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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE 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. Status organizacji pożytku publicznego uzyskała 28.09.2009 r. 

Siedziba i adres Fundacji 77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26 

Telefon (59) 83 35 930 

Faks (59) 83 35 931 

E-mail biuro@lgdnp.org.pl 

Strona internetowa www.lgdnp.org.pl 

Numer NIP 843-155-07-61 

Numer REGON 220246831 

Numer KRS 0000257032 

2. ZARZĄD FUNDACJI 

Zdzisława Hołubowska Prezes Zarządu  

Paweł Gibczyński Wiceprezes Zarządu  

Magdalena Wojciechowska Członek Zarządu  

Lech Ciurzyński Członek Zarządu  

3. POSIEDZENIA I DECYZJE ZARZĄDU 

W 2012 r. Zarząd Fundacji obradował 13 razy i podjął 27 uchwał: 

- 1/II/2012 z 27.02.2012 – w sprawie przystąpienia do realizacji Konkursu Grantowego „Działaj 

Lokalnie VII”, 

- 2/II/2012 z 27.02.2012 – w sprawie powierzenia koordynacji Ośrodka Działaj Lokalnie, 

- 3/II/2012 z 27.02.2012 – w sprawie przyjęcia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych, 

- 4/II/2012 z 27.02.2012 – w sprawie wyznaczenia Administratora bezpieczeństwa informacji  

w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, 

- 5/II/2012 z 27.02.2012 – w sprawie upoważnienia pracownika do przetwarzania danych osobowych, 

- 6/II/2012 z 27.02.2012 – w sprawie upoważnienia pracownika do przetwarzania danych osobowych, 

- 7/II/2012 z 27.02.2012 – w sprawie upoważnienia pracownika do przetwarzania danych osobowych, 

- 8/II/2012 z 27.02.2012 – w sprawie upoważnienia pracownika do przetwarzania danych osobowych, 

- 9/III/2012 z 05.04.2012 – w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Konkursu Grantowego 

„Działaj Lokalnie” oraz jej Regulaminu, 

- 10/III/2012 z 05.04.2012 – w sprawie przyjęcia podmiotów w poczet partnerów, 

- 11/IV/2012 z 18.04.2012 – w sprawie przyjęcia podmiotów w poczet partnerów, 

- 12/IV/2012 z 18.04.2012 – w sprawie zatwierdzenia wyboru projektów dokonanego  

przez Komisję Oceny Projektów Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie”, 

- 13/IV/2012 z 18.04.2012 – w sprawie zmian na liście projektów wybranych przez Komisję Oceny 

projektów Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie”, 

- 14/V/2012 z 29.05.2012 – w sprawie przyjęcia podmiotów w poczet partnerów, 

- 15/VI/2012 z 21.06.2012 – w sprawie przyjęcia podmiotów w poczet partnerów, 

- 16/VIII/2012 z 29.08.2012 – w sprawie przyjęcia podmiotów w poczet partnerów, 

- 17/IX/2012 z 08.10.2012 – w sprawie przyjęcia podmiotów w poczet partnerów, 

- 18/X/2012 z 19.10.2012 – w sprawie przyjęcia podmiotów w poczet partnerów, 

- 19/XI/2012 z 29.10.2012 – w sprawie przyjęcia podmiotów w poczet partnerów, 

mailto:biuro@lgdnp.org.pl
http://www.lgdnp.org.pl/
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- 20/XII/2012 z 16.11.2012 – w sprawie przyjęcia Regulaminu dokonywania zakupów towarów  

i usług, 

- 21/XII/2012 z 16.11.2012 – w sprawie przyjęcia podmiotów w poczet partnerów, 

- 22/XIII/2012 z 03.12.2012 – w sprawie przyjęcia podmiotów w poczet partnerów, 

- 23/XIII/2012 z 03.12.2012 – w sprawie przyznania premii uznaniowej, 

- 24/XIII/2012 z 03.12.2012 – w sprawie przyznania premii uznaniowej, 

- 25/XIII/2012 z 03.12.2012 – w sprawie przyznania premii uznaniowej, 

- 26/XIII/2012 z 03.12.2012 – w sprawie przyznania premii uznaniowej, 

- 27/XIII/2012 z 03.12.2012 – w sprawie przyznania premii uznaniowej. 

4. KOMISJA REWIZYJNA FUNDACJI 

Teresa Budek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Ireneusz Bona Członek Komisji Rewizyjnej 

Ryszard Drzewiecki Członek Komisji Rewizyjnej 

Wiesław Jankowski Członek Komisji Rewizyjnej 

Łukasz Machciński Członek Komicji Rewizyjnej 

5. CEL DZIAŁANIA 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. 

6. 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 projektów inwestycyjnych i innych związanych 

z realizacją lokalnej strategii rozwoju, 

- 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 finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom 

prawa przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji. 

