dotyczące  aktywizacji 

mieszkańców na terenach wiejskich”, M. Tomasik, Z. Wilczyński, M. Skonieczka,

 Toruń,  20.12.2007  r.,  szkolenie  z  zakresu  aplikowania  o  środki  UE,

A. Szatkowska;
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Fundacja przyjmowała na swoim terenie inne organizacje pozarządowe. W 2007 r. 

odbyły się wizyty studyjne następujących partnerstw:

 LGD Dolina Drwęcy, Płużnica, 31.05.2007 r.,

 Wizyta studyjna gości z Białorusi i Ukrainy, Płużnica, 22.06.2007 r.,

 Szkolenia na temat grup producenckich i gospodarstw ekologicznych dla 

mieszkańców gmin Pawłosiów, Roźwienica, Pruchnik z województwa 

podkarpackiego, Płużnica, 30.07.2007 r. - 1.08.2007 r.,

 Wizyta przedstawicieli LGD ze Żnina, Płużnica, 26-27.10.2007 r.

LGD WIECZNO było partnerem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, 

przy organizacji następujących wydarzeń:

 Spotkanie wojewódzkie Lokalnych Grup Działania z województwa Kujawsko-

Pomorskiego i Dolnośląskiego, Płużnica, 15.06.2007 r.,

 Konferencja wojewódzka PROW 2007-2013, Nowa Wieś Królewska, 17.12.2007 r.

LGD  WIECZNO  uczestniczyło  także  w  pracach  Forum  Aktywizacji  Obszarów 

Wiejskich oraz Kujawsko Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. 

Pkt 3.

Fundacja w 2007 r. nie prowadziła działalności gospodarczej.

Pkt 4.

Fundacja w 2007 roku nie realizowała działań zleconych przez podmioty państwowe

lub samorządowe.

Pkt 5.

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:

 Darowizny   4 122,72 zł,
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 Dotacja  na projekt "LGD WIECZNO - Konkurencyjność  przez innowacje", 

współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji. Umowa z FAPA nr 

L/02/094/2006  479 162,16 zł,

 Pozostałe przychody   17 380,00 zł.

Pkt 6.

W 2007 roku Fundacja poniosła następujące koszty:

 Koszty realizacji celów statutowych : 487 493,31 zł,

 Wydatki administracyjne: 0 zł,

 Koszty działalności gospodarczej: nie dotyczy,

 Pozostałe koszty: 0 zł.

Pkt 7.

Dane dotyczące Fundacji za 2007 rok:

 liczba osób zatrudnionych w Fundacji : 1 - pracownik biurowy,

 łączną kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację:  9 859,20 zł, w tym 

wynagrodzenia 9 859,20 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: 23 

 wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło : 115 686,00 zł 

 udzielone przez fundację pożyczki pieniężne : 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
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 nabyte pozostałe środki trwałe: 11 930,91 zł

 wartość  aktywów  i  zobowiązań  fundacji  ujętych  we  właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

 Aktywa na dzień  31.12.2007 r.: 318 446,59 zł,  w tym aktywa obrotowe 

306 515,68 zł

 Pasywa na dzień  31.12.2007.:  318 446,59 zł,  w tym wynik netto za rok 

obrotowy 13 171,57 zł, i zobowiązania 302 752,82 zł.

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.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa w dniu 11.07.2007 r. przeprowadziła 

kontrolę w siedzibie Fundacji Lokalna Grupa Działania w Płużnicy. Sprawdzony został stan 

zaawansowania realizacji projektu, dokumentacja projektu, prawidłowość  jej sporządzania

i sposoby przechowywania, dokumenty oraz sposób i warunki organizacji i przeprowadzenia 

szkoleń,  seminariów, spotkań,  warsztatów, sposób  opracowania  i  zawartość  materiałów 

szkoleniowych,  kwalifikacje  szkoleniowców,  ekspertów,  sposób  opracowania  i  jakość 

przygotowanych w ramach projektu opracowań, analiz, ekspertyz. 

Podmiot kontrolujący nie miał żadnych zastrzeżeń odnośnie dokumentacji projektu

i sposobu jej przechowywania. Wyniki przeprowadzonej kontroli potwierdził, że projekt jest 

realizowany zgodnie z umową.

Sekretarz Zarządu

Marcin Skonieczka

Prezes Zarządu

Mirosława Tomasik


