
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
 

AKTYWNI RAZEM 
................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa jednostki) 

 

ZA ROK 2015 
 

I. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer KRS, statystyczny 
numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imiona  
i nazwiska według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym) oraz określenie celów statutowych fundacji. 
 
Nazwa: AKTYWNI RAZEM 
Siedziba i adres, adres do korespondencji: ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck 
e-mail: aktywni.razem@wp.pl 
Data powstania: 26.01.2006 r. (wg Aktu Notarialnego – Repetytorium nr 194/2006) 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 24.02.2006 r. 
Numer KRS: 0000251709 
Statystyczny Numer Identyfikacji REGON: 140473939 
 
Fundatorem Fundacji AKTYWNI RAZEM jest Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 
z siedzibą w Łącku, przy ul. Brzozowej 1. 
 
Członkowie Zarządu Fundacji wg aktualnego wpisu w Rejestrze Sądowym: 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Agnieszka Żukowska   Prezes Zarządu 

Krzysztof Mieczysław Jadczak Członek Zarządu 

Edmund Zieliński Członek Zarządu 

Ewa Smuk-Stratenwerth Członek Zarządu 

Ludwik Jan Ryncarz Członek Zarządu 

Elżbieta Kamińska Członek Zarządu 

Jan Rykalski Członek Zarządu 

Aneta Kwarcińska Członek Zarządu 

 
Określenie celów statutowych Fundacji: 

Celem Fundacji AKTYWNI RAZEM - tworzącej „Lokalną Grupę Działania” – w rozumieniu przepisów 
Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 
427) jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: 

 realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, 

 promocja obszarów wiejskich, 

 mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, 

 upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności wiejskich. 
 
Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska 
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój 
wyrobów regionalnych. 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie i finansowanie: 
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym – w tym seminariów, szkoleń, 
     kursów i konferencji, 
b) imprez kulturalnych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących promocji i tworzeniu 
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     tożsamości kulturowej regionu. 
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej. 

2. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych 
związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. 

3. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi            
w zakresie objętym celami fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

4. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla lokalnych grup działania. 
5. Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji. 

 
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis 

głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. 
 
Plan pracy na 2015 rok obejmował działania służące realizacji celów statutowych.  
Priorytetowo traktowane były następujące zagadnienia: 
 
1. Realizacja działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 
i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, w tym; 

a) badania nad obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), 
b) informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR, 
c) szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR, 
d) realizacja i współudział w organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym, 
e) szkolenia lokalnych liderów. 

2. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko – Kujawskiego, w tym 
kontakty z beneficjentami, monitoring i bieżąca sprawozdawczość. 

3. Realizacja i rozliczanie projektów partnerskich, w tym: 
a) międzynarodowego projektu współpracy pn. : „Turystyka dla ożywienia gospodarczego obszarów 

wiejskich / Tourism for economic revival of rural areas” o akronimie TERRA, 
b) projektu „Wykwalifikowani i doświadczeni”. 

4. Realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. 
5. Złożenie sprawozdań z działalności za 2014 rok. 
6. Podejmowanie działań mających na celu uzyskanie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020. 
7. Bieżąca działalność administracyjna Fundacji, w tym przygotowanie i rozliczanie wniosków  

o płatność. 
 

Ad. 1. Realizacja działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 
i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, obejmowała 
następujące zadania: 
 
a) badania nad obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

 
- aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko – Kujawskiego. 

 
W dniu 26 marca 2015 r. Rada Fundacji zatwierdziła zmiany w LSR dokonane przez Zarząd Fundacji  
w 2014 r. 

 
- analiza skuteczności i efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza 
Mazowiecko-Kujawskiego. 

 
Na przełomie maja/czerwca 2015 r. została wykonana analiza skuteczności i efektywności Wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego oraz identyfikacja 
aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. W wyniku analizy został opracowany raport końcowy, 
który został wykorzystany do prac nad nową LSR. 
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Analiza wykazała bardzo dobre efekty działalności LGD i osiągnięte wysokie wskaźniki realizacji 
dotychczasowych projektów w ramach LSR.  
W trakcie badań zdefiniowano również duże potrzeby mieszkańców i różnych instytucji, które świadczą 
o ogromnej potrzebie kontynuowania działań LGD i nakierowania ich na niwelowanie barier rozwoju 
gospodarczego gmin i wzrost jakości życia jej mieszkańców.  
W nowym okresie programowania, o ile będzie to możliwe, należy zadbać o niwelowanie barier 
biurokratycznych, informacyjnych i finansowych. Mniejsze bariery mogą zachęcić potencjalnych 
beneficjentów do ubiegania się o dofinansowanie, szczególnie w tych grupach, gdzie w poprzednim 
okresie były one mało aktywne, tj. sektor gospodarczy oraz organizacje pozarządowe. 
W analizie zwrócono uwagę na następujące zagadnienia: 

