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I.

PODSTAWOWE

1.

INFORMACJE

DANE IDENTYFIKACYJNE

O FUNDACJI

I TELEADRESOWE

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@lgdnp.org.pl
www.lgdnp.org.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
3.

POSIEDZENIA

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

77-310
64-915
64-965
77-330
77-304

Debrzno, os. 35-lecia PRL 3/17
Sypniewo, ul. Mickiewicza 45/1
Lędyczek, ul. Kościuszki 27
Czarne, ul. Ogrodowa 3a/34
Rzeczenica, ul. Białobórska 17c

I DECYZJE ZARZĄDU

W 2010 r. Zarząd Fundacji obradował 19 razy i podjął 23 uchwały:
1/1/2010 z 04.01.2010 - w sprawie zatrudnienia na stanowisku Asystent ds. promocji w Biurze
Fundacji,
-

-

2/1/2010 z 04.01.2010 - w sprawie wysokości wynagrodzenia Asystenta ds. promocji Biura
Fundacji,
1/II/2010
Fundacji,

z 15.01.2010 - w sprawie wysokości wynagrodzenia Asystenta ds. biurowych Biura

1/III/2010
Fundacji,

z 01.02.2010 - w sprawie zatrudnienia na stanowisku Pracownik gospodarczy w Biurze

2/III/2010
Fundacji,

z 01.02.2010 - w sprawie wysokości wynagrodzenia Pracownika gospodarczego Biura

1/VI/2010 z 01.03.2010 - w spraWle zatrudnienia na zastępstwo
ds. biurowych,

na stanowisku Asystent

2/VI/2010
z 01.03.2010 - w spraWle wysokości wynagrodzenia na stanowisku Asystent
ds. biurowych,
1/VII/2010 z 01.04.2010 - w sprawie zmian w Procedurze naboru pracowników,
-

2/VII/2010

-

3/VII/2010 z 01.04.2010 - w sprawie przystąpienia do realizacji Lokalnego Programu Grantowego
"Działaj Lokalnie VI",
4/VII/2010 z 01.04.2010 - w sprawie dokonania powierzenia koordynacji Lokalnego Programu
Grantowego,
1/VIII/201O z 13.05.2010 - w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości,

-

z 01.04.2010 - w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego naboru pracowników Fundacji,

2/VIII/2010 z 13.05.2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Lokalnego Programu
Grantowego "Działaj Lokalnie" oraz jej Regulaminu,

1/IX/2010 z 11.06.2010 - w sprawie zatwierdzenia wyboru projektów dokonanego przez Komisję
Oceny Projektów Lokalnego Programu Grantowego "Działaj Lokalnie",
2/IX/2010 z 11.06.2010 - w sprawie zatwierdzenia Opisów stanowisk w Biurze Fundacji,
3/IX/2010 z 11.06.2010 - w sprawie przedłużenia umowy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia
na stanowisku Asystent ds. promocji Biura Fundacji,
1/X/2010 z 05.07.2010 - w sprawie przedłużenia umowy na stanowisku Asystent ds. biurowych
Biura Fundacji,
2/X/2010 z 05.07.2010 - w sprawie zmiany terminu obowiązywania umowy o pracę na zastępstwo
na stanowisku Asystent ds. biurowych Biura Fundacji,
3/X/2010 z 05.07.2010 - w sprawie przedłużenia umowy na stanowisku Pracownik gospodarczy
Biura Fundacji,
1/XI/2010 z 02.08.2010 - w sprawie zatwierdzenia decyzji Zarządu podjętych z ponuruęclem
formy uchwały,
2/XI/2010

z 02.08.2010 - w sprawie wysokości wynagrodzenia Kierownika Biura Fundacji,

1/XII/2010 z 13.09.2010 - w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
pracownikom, zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych,
1/XVI/2010 z 24.11.2010 - w sprawie zatwierdzenia Opisów stanowisk w Biurze Fundacji
4. CEL DZIALANIA FUNDACJI

Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez 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.
5. ZASADY I FORMY REALIZACJI CELÓW

