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1.

PODSTAWOWE

INFORMACJE

O FUNDACJI

1. DANE IDENTYFIKACYJNE I TELEAORESOWE

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy została zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 23.05.2006 r.
77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26
(59) 83 35 930
(59) 83 35 931
biuro@lgd.nasz~ni":polnocy.pl
www.lgd.nasz}inikpolnoQ •.pl
843-155-07-61
220246831
0000257032

Siedziba i adres Fundacji
Telefon
Faks
E-mail
Strona internetowa
Numer NIP
NumerREGON
NumerKRS
2. ZARZĄD FuNDACJI

Zdzisława Hołubowska
Wiesław Puzio
Mieczysław Rapta
Magdalena Jaroszewska
Lech Ciurzyński

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

77-310
64-915
64-965
77-330
78-320

Debrzno, os. 35-lecia PRL 3/17
Sypniewo, ul. Mickiewicza 45/1
Lędyczek, ul. Kościuszki 27
Czarne, ul. Ogrodowa 3a/34
Połczyn Zdrój, ul. Demokracji 10/1

3. CEL DZIAŁANIA FUNDACJI

Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich popr,ez działania
wpływające na stymulowanie

ich zrównoważonego

rozwoju, sprawniejsze wykorzystanie

potencjału

rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania,
wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej a także aktywizację oraz współpracę lokalnych
środowisk.
4. ZASADY I FORMY REALIZACJI CELÓW

Realizacja celu Fundacji następuje poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
-

upowszechniania w lokalnych mecliach oraz w każdy inny sposób informacji o inicjatywach
Fundacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
prowadzenia doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych,
opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich,
wspierania i koordynowania działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
przygotowywania opracowań, analiz, dokumentacji związanych ze szczegółowym planowaniem
inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów i usług,
udzielania wsparcia finansowego,

rzeczowego,

merytorycznego

oraz organizacyjnego

podmiotom

prawa przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji.
Fundacja działając w granicach określonych jej celem szczegółowym organizuje
samodzielnie lub we współpracy z parmerami lub innymi podmiotami prawa:

finansuje

przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
imprezy kulturalne, takie jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące zwłaszcza promoCJt
reglOtlU,

działalność reklamową, promocyjną, informacyjną i poligraficzną w tym:
• opracowywanie i druk broszur, folderów,
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•
•
•

opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych
przyrodnicze i krajobrazowe oraz zasoby historyczno - kulturowe,
tworzenie stron internetowych propagujących działalność Fundacji,
przygotowywanie

i rozpowszechnianie

innych

materiałów

Q

promujących

charakterze

walory

reklamowym

lub promocyjnym.

II.

DZIAŁALNOŚĆ

FUNDACJI

1. DZIALALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI W 2008 ROKU

W 2008 prowadzone działania skupiały się m.in. na realizacji II Schematu Pilotażowego Programu
Leader+. Fundacja kontynuowała w tym zakresie projekt "Bogactwem Naszyjnika koralik
do koralika ... - wdrażanie ZSROW z wykorzystaniem potencjału lokalnego regionu", który otrzymał
dofinansowanie w wysokości 750000 zł. Realizację projektu rozpoczęto od stycznia 2007 r.
i konturowano do kwietnia 2008 r. Rozliczenie projektu trwało jednak dłużej i zakończyło się
w sierpniu 2008 r.
W ramach tego projekDl

\V

2008 r. zrealizowano nastepujace zadania:

l) S<Jeolenia:
- Cykl trzech szkołeń podnoszących świadomość ekołogiczną mieszkańców LGD, 11.03., 12.03.
i 14.03.2008 r., liczba uczestników: 73 osoby;
2) D;jalanja na '4fC<,promog' regjonu:
- Organizacja konkursu na Markę Lokalną "Naszyjnik Północy", 17.12.2007-28.01.2008 r.
3) W!JIÓ{bracai 7!fJmianadoiwiad""ń miedv LGD:
- Krajowe wyjazdy studyjne:
• Raciechowice, 16-17.03.2008 r., liczba uczestników: 17 osób;
4) P",edsi,w'{jeda o charakl,,,,, infOrmafi~vm:
- Aktualizacja strony www Lokalnej Grupy Działania
02.01.-31.03.2008 r.;

www.łgd.naszyjnikpolnocy.pl.