- zwiększenie wiedzy mieszkańców o możliwościach uzyskania dofinansowania (działania promocyjne 
w środowisku lokalnym), 

- zmniejszanie barier finansowych, tzn. umożliwienie uzyskania zaliczki lub prefinansowania operacji, 
brak odpowiednich środków własnych szczególnie w przypadku firm oraz NGO jest istotną barierą 
uniemożliwiającą skorzystanie z dofinansowania, 

- nowe programy powinny być skierowane do grup defaworyzowanych, takich jak: młodzież, osoby 
bezrobotne, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz osoby 50+, jak również osoby ubogie, dzieci, 
osoby niepełnosprawne, kobiety oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Zdaniem badanych 
mieszkańców właśnie te grupy wymagają największego wsparcia. W opinii osób zaangażowanych 
w realizację LSR oprócz młodzieży, mało aktywne grupy, które należy aktywizować to: emeryci 
i renciści i ogólnie mężczyźni, 

- działania w nowym okresie programowania należy ukierunkować na rozwój wskazanych przez 
mieszkańców podczas badania głównych atutów regionu (potencjał turystyczny (lasy, jezioro), 
bogata historia i tradycje gminy/miasta, korzystne położenie geograficzne, imprezy kulturalno – 
sportowe,  sprawny i kompetentny samorząd lokalny, infrastruktura sportowa, bliskość dużego 
miasta, dobry stan środowiska naturalnego, działające organizacje pozarządowe, aktywnie 
działające społeczności lokalne, aktywnie działające placówki oświatowe i kulturalne, zasoby 
i walory produkcji rolnej) oraz niwelowanie obszarów problematycznych hamujących rozwój 
gospodarczy poszczególnych gmin, 

- obszary problematyczne, które zdaniem mieszkańców należy niwelować to: bezrobocie, zbyt mała 
liczba ofert pracy, brak dużych firm, niska opłacalność rolnictwa, migracje zarobkowe młodych 
ludzi, infrastruktura drogowa, słabo rozwinięta baza turystyczna oraz mała ilość świetlic i miejsc 
spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, niedostateczne wykorzystanie położenia i walorów 
naturalnych obszaru, brak instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa, brak 
wystarczających środków finansowych na wspieranie inicjatyw społecznych, nie w pełni rozwinięta 
infrastruktura techniczna (wodociąg, gaz, elektryczność, kanalizacja) i infrastruktura drogowa 
(drogi, chodniki, oświetlenie), 

- zagrożenia, jakie mogą się pojawić na obszarze działania LGD to: migracje zarobkowe młodzieży do 
ośrodków miejskich i za granicę, niewystarczające wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości, 
niestabilność przepisów prawa oraz zmiany (pogorszenie) mechanizmów wsparcia dla rolnictwa, 

- oczekiwania mieszkańców: zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, 
podnoszenie kompetencji mieszkańców w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, 
rozwojem przedsiębiorczości, w szczególności rolników i osób długotrwale bezrobotnych, rozwój 
ogólnodostępnej oferty turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, rozwój produktów lokalnych, 
zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój infrastruktury drogowej, podnoszenie wiedzy 
mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, rozwój rynków zbytu dla produktów lokalnych, 
wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie 
partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR oraz tworzenie i rozwój inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu 
udostępniania jej lokalnym producentom, 

