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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I TELEADRESOWE

I"undacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy została zarejestrowana w Sądzie

Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIIl Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego w dniu 23.05.2006 r.

Siedziba i adres Fundacji

Telefon

Faks

E-maił

Strona internetowa

Numer NIP

NumerREGON

NumerKRS

2. ZARZĄD FUNDACJI

77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26

(59) 83 35 930

(59) 83 35 931

biuro@lgd.naszvjnik!,olnocy.!,1

w\vw.lgd.naszvjnik!,olnoc)'.p I

843·155·07 -61

220246831

0000257032

77·310 Debrzno, os. 35·lecia PRL 3/17

64-915 Sypniewo, ul. Mickiewicza 45/1

77-420 Lipka, ul. Gajowa 21

72-100 Goleniów, ul. Słowiańska la/9

89-430 Kamień Krajeński, ul. Dworcowa 5

64-965 Lędyczek, ul. Kościuszki 27

77·330 Czarne, ul. Ogrodowa 3a/34

Zdzisława Hołubowska Prezes Zarządu

Wiesław Puzio Wiceprezes Zarządu

Norbert Klimek Członek Zarządu

Danuta Leśniak Członek Zarządu

Waldemar Kędrak Członek Zarządu

:VIieczysławRapta Członek Zarządu

,\lagdalena jaroszewska Członek Zarządu

3. PRACA ZARZĄDU

W 2006 roku Zarząd Fundacji odbył jedno spotkanie dotyczące postępów w pisaniu

wniosku o dofinansowanie projekru w ramach "Pilotażowego Programu Leader+" - SPO

"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

2004-2006". Nie podjęro w rej sprawie żadnych uchwał.

4. CEL DZIAŁANIA FUNDACJI

Cel działania fundacji określa §6 Staruru Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik

Północy:

,,§6

Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych

na obszarze miast i gmin, o którym mowa w §5 ust. 3 niniejszego staruru (zwanych dalej

"obszarami wiejskimi" rozumiane jako:
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ze szczegóło\vyrn

usług, zgodnie z

1. działanie wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości życia na tych obszarach,

2. sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich poprzez

inicjowanie lub wspieranie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie, sprowadzające się w

szczególności do wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zasobów

historyczno-Inutllrowych tych obszarów dla rozwoju turystyki i rozwoju lokalnej

wytwórczości,

3. podjęcie działań zmierzających do poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich jako

miejsca zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej, polegających

w szczególności na promocji tych obszarów na obszarze RP i za granicą jako obszarów

atrakcyjnych turystycznie, jak również promocji produktów lokalnych pochodzących z tych

obszarów,

4. mobilizowanie ludności do WZięCiaaktywnego udziału w procesie rozwoJu obszarów

wiejskich poprzez podejmowanie działań skutkujących nawiązaniem współpracy w ramach

zespołów tematycznych funkcjonujących w Fundacji jak najszerszego kręgu mieszkańców

zamieszka·lych w miastach i gminach, o któtych mowa w §5 ust. 3 niniejszego statutu - w

celu wspólnego opracowywania planów rozwoju obszarów wiejskich,

5. upowszechnianie w lokalnych mediach oraz w każdy inny prawem dopuszczany sposób

informacji o inicjatywach Fundacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach

wiejskich,

6. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych

z realizacją Zinregrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich,

7. opracowame Zinregrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszarów

wiejskich,

8. wsplerame i koordynowanie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju

Obszarów Wiejskich dla obszarów wiejskich oraz wszelkich innych planów obejmujących

problematykę rozwoju obszarów wiejskich opracowanych i uchwalonych przez organy

Fundacji,

9. przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji zWiązanej

planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów,

/-ałożeniami Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich,

10.udzielanie - z zastrzeżeniem postanowień §11 i §12 niniejszego statutu - wsparcia

finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom prawa

przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji."