Fundacja działając w granicach określonych jej celem szczegółowym organizuje i finansuje 

samodzielnie lub we współpracy z partnerami lub innymi podmiotami prawa: 

- przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, 

- imprezy kulturalne, takie jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące zwłaszcza promocji regionu, 

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

 opracowywanie i druk broszur, folderów, 

 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. 
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7. SFERY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Najważniejszymi sferami, prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego, są: 

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,  

w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nt 234, poz. 1536). 

II. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI 

1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI W 2012 ROKU 

Głównymi działaniami podjętymi przez Fundację w 2012 roku była realizacja programów Leader  

oraz Działaj Lokalnie. 

W ramach Programu Leader realizowane były dwie umowy: 

- o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju”, 

- przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja. 

Natomiast w ramach Programu Działaj Lokalnie odbył się Konkurs Grantowy oraz kampania  

na rzecz 1% podatku dochodowego. 

We wszystkich działaniach prowadzonych przez Fundację wzięło udział 910 osób, w tym 756 osób 

fizycznych i 154 osoby prawne. 

1.1. LEADER 

1.1.1. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik 

Północy 

Fundacja od 2009 roku wdraża Lokalną Strategię Rozwoju, w ramach której zobowiązana jest do 

wyboru wniosków, które najbardziej przyczyniają się do jej realizacji (wpisują się w zakres przedsięwzięć 

w niej zapisanych). W tym celu prowadzone są nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

czterech działań: 

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

- „Odnowa i rozwój wsi”, 

- „Małe projekty”. 

W 2012 roku Fundacja prowadziła 2 tury naborów wniosków – 01.-29.06.2012 oraz 01.-31.10.2012, 

w wyniku których złożonych zostało 138 wniosków. Rada Fundacji dokonała oceny zgodności 

wniosków z lokalną strategią rozwoju oraz lokalnymi kryteriami, w konsekwencji czego wybranych  

do dofinansowania zostało 95 wniosków. 

Całkowity budżet na wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju wynosi 9 397 624 zł. Dotychczas, dzięki 

prowadzonym naborom wniosków wykorzystano 78,86% dostępnych funduszy. 

Do 31.12.2012 r. rozliczonych zostało 57 umów na łączną kwotę 1 379 902,76 zł. Ich efektem jest 

realizacja założonego w strategii poziomu wskaźników produktu – 41% oraz wskaźników rezultatu – 

51%. 
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1) Nabory wniosków 

 01.06. – 29.06.2012 r. 

Działanie 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Wnioskowana 

kwota 
Limit 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

10 1 880 789,50 zł 1 000 000,00 zł 

Małe projekty 40 660 484,34 zł 450 000,00 zł 

 

 01.10. – 31.10.2012 r. 

Działanie 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Wnioskowana 

kwota 
Limit 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 

10 941 203,50 zł 600 000,00 zł 

Odnowa i rozwój wsi 15 1 951 355,00 zł 1 400 000,00 zł 

Małe projekty 63 1 015 249,60 zł 700 000,00 zł 

 

2) Ocena zgodności z LSR 

 01.06. – 29.06.2012 r. 

Działanie 

Liczba 

wybranych 

wniosków 

Wnioskowana 

kwota 

Pozostały 

limit 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

6 977 157,50 zł 22 842,50 zł 

Małe projekty 28 448 625,09 zł 1 374,91 zł 

 

 01.10. – 31.10.2012 r. 

Działanie 

Liczba 

wybranych 

wniosków 

Wnioskowana 

kwota 

Pozostały 

limit 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 

6 541 203,50 zł 58 796,50 zł 

Odnowa i rozwój wsi 12 1 394 384,00 zł 5 616,00 zł 

Małe projekty 43 687 810,21 zł 12 189,79 zł 

 

3) Stan wdrażania 

 budżet 

Działanie 
Wnioski w trakcie 

weryfikacji 

Umowy w trakcie 

realizacji 

Rozliczone 

umowy 

% 

wykorzystania 

budżetu 

Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej 

6 541 203,50 zł 5 367 530,00 zł 0 0,00 zł 77,83 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