- oczekiwania beneficjentów: rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej, ścieżki rowerowe, 
działania umożliwiające rozbudowę, remont i wyposażenie remiz Ochotniczej Straży Pożarnej, 
budowa i modernizacja dróg gminnych, budowa i remont kanalizacji, działania służące integracji 
i aktywizacji lokalnej społeczności, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, działania z zakresu 
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ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, budowa obiektów sportowych, boisk i placów zabaw, 
modernizacja ośrodków kultury, urządzanie przestrzeni publicznej, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, zakup strojów ludowych, Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych, 
promocja i szeroka informacja na temat obszaru działania LGD, warsztaty rozwijające kreatywność 
młodzieży i dorosłych, podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, 
organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych 
z promocją lokalnych walorów, informatyzacja i rozwój gospodarki internetowej, aktywizacja 
społeczności lokalnej poprzez sięganie do tradycji przodków tj. wyrabianie garnków z gliny, 
renowacja zabytków, tworzenie zielonych szkół.  

 
b) informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR: 

 
- przygotowanie i druk materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych oraz zakup 
upominków i nagród: 

 
 mapy turystyczno-krajoznawcze pn. „Nadwiślańskie Pogranicze Mazowiecko - Kujawskie” (6 tys. 

szt.) 
 publikacje pn. „Przewodnik po projektach zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-

2013” (800 szt.) 
 wizytówki LGD (400 szt.) i teczki A4 z logo LGD (70 szt.), 
 gadżety – długopisy, torby i inne (łącznie  595 szt.).   

   
- prowadzenie i aktualizacja strony internetowej: 

 
Na stronie internetowej zamieszczane były informacje z bieżącej działalności biura oraz informacje 
o ciekawych inicjatywach podejmowanych przez samorządy, ośrodki kultury i organizacje pozarządowe. 

 
c) szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR: 

Pracownicy biura Fundacji oraz członkowie Rady Fundacji uczestniczyli w następujących szkoleniach, 
konferencjach, spotkaniach i wyjazdach studyjnych: 
 
1) debata pt. „Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskich”, Pałac Prezydencki (Warszawa 8 marca 

2015 r.); 
2) przedsięwzięcie pt. „Szkolny tydzień turystyki lokalnej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica  

w Gąbinie” (Gąbin, 9-13 marca 2015 r.); 
3) seminarium pn. „Turystyka – naturalny potencjał do rozwoju regionu gostynińskiego” (Gostynin, 

15 kwietnia 2015 r.); 
4) spotkanie Prezesów mazowieckich Lokalnych Grup Działania oraz Przedstawicieli Instytucji 

Zarządzającej i Wdrażającej Oś 4 LEADER PROW 2007-2013 (Warszawa, 11 maja 2015 r.); 
5) szkolenie pn. „Zakończenie okresu programowania PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020” 

(Jachranka, 15 czerwca 2015 r.); 
6) szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania dotyczące pisania Lokalnych Strategii 

Rozwoju (Jachranka, 22-23 czerwca 2015 r.). 
 

d) realizacja i współudział w organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym: 
LGD wzięła udział poprzez organizację stoisk informacyjno - promocyjnych lub angażując środki 
finansowe w następujących wydarzeniach kulturalnych i promocyjnych: 

 
1) „Ocalmy od Zapomnienia - Tradycyjne OSTATKI z Przebierańcami” (Nagodów, 17 lutego  2015 r.), 
2) XVI Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach (Słubice, 26 kwietnia 2015 r.), 
3) XXIV Giełda Rolnicza (Łąck, 17 maja 2015 r.), 
4) Dni Gąbina 2015 (Gąbin, 22-24 maja 2015 r.), 
5) Letni Rajd Rowerowy dookoła Miasta i Gminy Gąbin (Gąbin, 28 czerwca 2015 r.) 
6) Festyn Przyrodniczy „Lato w Parku” (Kowal, 4 lipca 2015 r.), 
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7) Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie (Nowy Duninów, 18 lipca 2015 r.) 
8) 47. Niedziela Sannicka (Sanniki, 2 sierpnia 2015 r.), 
9) Otwarcie lasu w Iłowie (27 czerwca 2015 r.), 
10) Święto Mleka (Grabkowo, 24 sierpnia 2015 r.). 

 
e) szkolenia lokalnych liderów: 
W czerwcu 2015 r. Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM przeprowadziła cykl warsztatów 
dotyczących wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.  
Warsztaty były realizowane metodami aktywizującymi, tak, aby ujawnić różnorodne perspektywy 
uczestniczących w nich mieszkańców obszaru LGD, dotyczące efektów działania LGD oraz potrzeb 
i problemów rozwojowych na obszarze. Metody aktywizujące miały też pomóc zidentyfikować potencjał 
uczestników, by wykorzystać go w dalszych działaniach. Ideą przewodnią warsztatów była idea dialogu, 
partycypacji i partnerstwa. 
Celem warsztatów była ewaluacja dotychczasowych działań LGD, po to by:  

 podtrzymać/wzmocnić aktywność mieszkańców, zaangażowanie lokalnych instytucji, organizacji 
pozarządowych, samorządu lokalnego, przedsiębiorców na rzecz rozwoju poszczególnych gmin 
i LGD jako wspólnoty, 

 wypracować materiały będące podstawą dla dalszej działalności LGD. 
 