Realizacja celu Fundacji następuje poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
-

upowszechniania w lokalnych mediach oraz w każdy inny sposób informacji o inicjatywach
Fundacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
prowadzenia doradztwa w zakresie przygotowywania
związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju,

projektów

inwestycyjnych

innych

opracowania i realizacji lokalnej strategii rozwoju,
wspierania i koordynowania działań na rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz wszelkich
innych planów, opracowanych i uchwalanych przez organy Fundacji, obejmujących problematykę
rozwoju obszarów wiejskich,
przygotowywania opracowań, analiz, dokumentacji związanych ze szczegółowym planowaniem
inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów i usług, zgodnie z założeniami lokalnej strategii
rozwoJu,
-

udzielania wsparcia ftnansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom
prawa przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji.

Fundacja działając w granicach określonych jej celem szczegółowym orgamzuJe
samodzielnie lub we współpracy z partnerami lub innymi podmiotami prawa:

ftnansuje

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

-'

•
•
•

II.

opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych promujących walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz zasoby historyczno - kulturowe,
tworzenie stron internetowych propagujących działalność Fundacji,
przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym
lub promocyjnym.

DZIAŁALNOŚĆ

FUNDACJI

1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI W 2010 ROKU
1.1. LEADER
1.1.1. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
- Naszyjnik Północy
1) Nabory wniosków
• 28.06. - 27.07.2010 r.

Liczba
złożonych
wniosków
10

Działanie
Odnowa i rozwój wsi
Różnicowanie
w
działalności nierolniczej

dla obszaru

kierunku

2

Lokalnej

Grupy Działania

Wnioskowana
kwota

Limit

954791,03 zł

1 100000,00 zł

95000,00 zł

500 000,00 zł

• 13.09. -12.10.2010 r.
Liczba
złożonych
wniosków

Działanie
Małe projekty

Wnioskowana
kwota

Limit

485756,14 zł

500 000,00 zł

Liczba
wniosków
10
1

Wnioskowana
kwota
954 791,03 zł
45000,00 zł

Pozostały
limit
145208,97 zł
455 000,00 zł

Liczba
wniosków

Wnioskowana
kwota
485 756,14 zł

Pozostały
limit
14243,86 zł

33

2) Ocena zgodności z LSR
• 28.07. - 08.09.2010 r.
Działanie
Odnowa i rozwój wsi
Różnicowanie
w
działalności nierolniczej

kierunku

• 13.10.-25.11.2010r.
Działanie
Małe projekty

33

1.1.2. "Funkcjonowanie
lokalnej
grupy
działania,
nabywanie
umiejętności
i aktywizacja"
Wartość zadania ogółem wyniosła 410 327,83 zł,
Projekt był realizowany od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
Obejmował zasięgiem 11 gmin: Czarne, Człuchów, Debrzno, ]astrowie, Kamień Krajeński,
Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica i Zakrzewo.
CHARAKTERYSTYKA

Informowanie

REALIZOWANYCH

o obszarze: 7 zadań

ZADAŃ:

