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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O FuNDACJI

1. DANE IDENTYFIKACYJNE l TELEADRESOWE

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy zostala %arejestrowana
w Sądzie Rejonowym Gdatlsk- Pól noc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w dniu 23.05.2006 r.

SIEDZIBA I ADRES FuNDACJI

TELEFON

FAKS

E-MAIL

STRONA INTERNETOWA

NUMERNIP

NUMERREGON

NUMERKRS

2. ZARzĄD FUNDACJI

77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26

(59) 83 35 930

(59) 83 35 931

biuro@lgd.nasz)'jnikpolnocy.pl

www.lgd.zas.pl

843-155-07-61

220246831

0000257032

Zd%isł.wa Holtlbowska Prezes Fundacji 77-310 Debrzno, os.35-lccia PRL 3/17

Wiesław Puzio Wiceprezes Zarządu 64-915 Sypniewo, ul. Mickiewicza 45/1

IvlieezyslawRapta Członek 7-arządu 64-965 Lędyo.ek, ul. Kościuszki 27

Magdalena Wojciechowska Członek ZarLądu 77-330 Czame, ul. Ogrodowa 3./34

Lech Ciurzyński Członek Zarządu 77- 304 Rzeczeruca, ul Bi.łobórska 17e

3. CEL DZIAL\N1A FuNDACJI

St:\tutowym celcm pundacji jest d%ialaniena r%eczrozwoju obszarów wiejskich poprzez działania
wpływające na stymulowanie ich nównoważonego rozwoju, spra'VTliejsze wykorzystanie
potencjału rozwojowego terenów wiejskich, popraw~ ich konkurencyjności jako miejsca
zamieszkani., wypocz}'nk-u i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizaej~ oraz
wspólprac~ łokalnych środowisk.
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4. ZAsADY I FORMY REALIZACJI CELÓW

Realizacja celu Fundacji następuje poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

- upowszcchnienia w lokalnych mediach oraz w każdy inny sposób informacji o inicjatywach
Fundacji związanych z aktywizacją ludności na obszal'ach wiejskich,

- prowadzenia domdztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych,

- opracowania i aktualizacji Lokalncj Su:ategii Rozwoju dla Obszaru Lokalnej Gmpy Działania -
Naszyjnik Północy,

- wspierania i koordynowania działań na rzecz rcalizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Obszaru
Lokalnej Grupy Działania - Naszyjnik Północy,

- przygotowywania opracowali, analiz, dokumentacji związanych ze szczegółowym planowaniem
inwestycji oraz kreowaniem nowych prodLtktów i uslug,

- udzielania wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom
prawa przyczyniającym się do realizacji celu f'undacji.

Fundacja działając w granicach określonych jej celem szczcgółowym organizuJc
S3IDodziehuełub we współpracy z partneranil lub in.nynu podnilotanil prawa:

- przedsięwzięcia o charakrel""Leinformacyjnym lub szkolcniowym,

finansuje

- Jmprezy kulturalne, takie jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące zwłaszcza promocji
regtonu,

- działalność reklamową, promocyjną, informacyjną i poligraficzną w tym:

• opracowywanie i druk broszur, folderów,

• opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizuahlych promujących walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz zasoby historyczno - kulrurowc,

• tworzenie sU'on intel'lletowych propagujących działalność Fundacji,

• przygorowywan.ic i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub
promocYJnym.
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II. DZIAŁALNOŚĆ FuNDACJI

1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FuNDACJI W 2009 ROKU

W 2009 roku prowadzone działania skupiły się min. na realizacji działań związanych z
"Funkcjonowanicm lokalnej grupy działania, nabywanie umieję010ści i akrywizacja" w ramach
Programu Rozwoju Obs~arów Wicjskich na lata 2007 - 2013.

