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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI 
STOWARZYSZENIA 

ZA ROK 2015 
 

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM 
................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa jednostki) 

 
I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adresu poczty 
elektronicznej ,data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer KRS, statystyczny numer 
identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia (imię i nazwisko, 
pełniona funkcja) oraz określenie celów statutowych stowarzyszenia. 
Nazwa: Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM 
Siedziba: ul. Sosnowa 15, 09-520 Łąck 
Adres do korespondencji: ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck 
e-mail: aktywni.razem@wp.pl 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 27.03.2015 r.  
Numer KRS: 0000549944 
Statystyczny Numer Identyfikacji REGON: 361151989 
 
Członkowie Zarządu Stowarzyszeni wg aktualnego wpisu w Rejestrze Sądowym: 

L.p. Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

1. Agnieszka Irena Żukowska   Prezes Zarządu  

2. Krzysztof Mieczysław Jadczak Wiceprezes Zarządu  

3. Ludwik Jan Ryncarz Członek Zarządu  

4. Barbara Bogumiła Snopek Członek Zarządu  

5. Edmund Zieliński Członek Zarządu  

6. Andrzej Dwojnych Członek Zarządu 

7. Mirosław Krysiak Członek Zarządu 

8. Roman Kujawa Członek Zarządu 

9. Krzysztof Woźniak Członek Zarządu 

10. Tomasz Matuszewski Członek Zarządu 

11. Paweł Kalinowski Członek Zarządu 

 
Celem Stowarzyszenia są szerokie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
i małych miast objętych działaniem Stowarzyszenia oraz poprawa ich konkurencyjności jako miejsca 
zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz inicjowanie 
współdziałania lokalnych środowisk. 
 
Cele Stowarzyszenia obejmują: 

1) opracowanie, realizację i aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), uwzględniającej 
działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców terenów objętych Strategią, zwanej też 
strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

2) propagowanie i realizację zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony i lepszego wykorzystania 
dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego, 

3) aktywizowanie społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
i działań trójsektorowych, 

4) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 
i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, 

5) poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, 
6) polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami, 
7) przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, 
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8) wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego, w tym 
rozwój przedsiębiorczości, 

9) popieranie różnicowania działalności gospodarczej, 
10) wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności turystyki kulturowej i rekreacyjnej, w tym 

turystyki osób niepełnosprawnych, wspieranie rozwoju agro- i ekoturystyki oraz tworzenia 
infrastruktury turystycznej, 

11) poprawę konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju 
i innowacji, 

12) wspieranie procesu dywersyfikacji źródeł dochodu mieszkańców, w tym tworzenie i rozwój 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego, 

13) popularyzację i rozwój produktów i wyrobów regionalnych, 
14) kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku obszaru objętego LSR, 
15) wzmocnienie konkurencyjności i budowanie marki regionu, 
16) propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, 

krajobrazu, przyrody i zasobów historyczno-kulturowych regionu, 
17) ekologię i ochronę zwierząt, 
18) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
19) wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
20) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet 

i mężczyzn, 
21) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

wsparcie rozwoju demokracji, 
22) rozwój integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
23) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
24) rozwój kultury i sztuki, 
25) ochronę dóbr kultury i tradycji, 
26) ochronę i promocję zdrowia, 
27) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
28) rozwój krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
29) wsparcie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowych 

oraz innych partnerów LGD w zakresie zgodnym z celami LGD. 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) Opracowanie i przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD. 
2) Rozpowszechnianie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.  
3) Realizację i wspieranie realizacji zadań wynikających z przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju. 
4) Rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji, w tym 

rozwijania ich zdolności zarządzania projektami. 
5) Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją 

Lokalnej Strategii Rozwoju. 
6) Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację 

projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie 
naboru wniosków o pomoc w ramach realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

7) Zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podczas 
wyboru operacji poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładu  w realizację 
celów i strategii. 

8) Opracowywanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania projektów, 
w tym określenie kryteriów wyboru. 

9) Przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie ze środków przewidzianych 
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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10) Wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie 
wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed 
ich zatwierdzeniem. 

11) Monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań 
ewaluacyjnych związanych z tą strategią. 

12) Wdrażanie operacji zgodnych z LSR jako beneficjent.  
13) Przygotowanie planu komunikacyjnego wskazującego m.in. metody współpracy ze 

społecznością lokalną, konkretne grupy docelowe, cele i efekty oraz powiązanie z celami 
i wskaźnikami LSR. 

14) Zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn oraz aktywizowanie osób poniżej 30 roku życia 
oraz powyżej 50 roku życia. 

15) Prowadzenie badań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, gromadzenie danych oraz ich 
analizę. 

16) Pozyskiwanie źródeł finansowania dla działalności turystycznej, w tym turystyki dla 
niepełnosprawnych. 

17) Pozyskiwanie innych źródeł finansowania służących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 
18) Organizowanie konkursów. 
19) Organizowanie i finansowanie: 

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub szkoleniowym – w tym 
seminariów, szkoleń, warsztatów, kursów, wizyt studyjnych i konferencji, 

b) wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych takich jak festiwale, przeglądy, 
happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, zawody, turnieje, rajdy i inne służące 
promocji i tworzeniu tożsamości kulturowej regionu, 

c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: 

 opracowywania i druku ulotek, broszur, folderów, plakatów, 

 opracowywania i rozpowszechniania materiałów audiowizualnych, 

 tworzenia i prowadzenia stron internetowych, 

 przygotowywania i rozpowszechniania innych materiałów o charakterze 
reklamowym lub promocyjnym. 

20) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie 
krajowym i międzynarodowym.  

21) Wspieranie i nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi działającymi 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i turystyki. 

22) Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych  celami statutowymi Stowarzyszenia. 
23) Wdrażanie projektów współpracy. 
24) Prowadzenie informacji turystycznej na terenie działania Stowarzyszenia.  
25) Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia. 
26) Prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania określonych 

w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej służących realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.  

 
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także 
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) Rejestracja Stowarzyszenia  
W dniu 19 marca 2015 r. Komitet Założycielski Stowarzyszenia w składzie: Krzysztof Jadczak, 
Ewa Smuk Stratenwerth, Michał Wojnarowski i Agnieszka Żukowska złożyli wyjaśnienia, 
dokumenty i informacje niezbędne do zarejestrowania Stowarzyszenia.  
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zostało zarejestrowane w dniu 27 marca 2015 r. 
pod nr KRS 0000549944. 
Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM jest kontynuacją Fundacji AKTYWNI RAZEM, która 
realizowała LSR w okresie programowania 2007-2013.  
Stowarzyszenie w ramach swej działalności będzie czerpać i korzystać z doświadczenia, 
potencjału oraz relacji wypracowanych przez Lokalną Grupę Działania Fundację AKTYWNI 
RAZEM, która jako członek Stowarzyszenia będzie aktywnie z nim współpracować 
i wspierać, służąc przy tym swą wiedzą i praktyką zdobytą w zakresie dotychczasowej 
realizacji lokalnej strategii rozwoju.  
Wśród członków nowej LGD większość członków stanowią partnerzy Fundacji, którzy 
uczestniczyli w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza 
Mazowiecko-Kujawskiego w latach 2009-2015. W Stowarzyszeniu pracują obecnie wszyscy 
pracownicy poprzedniej LGD. Nowa LGD dysponuje bardzo dobrym przygotowanym 
i doświadczonym zespołem osób, które będą pracowały przy wdrażaniu nowej LSR. 
 

2) Wpis do ewidencji producentów. 
W dniu 17 lipca 2015 r. na wniosek Stowarzyszenia, LGD została wpisana do ewidencji 
producentów i otrzymała nr identyfikacyjny: 070718544. 
 

3) Biuro LGD. 
W dniu 27 lipca 2015 r. Stowarzyszenie przejęło pracowników Fundacji AKTYWNI RAZEM 
wraz z częścią majątku rzeczowego. 
Pomieszczenie biurowe zostało wynajęte w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie.   
 