7648,28 zł
1) Udział w targach Tour Salon w Poznaniu:
• 20-23 października 2010 ro
5721,76 zł
2) Udział w targach GTT w Gdańsku:
• 7-9 maja 2010 ro
3) Funkcjonowanie punktów doradczych dla wnioskodawców:
14490,02 zł
• punkty w Debrznie, Człuchowie, Okonku: 1 lutego - 30 kwietnia 2010 ro
• punkty w Debrznie, Jastrowiu, Rzeczenicy: 30 sierpnia - 12 października 2010 ro
4) Tablice informacyjne o LGD i LSR:
12 760,00 zł
• 11 szt. po jednej dla każdej z gmin
2258,22 zł
5) Gadżety promocyjne:
• długopisy - 1 000 szt.
• torby na zakupy - 300 szt.
6) Zamieszczenie materiałów w lokalnych mediach:
3901,48 zł
• zakup czasu antenowego w radiu - 3 pakiety komunikatów
• zamieszczenie materiałów w prasie lokalnej - 6 ogłoszeń! artykułów
4260,00 zł
7) Mapa "LGD Naszyjnik Północy":
• nakład - 1 200 szt.
Szkolenia pracowników, członków Zarządu i Rady Fundacji: 1 zadanie
2 695,00 zł
1) Szkolenie własne dotyczące Wniosku o przyznanie pomocy w ramach
działania 413 Wdrażanie LSR dla małych projektów
2695,00 zł
• Debrzno - 4 września 2010 ro,udział 30 osób
46205,23 zł
Wydarzenia o charakterze promocyjnym: 2 zadania
1) Targi produktów rękodzielniczych
37288,69 zł
• Debrzno - 25 września 2010 ro
2) Konkurs na potrawę tradycyjną
8916,54 zł
• Debrzno - 3 lipca 2010 ro
Szkolenia dla lokalnych liderów: 1 zadanie
14342,85 zł
1) Szkolenie z zakresu małych projektów
14342,85 zł
• Czarne - 29 września 2010 ro,udział 25 osób
• Człuchów - 1 października 2010 ro,udział 13 osób
• Debrzno - 2 października 2010 r., udział 24 osób
• Jastrowie - 27 września 2010 ro,udział 6 osób
• Kamień Krajeński - 1 października 2010 ro,udział 24 osób
• Koczała - 30 września 2010 ro,udział 17 osób
• Lipka - 28 września 2010 ro,udział 8 osób
• Okonek - 27 września 2010 ro,udział 17 osób
• Przechlewo - 30 września 2010 ro,udział 8 osób
• Rzeczenica - 29 września 2010 ro,udział 15 osób
• Zakrzewo - 28 września 2010 r., udział 17 osób
Prowadzenie biura
288 788,81 zł
1) Wynagrodzenia i inne świadczenie pracowników (5 osób)
155748,82 zł
2) Wynagrodzenia Członków Zarządu Fundacji (13 umów)
66000,00 zł
3) Wynagrodzenia Członków Rady Fundacji (29 umów)
8800,09 zł
4) Pozostałe umowy zlecenie, w tym:
19177,00 zł
• doradztwo prawne
1 037,00 zł
• aktualizacja LSR
3500,00 zł
14640,00 zł
• audyt finansowy
5) Podróże służbowe, w tym:
17535,28 zł
• pracownicy Biura Fundacji
6413,33 zł

• członkowie organów Fundacji
6) Wynajem i utrzymanie biura
7) Materiały biurowe
8) Zakupy inwestycyjne (komputer, meble, wyposażenie
zaplecza
gospodarczego, drukarka laserowa, lamin arka do dokumentów, dyski do
archiwizacji danych, gaśnica z wieszakiem)
9) Pozostałe koszty (usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty sądowe,
skarbowe i notarialne, prowadzenie rachunku bankowego, domena i
hosting)
1.2. DZIAŁA] LOKALNIE

11 121,95 zł
7395,15 zł
5179,48 zł

8952,99

zł

7256,18 zł

2010 - 2011

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.03.2010 r., a zakończy 31.03.2011 r.
Projekt obejmuje zasięgiem 12 gmin: Czarne, Człuchów (wiejska), Człuchów (miejska), Debrzno,
Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica i Zakrzewo.
Wartość zadania ogółem wyniosła 84 915,55 zł, w tym wartość dotacji 50 000,00 zł.
CHARAKTERYSTYKA

REALIZOWANYCH

ZADAŃ:

Koszty programowe:
60 641,19 zł
1) Dotacje
57979,00 zł
• Moja "mała ojczyzna" we wspomnieniach
- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
"Malwa" (gm. Jastrowie), okres realizacji projektu 03.08.2010 - 21.01.2011, wartość projektu
7 179,00 zł (w tym dotacja 4579,00 zł)
• W świecie kształtów i kolorów - Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne (gm. Kamień
Krajeński), okres realizacji 01.08. - 30.11.2010, wartość projektu 4950,00 zł (w tym dotacja
2500,00