W ramach tego projektu w 2009 r. zrealizowano następujące zadania:

1) Szkolenia:

- dla Czlonk6w Zarządll Fllndacji '),;P'')Jgotow{lIIie WllioskJl i zaląc':flików dla projektów
1JJof;jiW)'chdo realizacji w Tt/1JJtltVd~alallia "TJwrzellie i IVZWój miklVprzcdJiCbiorJtw; 2) lit. ".a/oożni
Lok.alllq StTt/t~~iq RoZWoju dla ObJ".a/7/ LokalIlej G/7/py DiŻa/allia - NaJiJj/lik PÓ/IIOCYoraz pro(edury
OcellYt~OdllO.!tioperacji Z l~kalfICj Strategii RozwOJ11ora". Iokali!)'1JJikoleJjami;

dJa Członków Rady Fundacji p". "Rola Rady w W)lborzupr(!lekIÓJ~do realiZ"tji O.fi 4.
PRO Ul' lIa lala 2007 - 2013 o/'{lzjej 1JIiejHew Jt/7/kIJlmd) UJkalllrj Gr'llpy D:::ja/allia';'

dJa Pracowników Biura Lok.a/llrj Gmp)' D'(jalallia - NaJV;/Jik PÓ/IlOCY:r.;.kol.ltia dla
KrirgtJW)',hdO~Y'~.'lctprogra1llów ksi~goW)'ch"GratJ!iktmt GT" omz "Rewizor GT':

2) Przedsięwzięcia o charakterze infonnacyjnym:

prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Lokalnej Grupy Działania -
Naszyjnik Północy (www.Igd.zas.pl/www.Igd.naszyjnikpolnocy.pl);

prowadzenie doradztwa w zakresie prqgotowania wniosku o pr~yznanie pomocy
w tamach Osi 4. J .cader (od 2 do 30 listopada 2009 t.);

przeprowadzenie cyklu imprez pn. "Jedenaście pereł aszyjnika Północy":

1. "FCSt)11folklorystyczny - krajobrazy sccny ludowcj" - Gmina Czarne
- 8 sierpnia 2009 t.;

2. "Debrzno żcgna laro" - Gmina Debr~no - 29 sierpnia 2009 r.;

3. "Pożegnanie lata" - Pieni~żnica (Gmina Rzeczenica) - 29 sierpnia 2oo9r.;

4. "Pożcgnanie h,ta" - Ługi (Gulina Zakl"7.cwo)- 30 sierpnia 2009 t.;

5. "Dmżynowy turniej organizacji i zakładów pracy o Puchar Dyrektora
Ośrodka Kultury w Jastrowiu" - Sypniewo (Gmina Jastrawic)
- 30 sierpnia 2009 r.;
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6. "Pożegnanie lat.a w Gminie Człuchów" - Bukowo (Gmina Cduchów)
- 5 września 2009 r.;

7. "Koczalska noc z gryczaną panną" - Gmina Koczała - 5 września
2009 r.;

8. "Pożegnanie lata" - Gmina Lipka - 6 września 2009 r.;

9. "Tu11liejwsi" - Gmina Przechlewo - 12 września 2009 r.;

10. "Let.ni Festyn Dożynkowy ... Wsi spokojna wsi wesoła ..." - Lotyń (Gmina
Okonek) - l3 września 2009 r.;

11. "Świ~to ziemniaka" - Gmina Kamień Krajeński - 20 września 2009 r.

przeprowadzenie warsztatów aktywizujących dla grup formahlych i nieformalnych,
organizacji pozarządowych oraz dla pozostałych chcących założyć stowarzyszenie
"Praktycznc wypełnianie niczb~dnych dokument.ów":

1. w miejscowości Debrzno, dla mieszkańców gmin: Debrzno, Lipka,
Zaktzewo (20 osób) - 28 grudnia 2009 L;

2. w miejscowości Okonek, dla mieszkańców gn1lJ1:Okonek, Jasuowie
(15 osób) - 28 grudnia 2009 r.;

3. w miejscowości Koczała, dla mieszkańców gmin: Koczala, Przechlewo,
Rzeczenica (18 osób) - 29 gtudnia 2009 r.;

4. w miejscowości Czluchów, dla mieszkańców gmin: Cduchów, Kamie!l
Krajeński, Cza11le(20 osób) - 29 grudnia 2009 r.

przeprowadzenie cyklu spotkań aktywizacyjnych we wszystkich 11 gminach
Lokalnej Grupy Działani, - Naszyjnik Północy dla potencjalnych beneficjelltów
"Małych projektów", "Praktyczne "'!11ełnia.nie wniosków" (dla grup formalnych
i nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych):