Warsztaty zorganizowane zostały w 10 miejscach: 

 15 czerwca – Miasto Gostynin, Gmina Gostynin, 
 19 czerwca – Gmina Słubice, Gmina Iłów, 
 22 czerwca – Gmina Sanniki, Miasto i Gmina Gąbin,  
 23 czerwca – Gmina Szczawin Kościelny, Gmina Pacyna, 
 25 czerwca – Gmina Łąck, Nowy Duninów. 
 
W wyniku przeprowadzonych warsztatów powstało szczegółowe opracowanie zgłaszanych potrzeb, 
problemów i oczekiwań mieszkańców LGD. „Wnioski i wytyczne dotyczące wdrażania inicjatywy LEADER 
w nowym okresie programowania przy wykorzystaniu instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność (RLKS)” zostały wykorzystane przy pracach nad LSR na nowy okres programowania.  
 
Ponadto pracownicy Fundacji w trybie ciągłym udzielali doradztwa w biurze LGD, telefonicznie oraz na 
stoisku informacyjnym przy okazji wydarzeń o charakterze promocyjnym. 
 
Ad. 2. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko – Kujawskiego,  
w tym kontakty z beneficjentami, monitoring i bieżąca sprawozdawczość; 
 
W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w 2015 roku nie przeprowadzano 
konkursów. Działania biura Fundacji obejmowały monitoring, pomoc beneficjentom w kontaktach 
z Instytucjami Wdrażającymi i bieżącą sprawozdawczość.  
 
Poziom płatności ostatecznych wyniósł 10 133 326,75 (165 operacji), w tym: 

 „Małe projekty”: 3 087 902,00 zł / 127 szt.  

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: 135 611,00 zł / 2 szt. 

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: 381 210,50 zł / 4 szt. 

 „Odnowa i rozwój wsi”: 6 528 603,25 / 32 szt. 
 

Poziom wykorzystania budżetu LSR wyniósł 78 %, w tym: 

 „Małe projekty” – 81% 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 30% 

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 43% 

 „Odnowa i rozwój wsi” – 84% 
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Cele ogólne 

 
Budżet celu ogólnego  

Wykorzystanie 
 (%) 

Przedsięwzięcie Budżet przedsięwzięcia  
Wykorzystanie 

 (%) 

Cel ogólny nr 1 
Wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego dla rozwoju i 
aktywizacji życia kulturalnego 
wsi 

Budżet:  5 718 469,29  zł 
4 403 726,73  zł 

 
Wykorzystanie:  77  % 

 

P 1.1.1: Ocalić i ożywić pomniki historii Budżet:     455 422,00 zł  
128 344,94 zł 

(28,2 %) 
P 1.2.1: Dziedzictwo dla teraźniejszości i przyszłości Budżet:     380 000,00 zł 

363 502,07 zł  
  (95,7 %) 

P 1.2.2: Ekomuzeum Osadnictwa Nadwiślańskiego Budżet:     312 000,00 zł   
311 019,00 zł 

 (99,7 %) 
P 1.3.1: Wieś mieszkańcami bogata Budżet:  1 266 000,00 zł 

1 231 252,75 zł 
(97,3 % ) 

P 1.3.2: Kraina sztuki Budżet:  3 315 047,29 zł 
2 369 607,97 zł 

( 71,5 %) 

Cel ogólny nr 2 
Ochrona dziedzictwa przyrody 
i ekologizacja rolnictwa 

 Budżet: 1 569 090,00 zł 
1 122 488,89 zł   

 
Wykorzystanie: 72 % 

P 2.1.1: Czysta energia dla rozwoju Budżet:     250 000,00 zł 
130 013,57 zł   

(52,0 %) 

P 2.2.1: Ogród Pana Boga Budżet:       50 000,00 zł 
0,00 zł 
 ( 0 % ) 