5 1 103 200,00 zł 0 0,00 zł 2 79 125,00 zł 56,87 

Odnowa i rozwój wsi 12 1 394 384,00 zł 11 1 032 540,00 zł 9 621 659,00 zł 96,57 

Małe projekty 69 1 100 531,12 zł 30 491 822,55 zł 46 679 118,76 zł 75,87 

Ogółem 92 4 139 318,62 zł 46 1 891 892,55 zł 57 1 379 902,76 zł 78,86 
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 wskaźniki (na podstawie rozliczonych umów) 

Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu 

% 

realizacji 

wskaźnika 

Wskaźniki rezultatu 

% 

realizacji 

wskaźnika 

Wypoczynek  

na obszarze 

Naszyjnika 

Ilość zadań inwestycyjnych 
zrealizowanych przez nowe 
lub istniejące 
przedsiębiorstwa branży 
turystycznej i około 
turystycznej 

53 

Wzrost liczby osób 
korzystających z nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów turystycznych i 
około turystycznych 

100 

Ilość nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 
lub miejsc obsługi ruchu 
turystycznego 

30 
Ilość stworzonych nowych 
miejsc pracy 

33 

Ilość nowych wytyczonych i 
oznakowanych szlaków 
turystycznych lub nowych i 
zmodernizowanych obiektów 
małej architektury lub działań 
promujących szlaki 
turystyczne 

60 - - 

Marka Lokalna 

Naszyjnika 

Północy 

Ilość nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 
lub miejsc przeznaczonych na 
cele promocji lokalnych 
produktów i usług 

0 

Wzrost liczby osób 
korzystających z obiektów i 
miejsc promujących lokalne 
produkty i usługi 

0 

Ilość szkoleń lub działań 
promujących lokalne 
produkty i usługi 

0 
Liczba odbiorców szkoleń i 
wydarzeń promujących 
lokalne produkty i usługi 

0 

Spędzić czas 

razem kulturalnie 

Ilość nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 
kulturalnych 

100 
Wzrost liczby osób 
korzystających z obiektów 
kulturalnych 

90 

Ilość zrealizowanych zadań 
dotyczących wyposażenia 
zespołów (klubów) 
artystycznych lub organizacji 
imprez kulturalnych 

40 
Wzrost liczby występów 
zespołów artystycznych 

100 

- - 
Ilość uczestników imprez 
kulturalnych 

100 

Spędzić czas 

razem zdrowo  

i sportowo 

Ilość nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 
lub miejsc sportowo-
rekreacyjnych 

100 
Wzrost liczby osób 
korzystających z obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 

45 

Liczba zrealizowanych zadań 
dotyczących wyposażenia 
zespołów (klubów) 
sportowych lub organizacji 
imprez sportowo-
rekreacyjnych 

80 
Wzrost liczby występów 
zespołów sportowych 

5 

- - 
Ilość uczestników imprez 
sportowo-rekreacyjnych 

100 

- - 
Ilość dzieci korzystających z 
placów zabaw 

76 
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Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu 

% 

realizacji 

wskaźnika 

Wskaźniki rezultatu 

% 

realizacji 

wskaźnika 

Nowoczesna 

firma 

Ilość zadań inwestycyjnych 
zrealizowanych przez nowe 
lub istniejące 
przedsiębiorstwa 

0 
Ilość stworzonych nowych 
miejsc pracy 

0 

Ilość szkoleń i spotkań 
informacyjnych w zakresie 
promocji działalności 
gospodarczej 

0 

Liczba uczestników szkoleń 
i spotkań informacyjnych, 
którzy uzyskali wiedzę nt. 
prowadzenia działalności 
gospodarczej 

0 

Troszcząc się  

o przeszłość 
Ilość odnowionych zabytków 20 

Wzrost liczby osób 
zwiedzających zabytki 

15 

Ilość działań promocyjnych 
w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

55 

Liczba odbiorców wydarzeń 
promocyjnych dotyczących 
ochrony dziedzictwa 
kulturowego 

100 

Ogółem  41  51 
 

1.1.2. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 

Fundacja w ramach umowy na „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności  

i aktywizacja” prowadzi działania, które mają na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD, 

doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz budowanie 

kapitału społecznego na wsi. 

Umowa przyznania pomocy na kwotę 1 462 054,82 zł, została podpisana w 2011 r., na okres 

01.01.2011 – 30.06.2015 r. 

Prowadzone w ramach umowy zadania dotyczą: 

- realizacji badań nad obszarem objętym LSR, 

- informowania o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD, 

- szkoleń osób biorących udział we wdrażaniu LSR, 

- organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem 

objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD, 

- animowania społeczności lokalnych, 

- bieżącego funkcjonowania LGD. 