- Informacja o źródłach finansowania, pomoc przy pisaniu wniosków, doradztwo w zarządzaniu
projektami, 02.01.-31.03.2008 r.;
- Konferencja "Naszyjnik Północy - doświadczenia i plany", 07.04.2008 r., liczba uczestników:
60 osób.
5) Ana/iv iek,rpertJiV:
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania kompleksu sportoworekreacyjnego w Lipce, 17.12.2007-30.03.2008 r., dokumentacja opracowana dla gminy Lipka;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej Centrum Kulturalno - Turystyczno Wypoczynkowego w Zakrzewie, 31.12.2007-31.03.2008 r., dokumentacja opracowana dła gminy
Zakrzewo;

- Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji potencjału rekreacyjno-turystycznego obszaru Gminy
Okonek, 31.01.-25.03.2008 r., dokumentacja opracowana dła gminy Okonek;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania Gminnego Centrum
Rekreacji i Sportu ,,AtU" wRzeczenicy,
07.02.-07.04.2008 r., dokumentacja opracowana
dla gminy Rzeczenica;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej koncepcji programowo-lokalizacyjnej
zagospodarowania turystycznego szłaków wodnych Rurzycy, Piławy i Gwdy na terenie gminy
Jastrowie, 11.02.-31.03.2008 r., dokumentacja opracowana dla gminy Jastrowie.
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Poza realizacją projektu "Bogactwem Naszyjnika koralik do koralika ... - wdrażanie ZSROW
z wykorzystaniem potencjału lokalnego regionu" fundacja realizowała także projekt "Realizacja
lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu "Działaj Lokalnie VI"".
W ramach tęgo projęktu w 2008 r. przyznano !7 dotaqi na ręaliza&ję lokalny&h pmjektów
na laczna kwotę 48 322 12 zł:
l) Gmina C:;;prn,:

- "Stalag II B - pamiętamy', grupa nieformalna
05.09.-15.11.2008 r., dofinansowanie 2 250,00 zł;

"mojeczame.pl",

okres realizacji projektu

- "Obrzędowość Bożego Narodzenia - polskie i ukraińskie tradycje", Koło Gospodyń Wiejskich
w Sokolu, okres realizacji projektu 08.09.-19.12.2009 r., dofinansowanie 2 250,00 zł;
2) Gmina wi!irka c.,Iuchów:

- "Zielona Dolina", grupa nieformaIna "Kwiaty
08.09.-15.11.2008 r., dofinansowanie 2 500,00 zl;

Koldowa",

okres

realizacji

projektu

- "Baw się razem z nami", Koło Gospodyń \'iliejskich w Bisk"pnicy, okres realizacji projektu
15.09.2008-31.01.2009 r., dofinansowanie 2 400,00 zł;
3) Gmina miQska C:rju,-hów·

- "Kantylena koncertuje", Zespół wokalny ,,Kantylena", okres realizacji projektu 01.09.200828.02.2009 r., dofinansowanie 2 000,00 zł;
- "Promocja wolontariatu na terenie miasta Człuchów", Człuchowskie Koło Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta, okres realizacji projektu 01.10.-31.12.2008 r., dofinansowanie 1000,00 zł;
4) Gmina D'hno:

- "Dzielmy się miłością", Szkolne Koło Caritas w Debrznie, okres realizacji projektu 01.09.200828.02.2009 r., dofinansowanie 3 000,00 zł;
- "SPORT aktywny wypoczynek, sposobem na nudę oraz realizację indywidualnego i społecznego
rozwoju", Uczniowski Klub Sportowy "Sprinter", okres realizacji projektu 10.09.2008-20.02.2009
r., dofinansowanie! 800,00 zł;
- "Wehikułem czasu przez średniowieczne

Debrzno", Bractwo Rycerskie "Drużyna z Fredelande"

okres realizacji projektu 15.09.2008-20.02.2009 r., dofinansowanie 2 300,00 zl;
5) Gmina Jadrowie·

- "W garze na parze potrawy warzę", Kolo Gospodyń Wiejskich w Sypniewie, okres realizacji
projektu 25.09.2008-21.02.2009 r., dofmansowanie 2 000,00 zł;
- "Zróbmy coś dla siebie", Rada Sołecka wsi Samborsko, okres realizacji projektu 20.09.2008! 5.02.2009 r., dofinansowanie 2 580,00 zł;
6) Gmina Koa;pla:

- ,Jedna gryka - tysiąc możliwości", Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała, okres realizacji
projektu 01.09.2008-23.02.2009 r., dofinansowanie 4 500,00 zł;
7) Gmina Lipką;

- "A nam się marzy wypoczynek na własnej plaży - zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Łąkie",
mieszkańcy wsi Łąkie, okres realizacji projektu 01.09.-31.12.2008 r., dofinansowanie 4 500,00 zł;
8) Gmina Okon,k:

- "Razem w Podgajach", Rada Solecka wsi Podgaje, okres realizacji projektu 15.09.2008-15.02.2009
r., dofmansowanie 4 500,00 zł;
9) Gmina P",echkwo:

- "Taniec to ruch a ruch to zdrowie", grupa taneczna "Vigor", okres realizacji projektu
01.10.-31.12.2008 r., dofinansowanie 3 750,00 zł;
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10)Gmina R!(,''''I'Iniąr
- ,,"Zadry" zaktywizują do współpracy mieszkańców gminy Rzeczeniea", Koło Gospodyń
Wiejskich w Rzeczenicy, okres realizacji projektu 15.09.2008-15.02.2009 r., dofinansowanie
4 500,00 zł;
II)Gmiaa Zakrqwo.·
- "Wypoczywaj i baw się razem z nami", Rady Sołeckie z terenu Gminy Zakrzewo, okres realizacji
projektu 01.10.2008-28.02.2009 r., dofmansowanie 2 492,12 zł;
Ponadto fundacja przyjmowała na swoim terenie inne organizacje pozarządowe. W 2008 r. odbyły
się wizyty studyjne następujących partnerstw:
1) LGD "Nasza Krajna", 10.06.2008 r.,
2) LGD "Krajna nad Notecią", 20.10.2008 r.
Fundacja LGD - Naszyjnik Północy uczestniczyła rakże w pracach Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich oraz Krajowej i Pomorskiej Sieci Leader.
2.

2008 R.
Zgodnie ze Statutem Fundacji oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą:
a) działalność pośredników turystycznych (pKO 63.30.B),
b) działalność agentów turystycznych (pKO 63.30.C),
c) działalność związana z informacją turystyczną (pKO 63.30.0),
d) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów
rolnych
żywych zwierząt
(pKO 51.11.Z),
e) przetwórstwo owoców i warzyw (pKO 15.3),
f) pośrednictwo w sprzedaży towarów różnego rodzaju (pKO 51.19.Z),
g) sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych (pKO 52.11.Z),
h) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z),
i) działalność w zakresie reklamy (pKO 74.4O.Z),
j) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.2),
k) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),
l) działalność wydawnicza (pKO 22.1),
m) działalność poligraficzna (pKO 22.2),
n) kształcenie ustawiczne dorosłych oraz działalność szkoleniowa w zakresie problematyki związanej
z celem Fundacji oraz pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju funduszy z Unii Europejskiej
(pKO 80.42.B),
o) pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (pKO 80.42.B),
p) doradztwo
w
zakresie
prowadzenia
działalności
gospodarczej
zarządzania
(pKO 74.14.A),
członkowskich
q) działalność
orgaruzagl
wspierających
inicjatywy
społeczne
(pKO 91.33.Z),
r) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (pKO 01.41.B)
s) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętr~nych (pKO 55.52.2),
t) prowadzenie restauracji (pKO 55.30.A),
u) prowadzenie barów (pKO 55.4O.Z),
v) prowadzenie stołówek (pKO 55.51.Z).
DZIALALNOŚĆ

GOSPODARCZA

FUNDACJI

W

sL

•

W 2008 r. na podstawie zleceń Fundacja przeprowadziła:
6 szkoleń dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
6 spotkań warsztatowych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
i Lokalnej Strategii Rozwoju,
konferencję ,,Lokalna Strategia Rozwoju jako istotny element w drodze do zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich Naszyjnika Północy",
szkolenie dotyczące zasad i procedur realizacji Lokalnego Programu Grantowego,

•

3 spotkania warsztatowe nt. planowania projektów,

•
•

szkolenie »Zarządzanie i rozliczanie projektu",
szkolenie nt. możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich,

•

szkolenie ot. możliwości

•
•
•

finansowania projektów.

Przychody z tych szkoleń zwolnione są przedmiotowo z podatku od towarów i usług - PKWiU:
80.42.20-00.00 ••Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia" (art. 43 pkt. 1 ust. 1 ustawy
o podatl.." dochodowym od towarów i usług).
III.