P 2.3.1: Ziemia jest tylko jedna Budżet:     758 090,00 zł 
756 332,22 zł   

(99,8 %) 
P 2.3.2: Europejski Uniwersytet Ludowy Budżet:     191 000,00 zł 

96 523,87 zł   
(50,54 %) 

P 2.4.1: Zdrowa żywność – lepsze życie Budżet:     320 000,00 zł 
139 579,23 zł   

(43,6 %) 

Cel ogólny nr 3 
Wzmacnianie 
i restrukturyzacja sektora 
turystycznego 

Budżet:   5 530 878,92 zł 
4 531 729,98 zł  

 
Wykorzystanie: 82 %. 

P 3.1.1: Zapraszamy świat do nas! Budżet:     330 000,00 zł 
314 866,00 zł   

(95,41 %) 
P 3.2.1: Sama grusza nie wystarczy Budżet:  455 000,00 zł 

229 739,06 zł  
(50,5 % ) 

P 3.3.1: Nuda? Nie u nas! Budżet:  2 265 198,32 zł 
1 406 845,76 zł  

(62,1 %) 

P 3.4.1: Wspólna przestrzeń, wspólna duma Budżet:  1 148 371,60 zł 
1 582 907,83 zł   

(137,8 %) 

P 3.5.1: Aktywny urlop u Aktywnych Razem Budżet:     705 000,00 zł 
590 147,52 zł 

(83,7 %) 
P 3.6.1: Gość w dom … Budżet:     40 000,00 zł 

9 301,31 zł 
(23,3 % ) 

P 3.7.1: Nie tylko wypoczynkiem turysta żyje Budżet:  587 309,00 zł 
397 922,50 zł 

(67,8 % ) 

Cel ogólny nr 4 Informatyzacja 
i rozwój gospodarki 
internetowej 

Budżet:  103 997,79 zł 
75 421,15 zł  

 
Wykorzystanie: 73 %. 

P 4.1.1: Nie taki komputer straszny … Budżet:     85 000,00 zł 
56 812,15 zł 

(66,8 % ) 
P 4.2.1: Wiejska gospodarka jutra Budżet:     18 997,79 zł 

18 609,00 zł 
(97,95 % ) 

 
 
Ad.3. Realizacja i rozliczanie projektów partnerskich. 
 

a) Zakończenie realizacji międzynarodowego projektu współpracy pn. : „Turystyka dla ożywienia 
gospodarczego obszarów wiejskich / Tourism for economic revival of rural areas” o akronimie 
TERRA.  
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Projekt współpracy miał na celu lepsze wykorzystanie turystycznego potencjału obszarów objętych 
lokalnymi strategiami rozwoju Lokalnych Grup Działania: Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, 
Aktywni Razem, Przyjazne Mazowsze i Perapohjolan kehitys poprzez udzielenie wsparcia 
istniejącym i planowanym lokalnym firmom turystycznym. Celem było także wykorzystanie dobrych 
praktyk z Finlandii i Polski, jak również innych krajów europejskich. Projekt zakładał współpracę 
podmiotów turystycznych na rzecz rozwoju zintegrowanych ofert turystycznych i wzajemną 
promocję tych ofert w objętych nim regionach. Miał wbudowany element trwałości, którym była 
edukacja młodzieży dotycząca działalności w branży turystycznej. Projekt stanowił bodziec dla 
rozwoju objętych obszarów geograficznych i aktywizacji lokalnych społeczności tych obszarów. 
Projekt rozpoczął się jesienią 2012 roku i trwał do 31 października 2014 r.  
 
Projekt współpracy został zrealizowany w dwóch etapach. Refundacje zaangażowanych środków 
finansowych po uprzednich weryfikacjach wniosków o płatność zostały dokonane w 2015 r.  
Po ostatecznym rozliczeniu projektu LGD spłaciła pożyczkę na realizację zadania zaciągniętą w BGK. 

 
b) Zakończenie projektu „Wykwalifikowani i doświadczeni” realizowanego w ramach priorytetu VII 

Promocja integracji społecznej, działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 
ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania 
Programów Unijnych. Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności 
do zatrudnienia u 48 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-30 lat z terenu gminy 
Łąck, gminy Sanniki, gminy Szczawin Kościelny i gminy Mała Wieś. Fundacja wraz z firmą 
CONSULTOR Sp. z o. o., która pełniła rolę koordynatora, z powodzeniem rozliczyła i zamknęła 
projekt.  