Wartość 17 zadań realizowanych w 2012 r. wyniosła ogółem 380 171,79 zł, w tym koszty pokryte  

z  dotacji 380 171,79 zł. 

CHARAKTERYSTYKA REALIZOWANYCH W 2012 ROKU ZADAŃ: 

Badania nad obszarem objętym LSR: 1 zadanie 9 118,99 zł 

1) Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju 9 118,99 zł 

Informowanie o obszarze: 4 zadania 27 489,15 zł 

1) Prowadzenie strony www.lgdnp.org.pl: 1 205,40 zł 

2) Zamieszczenie materiałów w mediach: 9 941,49 zł 

 zakup czasu antenowego w radiu Weekend 

 zamieszczenie informacji na portalu inregio24.pl 

 artykuł w magazynie targowym „Aktualności Targowe” 

3) Spotkania informacyjne: 1 474,31 zł 

 spotkania dotyczące „Małych projektów” i „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” 

- Debrzno – 23 kwietnia 2012 r., udział 19 osób 

- Kamień Krajeński – 23 kwietnia 2012 r., udział 7 osób 

- Lipka – 24 kwietnia 2012 r., udział 11 osób 
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- Zakrzewo – 24 kwietnia 2012 r., udział 10 osób 

- Okonek – 25 kwietnia 2012 r., udział 12 osób 

- Sypniewo (gm. Jastrowie) – 25 kwietnia 2012 r., udział 5 osób 

- Barkowo (gm. Człuchów) – 26 kwietnia 2012 r., udział 14 osób 

- Nowa Wieś (gm. Przechlewo) – 26 kwietnia 2012 r., udział 15 osób 

- Bińcze (gm. Czarne) – 7 maja 2012 r., udział 12 osób 

- Rzeczenica – 7 maja 2012 r., udział 7 osób 

- Koczała – 8 maja 2012 r., udział 8 osób 

 spotkanie „Odnowa i rozwój wsi” 

Debrzno – 8 października 2012 r., udział 15 osób 

4) Materiały informacyjne i promocyjne: 14 867,95 zł 

 broszury informacyjne 

 publikacja prezentująca zrealizowane projekty w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

 tabliczki informacyjne dla beneficjentów 

 smycze reklamowe 

 długopisy 

Szkolenia pracowników, członków Zarządu i Rady Fundacji: 2 zadania  4 225,00 zł 

1) Szkolenie własne dla Rady, Zarządu i Pracowników biura z zakresu procedury oceny 

wniosków, aktualnych przepisów prawa dotyczących działań Osi 4 PROW, oceny 

efektywności LGD, Leadera w nowym okresie programowani 2 425,00 zł 

 Polnica (gm. Człuchów) – 7 lipca 2012 r., udział 26 osób 

2) Szkolenie dla Pracowników biura z zakresu negocjacji 1 800,00 zł 

 Szczecin – 8-9 listopada 2012 r., udział 3 osób 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym: 2 zadania 21 642,00 zł 

1) Targi produktów rękodzielniczych 13 000,00 zł 

 Okonek – 27 maja 2012 r. 

2) Konferencja „Dzisiaj i jutro Leadera…” 8 642,00 zł 

 Jastrowie – 27 września 2012 r., udział 82 osób 

Szkolenia dla lokalnych liderów: 7 zadań 27 577,98 zł 

1) Warsztaty z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie 

w ramach „Małych projektów” 12 937,86 zł 

 Zakrzewo – 25-26 maja 2012 r., udział 19 osób 

 Człuchów – 4-5 czerwca 2012 r., udział 16 osób 

 Debrzno – 13 października 2012 r., udział 10 osób 

 Pniewo (gm. Okonek) – 14 października 2012 r., udział 5 osób 

 Wierzchowo (gm. Człuchów) – 15 października 2012 r., udział 7 osób 

2) Szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie 

w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” 986,73 zł 

 Debrzno – 28 maja 2012 r., udział 10 osób 

3) Szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie 

w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” 994,73 zł 

 Debrzno – 10 października 2012 r., udział 10 osób 

4) Szkolenia z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie 

w ramach „Małych projektów” 4 018,66 zł 

 Debrzno – 1 października 2012 r., udział 28 osób 

 Barkowo (gm. Człuchów) – 2 października 2012 r., udział 21 osób 

5) Konsultacje z zakresu wypełniana wniosku o dofinansowanie 

w ramach „Małych projektów”  4 140,00 zł 

 Debrzno – 18.-20.06.2012 r., skorzystało 16 osób  

 Debrzno – 22.-24.10.2012 r., skorzystało 14 osób 
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6) Konsultacje z zakresu wypełniana wniosku o dofinansowanie 