1. w miejscowości Okonek dla mieszk:ulców tej gnuny (21 osób) -
22 paździemika 2009 r.;

2. w miejscowości Sypnicwo dla mieszkańców tej gnuny (14 osób) -
20 października 2009 r.;

3. w miejscowości Lipka, dla mieszkatlców tej gminy (18 osób) -
21 paździc.mika 2009 r.;

4. w miejscowości Zakrl.ewo, dla mieszkańców tej gmlllY (14 osób) -
21 października 2009 r.;
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w micjscowości Dcbrzno, dla mieszkańców tcj gnuny (15 osób) -

22 paździcrnika 2009 r.;

6. w miejscowości Czarne, dla mieszkańców tej gmmy (35 osób) -
23 października 2009 r.;

7. w miejscowości Rzeczenica> dla mieszkańców tej f,=y (12 osób) -
23 paździemika 2009 r.;

8. w micjscowości Przcehlewo, dla mieszkańców tej gtntny (11 osób) -
26 października 2009 r.;

9. \V micjscowości Koczała, dla mieszkal1ców tCJ gtntny (18 osób) -
26 paźd7jcrnika 2009 r.;

10. w miejscowości Czluchów, dla mieszkańców tej gro!ny (14 osób) -
27 października 2009 r.;

11. w miejscowości Kamień Krajeński, dla mieszkańców gtniny (13 osób) -
27 października 2009 r.

przeprowadzenie we współpracy z Czarneńskim Ccntrum Kultury "Konkursu na
projekt gadżetu Lokalnej GnlPY Działania - Naszyjnik Północy";

przeprowadzenie seminarium aktywizującego dotyczącego realizacji Lolmlnej
Strategii Rozwoju dL, Obszaru Lokalnej Grupy Działania - Naszyjnik Północy (15
października 2009 r. - 42 osoby).

Ponadto w 2009 roku w ramach działani, "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju" na lata
2008 - 2015 Lok.'I1naGrupa Działania - Naszyjnik Północy oglosiła dwa kon1.'Utsyna następujące
działania:

1. "Tworzenie i rozwój 111ikroprzedsiębiorstw"

W ramach powyższego działania wplynęly 4 wnioski, z wojcwództwa pomorskicgo: 2 wnioski
z Gminy Przechlewo ornz po 1 wniosku z Gminy Czarne i Gminy Człuchów.

2. "Małe projekty"

\VI ramach powyższego działania do Biura Fundacji wpłynęły 53 wnioski z trzech województw
(pomorskiego, wielkopolskiego ornz kujawsko - pomorskiego).

W ramach wyżcj wymicnionych konkursów do Biura rundacji wpłynęło łącznic 57 wniosków na
łączną kwoą 2.201.268, 58 zl. (w czym wnioskowana dotacja stanowiła wattOŚć-1.133.000,51 z-/).
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2. DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZA FuNDACJI W 2009 ROKU

Zgodnie ze St.1.tutem Fundacji oraz wpisem do rejestru p,zedsiębiorców Krajowcgo Rejestru
Sądowego, Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą:

a) dzi.~laInOŚćpośredników turystycznych (pKD 63.30.B),

b) działalność agentów turysrycznych (pKO 63.30.C),

c) działalność związana z informacją turystyczną (pKD 63.30.0),

d) dzi.~łalnoŚćagentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych i żywych ZWIerząt (pKD
51.11.Z.),

e) przetwórstwo owoców i warzyw (pKD 15.3),

f) pośrednictwo w sp,zedaży towarów różnego rodzaju (pKD 51.19.Z),

g) sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych (pKD 52.11.Z),

h) wynajem maszyn i urządzen biurowych (pKO 71.33.Z.),

i) działalność w zakresie reklamy (PKO 74.40.z),

j) działalność związana Z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (pKD 74.85.2),

k) działalność związana z organizacją targów i wystaw (pKD 74.87.A.),

l) działalność wydawnicza (pKD 22.1),

m) dzialalność poligraficzna (pKD 22.2),

n) kształcenie ustawiczne dorosłych oraz działalność szkoleniowa w zakresie problematyki
związanej z celcm Fundacji oraz pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju funduszy z Unii
Europejskicj (pKD 80.42.B),