 
Ad. 4. Realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. 
 
Przygotowanie wniosku o przyznanie dofinansowania i realizacja zadania pn. „Aktywna ochrona ptaków 
wodno – błotnych na terenie Pojezierza Gostynińskiego” na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przedmiotem dofinansowania było 
wykonanie i montaż miejsc lęgowych usytuowanych na terenie obszarów NATURA 2000 i Gostynińsko – 
Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Projekt miał na celu zatrzymanie spadku liczebności przedstawicieli 
blaszkodziobych tj. gągoła, tracza nurogęsi oraz kaczek, w tym ohara i ich aktywną ochronę na terenie 
Pojezierza Gostynińskiego. Na mazowieckiej części Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego 
zainstalowanych zostało łącznie 150 miejsc lęgowych w postaci budek lęgowych (100 szt.) oraz  tuneli 
lęgowych (50 szt.). Na miejsca instalacji budek i tuneli lęgowych wybrano kompleks leśny przy jeziorze 
Soczewka (45 budek), lewy brzeg Wisły na wysokości Starego Duninowa (20 budek), okolice ujścia Skrwy 
Lewej (20 budek i 22 tunele) oraz Półwysep Brwileński (15 budek i 28 tuneli). Koszt całkowity zadania 
wyniósł 18.600,00 zł brutto, z czego: kwotę 16.700 zł przekazał w formie dotacji Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wkład własny LGD wraz z darowizną Fundacji 
„Młodzi Razem” wyniósł łącznie 1.900 zł. 
 
W dniu 8 października 2015 r. Fundacja otrzymała nagrodę w wysokości 10 tys. złotych w konkursie 
„EKOpozytyw MAZOWSZA” dla najlepszych Beneficjentów współpracujących z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku w kategorii OCHRONA PRZYRODY. 
Konkurs został zorganizowany przez Radę Nadzorczą i Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 
Ad. 5. Złożenie sprawozdań z działalności za 2014 rok. 
 
Fundacja zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym  złożyła roczne sprawozdanie z działalności organizacji 
za rok 2014 wraz z załącznikami do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Starostwa Powiatowego 
w Płocku. 
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Ponadto LGD przygotowywała i składała sprawozdania (roczne i okresowe) do UMWM – Instytucji 
Wdrażającej Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013. 
 
 
Ad. 6. Podejmowanie działań mających na celu uzyskanie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. 
 
Działania służące uzyskaniu wsparcia z PROW 2014-2020 obejmowały: 

 zarejestrowanie nowej LGD w formie prawnej stowarzyszenia, 

 rozpoczęcie działalności stowarzyszenia, 

 działania mające na celu spełnienie warunków otrzymania wsparcia, 

 złożenie wniosku o przyznanie pomocy na „Wsparcie przygotowawcze”, 

 prowadzenie spotkań i warsztatów służących przygotowaniu LSR, 

 przygotowanie opracowań do wykorzystania przy przygotowaniu nowej LSR, 

 płynne przejęcie pracowników Fundacji przez Stowarzyszenie wraz z częścią majątku rzeczowego, 

 pozytywnie oceniona realizacja LSR w ramach PROW 2007-2013.  
 
 
Ad. 7. Bieżąca działalność administracyjna Fundacji, w tym przygotowanie i rozliczanie wniosków  
o płatność. 
 
W 2015 roku odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Fundacji oraz jedno posiedzenie Rady Fundacji. 
 
W ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 
objętego PROW na lata 2007 – 2013 w 2014 r. Fundacja złożyła dwa wnioski o płatność (za XIII i XIV etap). 
 
W 2015 r. Fundacja otrzymała refundację środków za realizację: 

 X, XI, XII, XIII i XIV etapu działania "Funkcjonowanie LGD…” w łącznej kwocie 465 572,25 zł, 

 I i II etapu operacji pn. „Turystyka – dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich” o akronimie 

TERRA w łącznej kwocie 152 482,72 zł. 

 

Fundacja spłaciła zaliczkę otrzymaną Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z na realizację Osi 4 

Leader. Spłata ostatniej transzy zaliczki w wysokości 137 686.53 zł została dokonana po pozytywnej 

weryfikacji wniosku o płatność ostateczną. 