w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”  2 400,00 zł 

 Debrzno – 12.06., 20.06., 21.06., 22.06.2012 r., skorzystało 9 osób 

7) Konsultacje z zakresu wypełniana wniosku o dofinansowanie 

w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”  2 100,00 zł 

 Debrzno – 19.10., 25.20.2012 r., skorzystało 9 osób 

Prowadzenie biura: 1 zadanie 290 118,67 zł 

1) Wynagrodzenia i inne koszty pracownicze (5 osób) 180 175,39 zł 

2) Wynagrodzenia Członków Zarządu Fundacji (16 umów) 47 473,47 zł 

3) Wynagrodzenia Członków Rady Fundacji (39 umów) 16 505,64 zł 

4) Pozostałe umowy zlecenie, w tym: 4 567,50 zł 

 obsługa prawna 2 767,50 zł 

 obsługa informatyczna 1 800,00 zł 

5) Podróże służbowe, w tym: 15 975,92 zł 

 pracownicy Biura Fundacji 6 663,13 zł 

 członkowie Zarządu Fundacji 4 893,29 zł 

 członkowie Rady Fundacji 4 419,50 zł 

6) Wynajem i utrzymanie biura 7 308,18 zł 

7) Materiały biurowe 5 946,45 zł 

8) Pozostałe koszty (usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, opłaty sądowe  

i notarialne, prowadzenie rachunku bankowego, koszty konserwacji, naprawy  

i utrzymania sprzętu i wyposażenia) 12 166,12 zł 

1.2. DZIAŁAJ LOKALNIE 

1.2.1. Konkurs Grantowy 

Fundacja od 2008 roku przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropi w Polsce, pełni rolę 

Ośrodka Działaj Lokalnie. Celem Programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych 

celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w 

których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. 

Ośrodek DL działa na obszarze 12 gmin: Czarne, Człuchów (wiejska), Człuchów (miejska), 

Debrzno, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica i Zakrzewo. 

W 2012 r. Konkurs grantowy został ogłoszony po raz piąty. Wartość zadania ogółem do końca 

2012 roku wyniosła 86 408,84 zł, w tym wartość dotacji 50 000,00 zł. 

CHARAKTERYSTYKA REALIZOWANYCH ZADAŃ: 

Koszty programowe: 63 177,94 zł 

1) Dotacje 55 000,00 zł 

 Piękna okolica – Rada Sołecka Sołectwa Jęczniki Małe (gm. wiejska Człuchów), okres realizacji 

projektu 01.05. – 31.08.2012, wartość projektu 19 138,00 zł (w tym dotacja 4 583,00 zł) 

 Aktywnie za mostkiem – Klub Mieszkańca „Za mostkiem” w Człuchowie (gm. miejska 

Człuchów), okres realizacji 01.05. – 30.09.2012, wartość projektu 6 120,00 zł (w tym dotacja 

3 333,00 zł) 

 „Aktywnie i zdrowo – jesień życia z uśmiechem i kolorowo” – Rada Sołecka Sołectwa Łękinia  

(gm. Koczała), okres realizacji projektu 01.08. – 31.10.2012, wartość projektu 4 784,40 zł  

(w tym dotacja 3 202,40 zł) 

 Marsz po zdrowie – Nordic Walking dla seniorów – Pensjonariuszki Domu Dziennego Pobytu 

(gm. Kamień Krajeński), okres realizacji 01.06. – 01.10.2012, wartość projektu 4 799,00 zł (w tym 

dotacja 2 874,00 zł) 

 Nasz kolorowy świat przygody – Stowarzyszenie „Strefa Kultury” (gm. Zakrzewo), okres 

realizacji 01.05 – 31.10.12, wartość projektu 10 400,00 zł (w tym dotacja 2 483,00 zł) 



 

 10 

 „Przy wspólnym stole” – Rada Sołecka Sołectwa Garbek (gm. Przechlewo), okres realizacji 

15.06.2012 – 15.09.2012, wartość projektu 6 250,00 zł (w tym dotacja 4 500,00 zł) 

 „Bawimy się razem na świeżym powietrzu” – Ochotnicza Straż Pożarna Osowo (gm. Lipka), 

okres realizacji 01.05.2012 – 31.08.2012, wartość projektu 5 924,00 zł (w tym dotacja 4 500,00 zł) 

 „Zielono wkoło” – Samorząd Uczniowski Gimnazjum przy Zespole Szkół w Rzeczenicy (gm. 