5. ZASADY I FORMY REALIZACJI CELÓW

§7 Stamtu Fundacji:
"Fundacja działając w granicach określonych jej celem szczególowo opisanym w §6 organizuje
i finansuje samodzielnie albo wc współpracy z partnerami lub innymi podmiotami prawa:
l. wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
2. imprezy kulmralne, takie jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące zwłaszcza promocji

miast i gmin o których mowa w §5 ust. 3 niniejszego statutu,
3. działalność reklamową, promocyjną, informacyjną i poligraficzną w tym:

a) opracowywanie i dmk broszur, folderów, plakatów nawiązujących do problematyki
objętej cclem działania Fundacji,

b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych promujących walory
przyrodnicze
i krajobrazowe oraz zasoby historyczno - kulturowe miast i gmin O których mowa w §5
ust. 3 niniejszego stamtu,

c) tworzenie stron internetowych propagujących działalność Fundacji,
d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym

lub promocyjnym."
6. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

Zgodnie ze Statutem Fundacji oraz wpIsem do tejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego, Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą:

a) działalność pośredników turystycznych (pKD 63.30.13),
b) działalność agentów turystycznych (pKD 63.30.C),
c) działalność związana z informacją turystyczną (pKD 63.30D),
d) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych i ż)"vych zWIerząt

(pIW 51.1I.Z),
e) przetwórstwo owoców i warzyw (pKD 15.3),
l) pośrednictwo w sprzedaży towarów różnego rodzaju (pKD 51.19.Z),
g) sprzedaż detaliczna w nic wyspecjalizowanych sklepach z przewagą ż)"vności, napojów

i \vyrobów tytoniO\vych (pKD 52.1I.Z),
h) wynajem maszyn i urządzeń biuro\vych (71.33.z),
i) działalność w zakresie reklamy (pIW 74.40.z),
j) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.z),
k) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),
l) działalność wydawnicza (PIW 22.1),
m)działalność poligraficzna (pKD 22.2),
n) kształcenie ustawiczne dorosłych oraz działalność szkoleniowa w zakresie problematyki

związanej z cclem Fundacji oraz pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju funduszy z Unii
Europejskiej (pKD 80.42.13),

o) pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PIW 80.42.13),
p) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania

(pKD 74.14.A),
<0 działalność organizacji członkowskich wspierających inicjaty\vy społeczne

(pKD 91.33.Z),
r) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (pKD 01.41.13)



s) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnęrrznych (pKD 55.52.z),
t) prowadzenie restauracji (pKD 55.30.A),
u) prowadzenie barów (pKD 55.40.z),
,.) prowadzenie stołówek (pKD 55.51.Z).

W 2006 r01:u Fundacja Lokalna Grupa Działania nie prowadziła działalności
gospodarczej.

II. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA FUNDACJI

1. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH

W 2006 roku jedynymi przycho<hmi fundacji były wkłady założycielskie na łączną kwotę

6640,00 zł.

2. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, w związku z czym wszystkie

ponicsione koszty związanc były z realizacją celów statutowych.

Poniesiono następującc koszty:

. usługi obce -757,00 zł

. pozostałe koszty - 2 080,78 zł.

3. DANE O ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU I SYTUACJI FINANSOWE] FUNDACJl

a) W 2006 r. roku Fundacja nie zarrudniała żadnych osób zarrudnionych na umowę o pracę.

b) Biuro Fundacji prowadziła stażystka z Powiatowego Urzędu Pracy.

Księgowość prowadziła wolontariuszka.

c) Członkowie Zarządu Fundacji nic pobierali żadnych wynagrodzeń.

u) W 2006 roku Fundacja nie wydatkowała żadnych środków wynibjących z umów zlecenie.

e) Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.

f) Fundacja posiada rachunck bankowy w BS Człuchów o/Debrzno o numerze konra

34 9326 0006 0083 0160 2000 0010. Stan środków ulokowanych na rachunku bankowym

na dzień 31 grudnia 2006 r. "'1'nosił 3 706,40 zł.

g) Wartość aktywów i zobowiązań ujętych w sprawozdaniach - 3 803,98 zł.

4. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONE]

Fundacja nie wykonywała działalności zleconej.

5. INFORl\1ACJA O ROZUCZENIACH FUNDACJI

rundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ZUS.

6. INFORMACJA O KONTROLI

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzone kontrole zcwnętrzne.

PRE~E
~- ~ '

mgr ZdZisława Hołubows ,