• Gdzie

zł)

cztery - Palce Lizać (gm. Człuchów), okres realizacji projektu
07.10 - 30.12.2010, wartość projektu 7300,00 zł (w tym dotacja 4 800,00 zł)
• Kufer artystycznych rozmaitości - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" (gm. Zakrzewo), okres
realizacji 01.07. - 30.11.2010, wartość projektu 19 070,00 zł (w tym dotacja 3 500,00 zł)
• W zdrowym ciele zdrowe Ciele - Koło Gospodyń Wiejskich w Lotyniu (gm. Okonek),
okres realizacji 01.09.2010 - 28.02.2011, wartość projektu 10 390,00 zł (w tym dotacja
3900,00

kucharek

zł)

• Moja mała Ojczyzna inspiracją do działania - Szkolne Koło Caritas w Debrznie
(gm. Debrzno), okres realizacji 01.09.2010 - 28.02.2011, wartość projektu 9550,00 zł
(w tym dotacja 2 800,00 zł)
• Ratuj i gaś bezpiecznie - Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu (gm. Okonek), okres
realizacji 01.07. - 31.12.2010, wartość projektu 15 355,00 zł (w tym dotacja 900,00 zł)
• Integracja przez działanie - Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeziu (gm. Rzeczenica), okres
realizacji 01.08. - 30.11.2010, wartość projektu 6 070,00 (w tym dotacja 2 500,00 zł)
• Jedz zdrowo i żyj na sportowo - Mieszkanki Olszanowa (gm. Rzeczenica), okres realizacji
15.09.2010 - 28.02.2011, wartość projektu 7 160,00 zł (w tym dotacja 2 300,00 zł)
• Prison Graffiti Jam 2010: Graffiti is not a crime - Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw
Lokalnych proIdea (gm. Czarne), okres realizacji 15.06 - 31.08.2010, wartość projektu
30 000,00 zł (w tym dotacja 3 000,00 zł)
• Odkryj dary natury - interdyscyplinarne działania warsztatowe dla dzieci i młodzieży
- Koło Gospodyń Wiejskich w Sierpowie (gm. Czarne), okres realizacji 28.06. - 17.09.2010,
wartość projektu 17 980,00 zł (w tym dotacja 1 800,00 zł)

• Stołuńska oaza spokoju - Grupa wędkarzy, rowerzystów oraz mieszkańców WS1
Stołuńsko, Osowo i Wielki Buczek (gm. Lipka), okres realizacji 15.06. - 15.11.2010, wartość
projektu 10 190,00 zł (w tym dotacja 3 500,00 zł)
• Przez żołądek do serca - Grupa Odnowy Wsi Batorówko (gm. Lipka), okres realizacji
01.08. - 30.11.2010, wartość projektu 6 266,00 zł (w tym dotacja 2 000,00 zł)
· Razem na rzecz Jeziora Mochel w Kamieniu Krajeńskim - Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Gminy Kamień Krajeński (gm. Kamień Krajeński), okres realizacji
01.07. - 31.08.2010, wartość projektu 5 415,00 zł (w tym dotacja 2 300,00 zł)
• W naszym Starznie aktywnie i fajnie! - Rada Sołecka Sołectwa Starzno (gm. Koczała),
okres realizacji 01.07. - 15.09.2010, wartość projektu 10000,00 zł (w tym dotacja
4800,00 zł)
· Nowe Gronowo - przyjazne miejsce zabaw i spotkań - Rada Sołecka Sołectwa Nowe
Gronowo (gm. Debrzno), okres realizacji 01.07. - 30.09.2010, wartość projektu 5 165,00 zł
(w tym dotacja 2 000,00 zł)
· Spotkanie z żywą historią - Komturia Człuchowska (gm. miejska Człuchów), okres
realizacji 04.07. - 28.11.2010, wartość projektu 11 500,00 zł (w tym dotacja 4 000,00 zł)
• Sport dla wszystkich i dla każdego - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów
(gm. wiejska Człuchów), okres realizacji 15.06. - 15.10.2010, wartość projektu 7840,00 zł
(w tym dotacja 4 800,00 zł)
• Cześć Pieśni - Chór "Gromada" (gm. Zakrzewo), okres realizacji 01.07. - 30.09.2010,
wartość projektu 5 112,00 zł (w tym dotacja 2 000,00 zł)
2) Koszty wynagrodzeń
1200,00 zł
1462,19 zł
3) Inne koszty programowe
24274,36 zł
Koszty administracyjne:
22091,00 zł
1) Koszty wynagrodzeń
2183,36 zł
2) Inne koszty biurowe
Fundacja LGD - Naszyjnik Północy uczestniczyła także w pracach Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Pomorskiej Sieci Leader.
2.