Rzeczenica), okres realizacji 01.05. – 31.07.2012, wartość projektu 6 795,00 zł (w tym dotacja 

4 583,00 zł) 

 „Nadnoteckie Święto Pieśni” – Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i okolic 

„Gromada” (gm. Zakrzewo), okres realizacji 01.05. – 31.07.2012, wartość projektu  

4 770,00 zł (w tym dotacja 2 100,00 zł) 

 „Aktywne lato w Sołectwie Słupia” – Rada Sołecka Sołectwa Słupia (gm. Debrzno), okres 

realizacji 04.05 – 30.09.2012, wartość projektu 8 701,50 zł (w tym dotacja 2 291,50 zł) 

 Piknik z siatkówką Jastrowie 2012 – Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Horyzont” (gm. 

Jastrowie), okres realizacji 31.05. – 31.08.2012, wartość projektu 11 400,00 zł (w tym dotacja 

3 500,00 zł) 

 Nie dajmy się starości i niepełnosprawności – Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów Zarząd Rejonowy w Okonku (gm. Okonek), okres realizacji 01.05.2011 – 31.10.2012, 

wartość projektu 8 134,50 zł (w tym dotacja 2 291,50 zł) 

 Wiatr we włosach – kobiety w podróży – Stowarzyszenie „Podaj Dalej” (gm. miejska Człuchów), 

okres realizacji 01.05. – 31.10.2012, wartość projektu 5 350,00 zł (w tym dotacja 1 250,00 zł) 

 „Dzieło ręcznie wykonane naszym sposobem na kultury poznanie” – Grupa Krajeńska (gm. 

Kamień Krajeński), okres realizacji 01.08. – 31.10.2012, wartość projektu 3 744,00 zł  

(w tym dotacja 1 879,00 zł) 

 Muzyka jest dobra na wszystko – Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej (gm. Koczała), okres 

realizacji 01.06. – 31.08.2012, wartość projektu 3 160,00 zł (w tym dotacja 1 380,60 zł) 

 Zdrowo i wesoło bawi się wieś – Koło Gospodyń Wiejskich w Lotyniu (gm. Okonek), okres 

realizacji 01.06. – 30.10.2012, wartość projektu 7 775,00 zł (w tym dotacja 2 291,50 zł) 

 Namaluję marzenia – Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno Gospodarcze (gm. Jastrowie), 

okres realizacji 01.05. – 31.07.2012, wartość projektu 3 743,00 zł (w tym dotacja 1 083,00 zł) 

 „Grunt to rodzina w Mieście i Gminie Debrzno” – Grupa pięciu nauczycieli z Zespołu Szkół w 

Debrznie (gm. Debrzno), okres realizacji 01.05. – 31.07.2012, wartość projektu 6 266,50 zł (w tym 

dotacja 2 291,50 zł) 

 „Bezpieczna przystań – naszym wspólnym dobrem” – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 

Bińcze, Biernatka, Raciniewo (gm. Czarne), okres realizacji 01.05. – 31.07.2012, wartość projektu 

11 233,00 zł (w tym dotacja 4 583,00 zł) 

2) Koszty wynagrodzeń 500,00 zł 

3) Inne koszty programowe 7 677,94 zł 

 w tym publikacja 6 699,00 zł 

Koszty administracyjne: 23 230,90 zł 

1) Koszty wynagrodzeń 21 543,47 zł 

2) Inne koszty biurowe 1 687,43 zł  

1.2.2. Kampania 1% 

Fundacja w 2012 roku pozyskała dotację na przeprowadzenie kampanii na rzecz 1% podatku 

dochodowego. 

W ramach kampanii wykonane zostały plakaty informujące o możliwości przekazania 1% podatku 

dochodowego na rzecz Fundacji, które zostały rozwieszone na terenie całej LGD oraz umieszczone w 

lokalnej prasie. 

Przez cały okres trwania kampanii w radio podawane były także komunikaty o możliwości 

przekazania 1% podatku.  
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W ramach kampanii wykonane zostały także notesy i długopisy. Dołączane były do wszelkich 

materiałów, które rozdawane były na różnego rodzaju spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez 

Fundację. 

Do przedsiębiorców oraz biur rachunkowych z terenu działania Fundacji rozesłane zostały listy 

intencyjne, do których dołączane były ulotki i zakładki do książek promujące kampanię. 

Wartość zadań ogółem wyniosła 4 085,60 zł, w tym wartość dotacji 3 775,00 zł. 

Dzięki kampanii udało się zebrać kwotę 4 219,50 zł, które przeznaczone zostaną na cele statutowe 

Fundacji, z czego 50% zasili pulę na dotacje w ramach Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie  

w 2013 r. 