Po spłacie zaliczki, ARiMR wyraziła zgodę na zwolnienie otrzymanej z BS Stara Biała gwarancji bankowej 

zwrotu zaliczki.  

 
Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną LGD dokonała całkowitej spłaty pożyczki 
zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 
 
W dniu 11 czerwca 2015 r. Fundacja AKTYWNI RAZEM przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania AKTYWNI RAZEM. 
 
Z dniem 27 lipca 2015 r. Członkowie Zarządu Fundacji Aktywni Razem podjęli decyzję o przejściu 
pracowników Fundacji do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM.  
 
Sprawy bieżące biura prowadzone były przez dotychczasowych pracowników w formie wolontariatu na 
podstawie podpisanych umów o wolontariacie. 
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III. Kopie uchwał  Zarządu Fundacji  AKTYWNI RAZEM stanowią załącznik do sprawozdania (4 uchwały). 
 

1. Uchwała Nr 1/Z/2015 w sprawie: zatwierdzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych 
osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych 
w Lokalnej Grupie Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM. 

2. Uchwała Nr 2/Z/2015 w sprawie: zmiany Regulaminu postępowania w sprawach zamówień 
publicznych w Lokalnej Grupie Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM. 

3. Uchwała Nr 3/Z/2015 w sprawie: przystąpienia Fundacji AKTYWNI RAZEM do Stowarzyszenia „Lokalna 
Grupa Działania AKTYWNI RAZEM”. 

4. Uchwała Nr 4/Z/2015 w sprawie: przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, przekazania 
darowizny rzeczowej i użyczenia za zgodą Samorządu Województwa rzeczy nabytych w ramach 
realizacji operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” na 
rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM oraz uchylenia regulaminu pracy biura 
i regulaminu organizacyjnego biura. 
 
Kopie uchwał Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM stanowią załącznik do sprawozdania (11 uchwał): 
 

1. Uchwała Nr 1/RF/15 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za 2014 rok. 
2. Uchwała Nr 2/RF/15 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników, 

informacja dodatkowa) za 2014 rok. 
3. Uchwała Nr 3/RF/15 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Kontroli za 2014 rok. 
4. Uchwała Nr 4/RF/15 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji. 
5. Uchwała Nr 5/RF/15 w sprawie: odwołania Członków Rady Fundacji. 
6. Uchwała Nr 6/RF/15 w sprawie: odwołania Członka Komisji Kontroli Fundacji. 
7. Uchwała Nr 7/RF/15 w sprawie: wyboru Członka Komisji Kontroli Fundacji. 
8. Uchwała Nr 8/RF/15 w sprawie: zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego 

Pogranicza Mazowiecko – Kujawskiego. 
9. Uchwała Nr 9/RF/15 w sprawie: przyjęcia planu pracy na 2015 rok. 
10. Uchwała Nr 10/RF/15 w sprawie: przyjęcia planu finansowego na 2015 rok. 
11. Uchwała Nr 11/RF/15 w sprawie: sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem 

uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro. 
 

IV. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), 
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych  
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik 
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. 

 
Wysokość uzyskanych przychodów w roku sprawozdawczym, z wyodrębnieniem ich źródeł (wg rachunku 
wyników i ewidencji analitycznej). 

Ogółem przychody z działalności statutowej                     662 345,49 zł 
w tym wg źródeł, z tytułu:       

a) spadku                    0,00 zł 
b) zapisu                    0,00 zł 
c) darowizny                        2 400,00 zł 
d) środków pochodzących ze źródeł publicznych                             642 293,99 zł 

z tego 
- z budżetu państwa                          16 700,00 zł 
- ze środków UE                   625 593,99 zł 

 e) odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów 
     statutowych                               0,00 zł 
f) pozostałe                                             17 651,50 zł 
    (w przypadku znacznych kwot omówić tę pozycję)          
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 10 000,00 zł nagroda z WFOŚiGW, 7 651,50 zł refundacja kosztów działań promocyjnych  
Prowadzenie działalności gospodarczej: 

-  przychody z działalności  gospodarczej                          0,00 zł 
-  wynik finansowy na tej działalności (zysk, strata)                         0,00 zł 
-  procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł                                      0 % 
 
V. Informacja o poniesionych kosztach na: 
 a)  koszty realizacji celów statutowych               114 673,00 zł 
 b)  koszty ogólnoadministracyjne                             194 555,69 zł 

 (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) 
c) działalność gospodarczą                             0,00 zł 
d) pozostałe koszty (odsetki od pożyczki)                   2 131,15 zł 

 
VI. Dane o: 
 
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem 

osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. 
 