GOSPODARCZA FUNDACJI W 2010 R.
Zgodnie ze Statutem Fundacji oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą:
a) działalność agentów turystycznych (pKD 79.11.A),
b) działalność związana z informacją turystyczną (pKD 79.90.B),
c) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (77.33.z),
d) działalność w zakresie reklamy (pKD 73.11.z),
e) działalność związana z organizacją targów i wystaw (82.30.z),
f) działalność wydawnicza (pKD 58.1),
g) kształcenie ustawiczne dorosłych oraz działalność szkoleniowa w zakresie problematyki związanej
z celem Fundacji oraz pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju funduszy z Unii Europejskiej
(pKD 85.32.A),
h) pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (pKD 85.32.A),
i) doradztwo
w
zakresie
prowadzenia
działalności
gospodarczej
zarządzania
(pKD 70.22.z),
j) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (pKD 56.21.Z).
DZIAŁALNOŚĆ

•

W 2010 r. na podstawie zleceń i zamówień Fundacja:
przeprowadziła cykl spotkań nt. budowy założeń LSROR,

./ ,i.
7

•
•
•
•

opracowała "Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich",
przeprowadziła 3 szkolenia "Planowanie projektu i pisanie wniosku",
przeprowadziła szkolenie "Zarządzenie projektem i jego finansami",
przeprowadziła 11 szkoleń "Zakładanie i rejestracja stowarzyszeń oraz ich współpraca
z samorządem",
• przeprowadziła 11 szkoleń "Organizacja imprez masowych",
• wydała a następnie sprzedawała mapy LGD - Naszyjnik Północy.
Przychody z przeprowadzonych 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 podatku dochodowym od towarów i usług).
Szkolenia "Planowanie projektu i pisanie wniosku" oraz "Zarządzanie projektem i jego fmansami"
prowadzone były przez zatrudnionego na umowę zlecenie wykładowcę. Natomiast szkolenia
"Organizacja imprez masowych" oraz "Zakładanie i rejestracja stowarzyszeń oraz ich współpraca
z samorządem" prowadzone były przez 2 Członków Zarządu, którzy zrezygnowali z należącego im się,
tytułem poprowadzenia wykładów, wynagrodzenia (świadczyli oni swoje usługi nieodpłatnie).
Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczony został na cele statutowe, głównie
jako wkład własny do projektu "Działaj Lokalnie".

III.

FINANSE FUNDACJI

1.

INFORMACJA O UZYSKANYCH

PRZYCHODACH

W 2010 ROKU

a) Dotacje:
- Samorząd Województwa Pomorskiego (umowa nr 00032/6932-UMII00015/09)
- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 39/DL7-LOG/2010)
b) Przychody statutowe
- darowizny na cele statutowe
- wpłaty partnerskie
- wpłaty 1%
c) Kapitalizacja odsetek
d) Przychody z działalności gospodarczej
- szkolenia
- usługi
- działalność wydawnicza
W 2010 roku przychody fundacji ukształtowały się na poziomie 565 800,23 zł.
2.