1.3. INNE ZADANIA 

 

Fundacja LGD – Naszyjnik Północy w 2012 roku uczestniczyła także w pracach Forum 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Pomorskiej Sieci Leader. 

Współpraca dotyczyła głównie Programu Leader w aktualnej i przyszłej perspektywie finansowania. 

2. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI W 2012 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 i zarządzania  

(PKD 70.22.Z), 

j) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 56.21.Z). 

 

W 2012 r. na podstawie zleceń Fundacja przeprowadziła dwa szkolenia nt. możliwości finansowania 

inicjatyw społecznych i obywatelskich. 

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 nt. możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich, prowadzone były 

przez zatrudnionych na umowy o dzieło wykładowców. 

Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczony został na cele statutowe, głównie jako 

wkład własny do projektu „Działaj Lokalnie”. 
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III. FINANSE FUNDACJI 

1. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH W 2012 ROKU 

W  2012 roku przychody fundacji ukształtowały się na poziomie 499 349,22 zł. 

1.1. Przychody wg rodzaju działalności 

1) Przychody z działalności nieopłatnej pożytku publicznego: 447 124,00 zł 

- Samorząd Województwa Pomorskiego (umowa nr 00047-6932-UM1100026/10) 380 171,79 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 39/DL7-LOG/2011)  3 442,87 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 39/DL7-LOG/2012) 50 000,00 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 39/DL7-K/2012) 3 775,00 zł 

- darowizny na cele statutowe 4 420,00 zł 

- wpłaty partnerskie 3 600,00 zł 

- inne 1 714,34 zł 

2) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

3) Przychody z działalności gospodarczej 48 000,00 zł 

4) Przychody z działalności finansowej 5,72 zł 

5) Przychody z 1% podatku dochodowego 4 219,50 zł 

1.2. Przychody wg źródła 

1) Źródła publiczne 432 391,29 zł 

- środki europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 304 137,43 zł 

- środki budżetu Państwa 80 253,86 zł 

- środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego 48 000,00 zł 

- dotacje z funduszy celowych 0,00 zł 

2) Źródła prywatne 8 020,00 zł 

- składki członkowskie/ wpłaty partnerskie 3 600,00 zł 

- darowizny od osób fizycznych 500,00 zł 

- darowizny od osób prawnych 3 920,00 zł 

- ofiarność publiczna (zbiórki publiczne, kwesty) 0,00 zł 

- spadki, zapisy 0,00 zł 

- wpływy z majątku 0,00 zł 

- nawiązki sądowe 0,00 zł 

- świadczenia pieniężne 0,00 zł 

3) Inne źródła 58 937,93 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 39/DL7-LOG/2011)  3 442,87 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 39/DL7-LOG/2012) 50 000,00 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 39/DL7-K/2012) 3 775,00 zł 

- kapitalizacja odsetek 5,72 zł 

- inne 1 714,34 zł 

2. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH W 2012 ROKU 

W  2012 roku koszty fundacji ukształtowały się na poziomie 491 300,42 zł. 

1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 476 882,80 zł 

w tym sfinansowane z 1% podatku dochodowego 0,00 zł 

- Samorząd Województwa Pomorskiego (umowa nr 00032/6932-UM1100015/09) 380 171,79 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 39/DL7-LOG/2011) 4 716,57 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 39/DL7-LOG/2012) 86 408,84 zł 

- dotacja dla Zespołu Górali Czadeckich „Jastrowiacy” 1 500,00 zł 

2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł 

w tym sfinansowane z 1% podatku dochodowego 0,00 zł 
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3) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 1 799,75 zł 

4) Koszty administracyjne 6 775,29 zł 

w tym sfinansowane z 1% podatku dochodowego 0,00 zł 

- amortyzacja 1 656,00 zł 

- usługi obce 2 432,70 zł 

- podatki i opłaty 30,00 zł 

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 517,73 zł 

- pozostałe koszty 2 138,86 zł 

5) Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem  

1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 085,60 zł 

w tym sfinansowane z 1% podatku dochodowego 0,00 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii W Polsce (umowa nr 39/DL7-K/2012) 4 085,60 zł 

6) Pozostałe koszty 4 122,57 zł 

w tym sfinansowane z 1% podatku dochodowego 0,00 zł 

- odsetki i prowizje od otrzymanych kredytów 4 122,57 zł 

- koszty operacyjne 1 720,01 zł 

3. INFORMACJA O ŚRODKACH POCHODZĄCYCH Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO 

1) Środki pochodzące z 1 % podatku dochodowego niewydatkowana w poprzednich latach 2 224,90 zł 

2) Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego otrzymane w 2012 r. 4 219,50 zł 

3) Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego wydatkowane w 2012 r. 0,00 zł 

 

4. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Wynik finansowy z działalności gospodarczej wyniósł 46 200,25 zł i został w całości 

przeznaczony na cele statutowe. Stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z 

pozostałych źródeł ukształtował się na poziomie 9,61%. 