Liczba osób zatrudnionych w fundacji: 3 osoby (do 27 lipca 2015 r.) 
w tym: 

- Kierownik Biura Fundacji 
- Specjalista ds. Osi Leader 
- Specjalista ds. Promocji i Administracji Osi Leader 

 
Liczba osób zatrudnionych w fundacji: 0 osób ( na dzień 31.12.2015). 
 
Liczba osób zatrudnionych w fundacji w działalności gospodarczej: 0 osób 
 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 

premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej. 

 
 Wynagrodzenia ogółem                  124 483,57 zł 

w tym:          
z działalności statutowej                  124 483,57 zł 
z tego: 

- wynagrodzenia podstawowe                 124 483,57 zł  
- nagrody                  0,00 zł 
- premie                                 0,00 zł 
- inne                                0,00 zł 

 z działalności gospodarczej                              0,00 zł 
 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom 

zarządu i innym organom fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  
z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia łącznie                          0,00 zł 
   w tym: 
   wypłacone członkom Zarządu             0,00 zł 
   z tego: 
     -  wynagrodzenia podstawowe             0,00 zł 
    -  nagrody                             0,00 zł 
  -  premie                      0,00 zł 
    -  inne                0,00 zł 
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  wypłacone osobom kierującym działalnością gospodarczą          0,00 zł  
   z tego: 
   -  wynagrodzenia podstawowe                           0,00 zł 
   -  nagrody                0,00 zł 
   -  premie                0,00 zł 
   -  inne                    0,00 zł 
 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
Wynagrodzenia wypłacane z umów zlecenia:             55 300,00 zł  
 
e) udzielonych przez fundacje  pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania 
takich pożyczek: 

 
Udzielane przez Fundacje pożyczki pieniężne ogółem         0,00 zł 
w tym: 

Pożyczkobiorca 
(nazwisko i imię) 

Kwota Warunki przyznania Podstawy statutowe 
udzielania 

--- --- --- --- 

 
 
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 
 
 Kwoty ulokowanych wolnych środków pieniężnych w bankach: 

Nazwa banku Kwota Lokata 
w okresie od - do 

 
Bank Spółdzielczy w Starej Białej 

Oddział Łąck 

 
 

10 262,44 

 
--- 

  
 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek: 
Wartość nabytych obligacji, udziałów, akcji: 

- rodzaj i kwota nabytych obligacji         0,00 zł 
- wielkość objętych udziałów i akcji w spółkach prawa 

handlowego nazwa spółki        0,00 zł 
 
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie, 
- nabyte nieruchomości         0,00 zł 
- przeznaczenie nabytych nieruchomości         0,00 zł 
- wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości                      0,00 zł 
 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 
Wartość nabytych pozostałych środków trwałych 
w roku sprawozdawczym       0,00 zł 
 
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych. 
Ogólna wartość: 
 -  aktywów (wg bilansu rocznego)           89 193,86 zł 
 -  zobowiązań (wg bilansu rocznego)                   48,23 zł 
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VII. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. 
 

 Przychody 
(PLN) 

Koszty 
(PLN) 

wynik finansowy 
(PLN) 

a) usługi 
 
b) państwowe zadania zlecone 
 
c) zamówienia publiczne 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

                         0,00 
 

0,00 

 
 
VIII.  Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację                

w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: nie dotyczy. 
Stan zobowiązań podatkowych na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego: nie dotyczy. 
 
Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Rodzaje płaconych podatków i nazwy składanych deklaracji podatkowych: 

- Podatek dochodowy – deklaracja CIT – 8, 
- Podatek dochodowy – deklaracja PIT – 4. 

 
 
IX. Informacja o przeprowadzonych w Fundacji kontrolach w roku sprawozdawczym. 
      

1) Termin: 23.03.2015 r. 
Kontrola przeprowadzona przez Komisję Kontroli Fundacji AKTYWNI RAZEM. Zakres przedmiotowy 
przeprowadzonej kontroli obejmował działalność finansową i realizację planu pracy za 2014 rok. 

 
 
Data sporządzenia: 
Łąck, dnia 17 marca 2016 r. 