INFORMACJA O PONIESIONYCH

KOSZTACH W

460 770,08 zł
410770,08 zł
50000,00 zł
15133,14 zł
11 308,24 zł
1 600,00 zł
2224,90 zł
3,01 zł
89894,00 zł
60000,00 zł
16 100,00 zł
13 794,00 zł

2010 ROKU

a) Koszty realizowanych projektów i programów
- Samorząd Województwa Pomorskiego (umowa nr 00032/6932-UMII00015/09)
- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 39/DL7-LOG/201O)
- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 39/DL7-LOG/2010)
b) Koszty administracyjne
- Zakup materiałów
- Usługi obce
- Podatki i opłaty
- Świadczenia na rzecz pracowników
- Koszty podróży służbowych
- Pozostałe koszty
c) Koszty fmansowe
- Odsetki i prowizje od otrzymanych kredytów

497 707,50 zł
410770,06 zł
76669,49 zł
10267,95 zł
4213,88 zł
65,55 zł
2146,00 zł
36,00 zł
200,00 zł
110,33 zł
1 656,00 zł
19682,87 zł
19682,65 zł

- Pozostałe koszty fInansowe
d) Koszty działalności gospodarczej
W 2008 roku koszty fundacji ukształtowały się na poziomie 543287,25 zł.
3.

INFORMACJA

O WYNIKU FINANSOWYM

DZIALALNOŚCI

0,22 zł
21683,00 zł

GOSPODARCZEJ

Wynik ooansowy z działalności gospodarczej wyniósł 68 211,00 zł i został w całości przeznaczony
na cele statutowe. Stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z pozostałych
źródeł ukształtował się na poziomie 15,89%.
4.

DANE O ZATRUDNIENIU,

WYNAGRODZENIU

I SYTUACJI FINANSOWEJ

FUNDACJI

a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:
5
(Kierownik biura, Asystent ds. biurowych, Asystent ds. promocji, Księgowa, Pracownik
gospodarczy),
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację:
253 125,79 zł
- z tytułu umów o pracę (koszty projektów) - 5 osób
151819,42 zł
- z tytułu umów zlecenie (koszty projektów) - 33 osoby
101 306,37 zł
w tym:
- wypłacone Członkom Zarządu Fundacji
66 000,00 zł
- wypłacone Członkom Rady Fundacji
8 808,55 zł
c) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne:
0,00 zł
d) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Fundacja posiada rachunek
bankowy:
fundacja posiada rachunki bankowe w BS Człuchów o/Debrzno
stan środków ulokowanych na koncie głównym na dzień 31.12.2010 r. wynosił:
33386,05 zł
stan środków ulokowanych na kontach pomocniczych na dzień 31.12.2010 r. wynosił: 64025,44 zł
e) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek:
fundacja nie nabywała obligacji, udziałów, akcji
f) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie:
fundacja nie nabywała nieruchomości
g) Nabyte pozostałe środki trwałe:
Komputer ADAX Delta W7PD/5400 o wartości 3 600,00 zł
h) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach fInansowych:
310 861,54 zł
5.

DANE O DZIALALNOŚCI

ZLECONEJ

ORAZ WYNIKU FINANSOWYM

FUNDACJI

PRZEZ PODMIOTY

PAŃSTWOWE

I SAMORZĄDOWE

TEJ DZIALALNOŚCI

Fundacja w ramach działalności gospodarczej na zlecenie gmin przeprowadziła 3 szkolenia
"Planowanie projektu i pisanie wniosku", szkolenie "Zarządzanie projektem i jego fInansami",
11 szkoleń "Zakładanie i rejestracja stowarzyszeń oraz ich współpraca z samorządem" oraz 11 szkoleń
"Organizacja imprez masowych". Ponadto na zlecenie samorządów wydała mapy LGD - Naszyjnik
Północy.
Wynik fInansowy działalności zleconej przez podmioty samorządowe wyniósł 46317,00 zł
i został w całości przeznaczony na cele statutowe, głównie jako wkład własny do projektu "Działaj
Lokalnie".
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 opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

-.--.-.-.-------.---~~b-"~

7.

INFORMACJA

O PRZEPROWADZONYCH

KONTROLACH

W 2010 roku na zlecenie Fundacji odbył się audyt finansowy. Poza tym w Fundacji Lokalna
Grupa Działania - Naszyjnik Północy nie zostały przeprowadzone żadne kontrole.
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Magdalena Wojciechowska

Le~ZYński

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASlY JNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930. fax 059/8335931
NIP 843-155-07-61 REGON220246831
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