o) pnzaszkolne fom,)' kształcenia gdzie indziej nie sklasyfiknwaIle (pKD K0.42.B),

p) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (pKD 74.14.A),

cD dziablność OL1,,,,nizacjiczłonknwskich wspierających inicjatywy społeczne (PKO 91.33.2),

r) dz.ialalność usługowa związana z zagospodarowaniC111terenów zieleni (pKD 01.41.B),
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s) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (pKO 55.522),

t) prowadzenie restauracji (pKD 55.30.A),

u) prowadzenie barów (pKO 55.40.z),

v) prowadzenie stołówek (pKD 55.51.Z).

W 2009 roku Fundacja otrzymała statl\> Oq,,,,nizacji Pożytku Publicznego.

nI. FINANSE FUNDACJI

I.INFORMACJA o UZYSKANYCH PRZYCHODACH W 2009 ROKU

a) Dotacje: 173 440,48 zł

b) Darowizny, wpłaty na cele statutowe: 2200,00 zł

c) Kapitalizacja odsetek: 5,55 zł

d) Przychody z działalności gospodarczej: 41500,00 zł

W 2009 roku przychody Fundacji ukształtowały się na poziomie: 217 146,03 zł

2. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

a) Kosny realizowanych projektów i prol,>t:lmów:492 553,81 zł

b) Kosztyadministracyjne: 2 563,93 zł

- Zakup materiałów: 14,50 zł

- Usługi obce: 2313,67 zł

- Podatki i opłaty: 36,00 zł

- Koszty w)'11agrodzel1:0,00 zł

- Koszty podróży służbowych: 199,76 zł

- PomstuJe koszty: 1 656,00 zł

c) Koszty finansowe: 8 782,60 zł
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- Odsetki od kredytu i pożyczek: 8 780, 67 zł

- Pozostałe koszty finansowe: 1,93 zł

d) Koszty działalności gospocb.rczej: 0,00 zł

W 2009 roku koszty Fundacji uksztal towały si~ na poziomie: 505 556,34 zł.

3. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wynik finansowy z dzjalalności gospodarczej wyniósł: 41 500,00 zł i został w całości
przeznaczony na cele statutowe. Stosunek przychodów z działalności gospodarczej do
przychodów z pozostałych źródeł ukształtował si~na poziomie 19 %.

4. DANE O ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU I SYTUACJI FINANSOWEJ FuNDACJI

a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 3 (Kierownik biura, Asystent ds. biurowych,
Księgo'wa)

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: 183 849,52 zł

- w tym wynagrodzenia będące kosztam.i projektów~ 183 849,52 zł

- w tym wynagrodzenia będące kosztem dziahtlności gospodarczej: 0,00 zł

c) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu członkom. innych
organów Fundacji: 22 000,00 zł

d) Liczba osób zatrudnionych na umowy złecenie i o dzieło: 54 umQWY

e) Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło: 65 802,35 zł

f) Udzielone przez Fundacje pożyczki pienię:i:ne:0,00 zł

li! Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Fundacja posi.~da rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Oddział
w Debrznie:

- stan środków ulokowanych na koncie głównym na dzień 31 l,'Iudnia 2009 r.
wynosił: 10 899,90 zł

- stan środków ulokowanycb na koncie pomocniczym na dzień 31 grudnia 2009 r.
wynosił: 10 171,35 zł
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h) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0,00 zł

i) Nabyre nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość h:\vot wydarkowanych na to nabycie:
0,00 zł

j) Nabyte pozostale środki trwale: 18 265,04 zł

k) Wartość aktywów i zobowiąza,i Fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych:
353 841,35 zł

5. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FuNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZĄDOWE ORAZ WYNIKU FINANSOWYM TE] DZIAŁALNOŚCI

Fundacja Lokalna Grupa Dzi.~łania - Nasz}inik Północy w ramach wspólnego dzialania
publicznego związanego z porozumieniem gmin realizowała

• Projekt pn. "Wspólnie wspieramy rozwój publiczny". W ramach tego
projektu:

1. Przeprowadzono szkolenie dla przedsiębiorców "Biznes plao";

2. Pt'/'eprowadzono szkolenie pn. "Źródła finansowania działalności gospodarczej
i wypełnianie wniosków";

3. Dokonano aktualizacji i wydruku Informatora Turystycznego "Perły Naszyjnika
Północy".

• Projekt pn. "Współpraca społeczności i upowszechnianie kultury fizycznej
metodą rozwoju lokalnego". W ramach tego projektu:

J. Wydano nasrępujące publikacje:

"Katalog dobrych praktyk Naszyjnik..'\ Północy" projektów pattncrskich
(krajowych i zagranicznych) wraz z wykazem podmiotów aktywizujących
społeczności lok.'I1nez terenu &'111inLGD - Naszyjnik Północy;

"Katalog miejsc i terenów rekreacyjnycb Lokalnej Grupy Działania -
Naszyjnik Północy", który stanowi publikację zawierającą ciekawe, warte
obejrzenia oraz doskonałe do wypoczynku i rodzinnych zabaw miejsca rekreacji
z terenu gmin należących do Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik
Pólnocy.

Ponadto oprócz obu zadań publicznych, Fundacja reaJizowala kolejną edycję Lokalnego
Programu Grantowego "Działaj Lokalnie VI". \VI 2009 roku Lokalny Ośrodek Granrowy
przyznał 20 dotacji, w związku z tym, przyczynił się do realizacji lokalnych projektów i
rozdysponowaJ J..·wotę61100,00 zł.
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Na zlecenie gmin, w ramach tego projektu, pnepwwadzono rowlUez następujące
szkolenia: "Planowanie projektu i pisanie wniosku", "Zarządzanie projektem i jego
finansowanie" .

Lokalny Ośrodek Grantowy przyznał następujące dotacje:

1. "Wakacyjna akademia twórczości dla dzieci i młodzieży - interdyscyplinarne
działania warsztatowe" - Koło Gospodyń Wicjskich wSierpowic - Gmina Czarne -
okres realizacji projektu: 22 czerwca - 19 września 2009 r. - przyznana k\vot.~
dofinansowania: 4 800,00 zł;

2. "Muzyka łqczy pokolenia" - Zespól "Szcz<;śliwa13" - Gmina wiejska Człuchów-
okres re.~lizacji projektu: 1 lipca - 31 października 2009 r. - przyznana kwota
dofinansowania: 4 800,00 zł ;

3. "Kantylena koncertuje" - Zespól Wokalny "Km1tylena" - Gmina miejska Człuchów
- okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2009 t. - 31 stycznia 2010 r. - przyznana kwota
dofinansowania: 2 000,00 zł;

4. "Edukacja muzyczna poprzez współczeSlle środki medialne" - Stowarzyszenie "Pro
Kultura" - Gmina miejska Człuchów - okres realizacji projektu: 1 łipca - 20 grudnia
2009 r. - przyznana kwota dofInansowania: 2 800,00 zł ;

5. "Diamenty i diamenciki - współdziałajmy razem" - Szkolne Kolo "Caritas"
w Debrznie - Gmina Debrzno - okres realizacji projektu: 1 września 2009 r. - 28 lutego
2010 r. - przyznana kwota dofinansowania: 2 000,00 zł ;

6. "Razem . lepiej i weselej!" - Rada Sołccka Sołectwa Nowe Gronowo - Gmina
Debrzno - okres realizacji projektu: l lipca - 31 października 2009 r. - przyznana k\vota
dofu1ansowania: 2 800,00 zł ;

7. "Być królewrlq, być rycerzem..." - Rada Solecka wsi Brzeźnica Kolonia - Gmina
Jastrowie - okres rcnhzacji projektu: 12 lipca - 2 sierpnia 2009 r. - przyznana kwotil
dofinansowania: 2 500,00 zł;

8. ,,Młodzież brzeźnicka z historią okolic za pan brat" - Kolo Gospodyti Wiejskich
w Brzeźnicy - Gmina Jastrowie - okres rCillizacjiprojektu: 1 lipca - 31 października
2009 r. - przyznana kwota dofinansowania: 2 300,00 zł;