 

5. DANE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2012 r. 268 150,20 zł 

w tym: 

- związane z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 266 650,20 zł 

- związane z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł 

- związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 1 500,00 zł 

5.1. Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 

1) Liczba osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy: 5  

w tym zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 

- Kierownik biura 1 etat 

- Specjalista ds. administracji i rozliczeń projektu 1 etat 

- Specjalista ds. wdrażania LSR 1 etat 

- Księgowa ½ etatu 

- Pracownik gospodarczy ¼ etatu 

2) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umów o pracę 175 993,15 zł 

w tym wypłaconych wyłącznie z działalności gospodarczej: 0,00 zł 

w podziale na: 

- wynagrodzenia zasadnicze 174 904,26 zł 

- nagrody 0,00 zł 

- premie 1 088,89 zł 

- inne świadczenia 0,00 zł 
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5.2. Osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1) Liczba osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 32 

2) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umów cywilnoprawnych 92 147,05 zł 

w tym wypłaconych wyłącznie z działalności gospodarczej: 1 500,00 zł 

w tym: 

- wypłacone Członkom Zarządu Fundacji 47 473,47 zł 

w podziale na: 

 wynagrodzenia  47 473,47 zł 

 nagrody 0,00 zł 

 premie 0,00 zł 

 inne świadczenia 0,00 zł 

- wypłacone Członkom Rady Fundacji 16 505,64 zł 

w podziale na: 

 wynagrodzenia 16 505,64 zł 

 nagrody 0,00 zł 

 premie 0,00 zł 

 inne świadczenia 0,00 zł 

- wypłacone osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą 0,00 zł 

w podziale na: 

 wynagrodzenia 0,00 zł 

 nagrody 0,00 zł 

 premie 0,00 zł 

 inne świadczenia 0,00 zł 

5.3. Informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń 

1) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego Członkom 

Zarządu Fundacji 1 232,00 zł 

2) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom 

innych organów 410,26 zł 

3) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikom 

organizacji oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 603,92 zł 

4) Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego Członkom 

Zarządu Fundacji  1 696,00 zł 

5) Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom innych 

organów 463,55 zł 

6) Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikom 

organizacji oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 4 171,09 zł 

6. DANE DOTYCZĄCE MAJĄTKU FUNDACJI 

1) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne 0,00 zł 

2) 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 31.12.2012 r. wynosił:  1 127,94 zł 

stan środków ulokowanych na kontach pomocniczych na dzień 31.12.2012 r. wynosił:  122 163,88 zł 

3) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek: fundacja nie nabywała obligacji, udziałów, akcji 

4) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie: 

  fundacja nie nabywała nieruchomości 

5) Nabyte pozostałe środki trwałe: fundacja nie nabywała środków trwałych 

6) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych: 846 378,78 zł 
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7. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 

ORAZ WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI 

Fundacja w ramach działalności gospodarczej na zlecenie gmin przeprowadziła szkolenia  

nt. możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich. 

Wynik finansowy działalności zleconej przez podmioty samorządowe wyniósł 46 200,25 zł  

i został w całości przeznaczony na cele statutowe, głównie jako wkład własny do projektu „Działaj 

Lokalnie”. 

8. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 

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. 

 

9. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w dniach 08. – 09.05.2012 r. przeprowadził 

kontrolę w siedzibie Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy w Debrznie. Przedmiotem 

przeprowadzonej kontroli była weryfikacja zgodności zakresu operacji określonego w Umowie  

o przyznanie pomocy nr 00047-6932-UM1100026/10 z dnia 18.03.2011 r. ze stanem faktycznym. 

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień czy nieprawidłowości, a jej wyniki potwierdziły,  

że projekt był i jest realizowany zgodnie z umową. 

Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy została poddana ponownej kontroli 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w dniach 22.11. – 07.12.2012 r. Przedmiotem 

przeprowadzonej kontroli była zgromadzona przez Fundację dokumentacja z przeprowadzonego  

w dniach 01.-29.06.2012 r. naboru w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 

Kontrola wykazała drobne uchybienia w dokumentacji, które zostały skorygowane na podstawie 

przesłanych przez Urząd Marszałkowski zaleceń pokontrolnych. 