FINANSE FUNDACJI

1. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH W 2008 ROKU
a) Dotacje:
- Umowa nr L/02/063/2oo6 - ••Bogactwem Naszyjnika koralik do koralika ...••
(Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA)
470287,20 zł
- Umowa nr 45/DL6-LOG/2008 - ••Realizacja lokalnego konk"rsu grantowego w ramach
Programu ••Działaj Lokalnie VI••••(Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce)
27 000,00 zł
b) Darowizny na cele statutowe
2410,00 zł
c) Kapitalizacja odsetek
53,09 zł
d) Przychody z działalności gospodarczej
80 550,00 zł
W 2008 roku przychody fundacji ukształtowały się na poziomie 580 300,29 zł.
2. INFORMACJA O PONIESIONYCH

KOSZTACH

a) Koszty realizowanych projektów i programów
- Umowa nr L/02/063/2006 - ••Bogactwem Naszyjnika koralik do koralika ...••
(Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA)
239908,29 zł
- Umowa nr 45/DL6-LOG/2oo8 - ••Realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach
Programu ••Działaj Lokalnie VI••••(Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce)
54957,17 zł
b) Koszty administracyjne
1000,62 zł
- Zak"p materiałów
5136,18 zł
- Usługi obce
884,00 zł
- Podatki i opłaty
24 564,06 zł
- Koszty wynagrodzeń
2690,93 zł
- Koszty podróży służbowych
482,95 zł
- Pozostałe koszty
c) Koszty finansowe
11 722,29 zł
- Odsetki od kredytu
156,00 zł
- Pozostałe koszty finansowe
33889,90 zł
d) Koszty działalności gospodarczej
W 2008 rol" koszty fundacji ukształtowały się na poziomie 375 392,39 zł.
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3. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM DZIALALNOŚCI GOSPODARCZE]

Wynik finanso",y z działalności gospodarczej wyniósł 46660,10 zł i został w całości przeznaczony
na cele statutowe. Stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z pozostałych
źródeł uks7.tałtował się na poziomie 13,88%.
4. DANE O ZATRUDNIENIU,

WYNAGRODZENIU I SYTUACJI FINANSOWE] FUNDACJI

a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:
3 (Kierownik biura, Sekretarka, Księgowa),
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację:
58314,48 zł
w tym wynagrodzenia będące kosztami projektów
12 600,42 zł
w tym wynagrodzenia będące kosztem działalności gospodarczej
21150,00 zł
c) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu i członkom innych organów
Fundacji:
0,00 zł
d) Liczba osób zatrudnionych na umowy zlecenie i o dzieło:
12 osób
e) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie i o dzieło:
60575,00 zł
f) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne:
0,00 zł
g) Kwoty ulokowane na rnchunkach bankowych ze wskazaniem banku Fundacja posiada rnchunek
bankowy:
fundacja posiada rachunki bankowe w BS Człuchów o/Debrzno
stan środków ulokowanych na koncie głównym na dzień 31.12.2008 r. wynosił:
1313,72 zł
stan środków ulokowanych na koncie pomocniczym na dzień 31.12.2008 r. wynosił:
11171,87 zł
h) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek:
fundacja nie nabywała obligacji, udziałów, akcji
i) Nabyte nieruchomości,

ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie:

fundacja nie nabywała nieruchomości
j) Nabyte pozosrałe środki trwałe:
fundacja nie nabywała środków trwałych
k) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprnwozdaniach finansowych:
42 205,19 zł
5. DANE O DZIALALNOŚCl ZLECONE] FuNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
ORAZ WYNIKU FINANSOWYM TE] DZlALALNOŚCI

Fundacja w ramach działalności gospodarczej na zlecenie gmin przeprowadziła 8 szkoleń,
9 spotkań warsztatowych i 1 konferencję (pkt. 11.2.sprnwozdania).
Wynik finansowy działalności zleconej przez podmioty samorządowe wyniósł 46 110,10 zł i został
w całości przeznaczony na cele stanIlowe, głównie jako wkład własny do projektu "Realizacja
lokalnego konkursu granrowego w ramach Programu "Działaj Lokalnie VI".
6. INFORMACJA

O

ROZLICZENIACH

FUNDACJI

Z

TYTUŁU

CIĄŻĄCYCH

ZOBOWIĄZAŃ

PODATKOWYCH

Fundacja złożyła w terminie deklaracje CIT·8 i CIT-O do Urzędu Skarbowego. Fundacja
nie zalega z opiatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
7. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

Fundacja Programów PomoC}' dla Rolnicrwa FAPA w dniu 29.04.2008 r. przeprowadziła kontrolę
w siedzibie Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik PółnoC}' w Debrznie. Sprnwdzony został
stan zaawansowania realizacji projektu; dokumenracja projektu, prnwidłowość jej sporządzania
i sposób 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 przygotowywanych w ramach
projeknl opracowań, analiz, ekspertyz.
W
trakcie
kontroli
rue srwierdzono
żadnych
ybień
czy nieprawidło,"oś~
a jej wynik potwierdził, że projekt jest realizowany zgodnie z um ą.
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