9. "Przyroda wokół nas" - Koło forograficzne P1"~Yświetlicy w Dąbrowie -
Gmina Kamień Krajeński - okres realizacji projektu: 1 lipca - 31 października 2009 r.
- przyznana l"wota dofinansowania: 3 000,00 zł ;

10."Ocalmy skarby przeszłości" - Kamieńskie Towarzysrwo Kulturalne - Gmina
Kamień Krajeński - okre.s realizacji projektu: 15 czerwca - 15 listopada 2009 r. -
przyznana k\vota dofu1ansowania: 4 800,00 zł;
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11. "Razem i dla wszystkich" - Rada Solecka Sołectwa Lękjnia - Gmina Koczała - okres
realizacji projektu: 23 czerwca - 31 lipca 2009 r. - przyznana kwota dofmansowania: 1
500,00 zł;

12. "Bielsko na pogodę i niepogodę" - Rada Solecka Sołectwa Bielsko - Gmina Koczała
- okres realizacji projekhl: 2 lipca 2009 - l stycznia 2010 r. - przyznana kwota
dofinansowania: 3 300,00 zł ;

13. "Batorowo, Batorówko, Białobłocie - trzy wioski, jedna wspólna sprawa" -
Mieszkańcy wsi Batorowo. Batorówko i Bialobłocie - Gmina Lipka - okres realizacji
projektu: 15 czerwca - 15 listopada 2009 r. - przyznana kwota dofinansowania:
4800,00 zł;

14. "Strona internetowa jako kronika Solectwa Lotyń" - Sołectwo Lotyó - Gmina
Okonek - okres realizacji projektu: 1 lipca - 31 grudnia 2009 r. - przywana kwota
dofinansowania: 1 500,00 zł ;

15."Żyjmy zdrowo" - Kolo GospodY11Wiejskich w Lotyniu - Gmina Okonek - okres
realizacji projektu: l lipca - 31 grudnia 2009 r. - przyznana kwota dofmansowania:
3300,00 zł;

16. "Teatrobranie" - Grupa Studio Teatn' i Plastyki "Imali łduzi" - Gmina Przechlewo -
okres realizacji projektu: 1O września - 30 grudnia 2009 r. - przyznana kwota
dofinansowania: 4 800,00 zł ;

17. "By boisko było blisko", Rada Sołecka Sołectwa Breńsk - Gmina Rzeczeuica • okres
l'ealizacji projektu: 1 lipc.~- 31 sierpnia 2009 r. - przyznana kWOG'dofinansowania: 3
500,00 zł;

18. "Integracja i zaktywizowanie mieszkanek wsi Gwieździn do aktywnego
i twórczego spędzania wolnego czasII" - Mieszkanki Gwicździna - Gmina
Rzeczeuica - okres realizacji projektu: 1 październik.~ 2009 - 28 lutego 2010 r. -
przyznana kwota dofinansowania: 1 300,00 zł;

19. "Ocalmy od zapomnienia" - Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic
"GROMADA" - Gmina Zaktzewo - okres realizacji projekm: 1 lipca - 30 listopada
2009 r. - przyznana kwota dofinamowani.~: 2200,00 zł ;

20. "Impresje artystyczne - żyj kołorowo" - Stowarzyszenie "Strefa KultnIj?'
w Zakrzcwic - Gmina Zaktzewo - okres realizacji projckm: 25 lipca - 30 listopada
2009 r. - przyznana kwota dofmansowauia: 3 100,00 zł ;
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6. INFORMACJA O ROZUCZENIACH FuNDACJI Z TYTUŁU CIĄżĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH

Fundacja złożyła w terminie deklaracje CIT·8 iCIT- Odo Utz~du Skarbowego. Fundacja
nie zalega z opIatami na rzecz Zakładu UbezpieczeIl polecznych iUrz~du Skarbowego.

7. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

W 2009 roku żadnych kontroli nic p,/'cprowadzono.

CzI

Sekretarz Zarządu

~1~~~~ka
du CZlt!dU

ński .Mie sław pta

f
'/I/ltJ

~~{esZarządu

Pr6Zą ,ZjJ.[ządu .------
'?- - y~

Zdzisława Hołubowska
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