4) Wybór członków organów i przyjęcie nowych członków. 
Walne Zebranie Członków dokonało wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady. 
Zarząd liczy 11 członków, Komisja Rewizyjna liczy 3 członków, Rada liczy 14 członków.  
Zarząd Stowarzyszenia przyjął 16 nowych członków oraz podjął decyzję o ustaniu 
członkostwa gm. Stara Biała. 

 
5) Przygotowanie i złożenie wniosku na „Wsparcie przygotowawcze”. 

W dniu 29 lipca 2015 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w wysokości 
132 tys. w ramach działania 19. Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”. 
 
Wniosek obejmował planowany obszar działalności LGD: 

 

Lp. Powiat Gmina  Rodzaj gminy Liczba ludności 

1. płocki Łąck gmina wiejska 5 321 

2. płocki Nowy Duninów gmina wiejska 3 996 

3. płocki Stara Biała gmina wiejska 11 423 

4. płocki Brudzeń Duży gmina wiejska 8 209 

5. płocki Gąbin gmina miejsko-wiejska 11 070 

6. płocki Słubice gmina wiejska 4 567 

7. gostyniński Gostynin gmina miejska 19 092 

8. gostyniński Gostynin gmina wiejska 12 232 

9. gostyniński Szczawin Kościelny gmina wiejska 5 094 
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10. gostyniński Pacyna gmina wiejska 3 767 

11. gostyniński Sanniki gmina wiejska 6 332 

12. sochaczewski Iłów gmina wiejska 6 273 

Razem 97 376 

 
 
W trakcie weryfikacji wniosku obszar LGD został pomniejszony o teren gminy Stara Biała. 
Gmina Stara Biała wystąpiła ze Stowarzyszenia w  dn. 7 września 2015 r. 
 
Wystąpienie gminy Stara Biała nie miało wpływu na wysokość możliwej do otrzymania 
pomocy finansowej. 
 
Liczba ludności LGD po odjęciu mieszkańców gminy Stara Biała wyniosła 86 306 osób. 
 

6) Podpisanie i realizacja umowy przyznania pomocy na „Wsparcie przygotowawcze”. 
Umowa przyznania pomocy została podpisana w dn. 22 października br. na kwotę 132 tys. 
zł, płatną w dwóch transzach (70% i 30%).  
Pierwsza transza została wypłacona po pozytywnym rozpatrzeniu pierwszego wniosku 
o płatność i pozytywnych wynikach kontroli w dn. 3 grudnia 2015 r.  
Druga transza została wypłacona po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność II transzy, 
złożeniu przez LGD wniosku o wybór LSR i pozytywnym przejściu oceny formalnej konkursu. 
 
Częścią umowy było zrealizowanie i udokumentowanie planu włączenia społeczności 
w przygotowanie i prace nad budową LSR.  
Plan włączenia społeczności obejmował działania służące zebraniu informacji 
identyfikujących potrzeby i oczekiwania mieszkańców, potencjalnych beneficjentów, 
których celem było opracowanie jak najlepszej diagnozy obszaru LGD. Na spotkaniach 
społeczność lokalna została włączona w: spotkania warsztatowe, zgłaszania propozycji 
i potrzeb służących rozwojowi obszaru LGD za pośrednictwem ankiety, poczty elektronicznej 
i tradycyjnej oraz podczas spotkań indywidualnych w biurze LGD, a także na etapie 
konsultacji projektu LSR.  
Na terenie każdej z gmin zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne ze społecznością: 
Gmina Pacyna (17.09.2015), Gmina Szczawin Kościelny (18.09.2015), Gmina Brudzeń Duży 
(24.09.2015), Miasto i Gmina Gąbin (25.09.2015), Miasto Gostynin (28.09.2015), Gmina 
Gostynin (29.09.2015), Gmina Słubice (30.09.2015), Gmina Łąck  (01.10.2015), Gmina Nowy 
Duninów (02.10.2015), Gmina Sanniki (06.10.2015), Gmina Iłów (07.10.2015).  
Do konsultacji społecznych zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich sektorów, na 
których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz 
mieszkańców, a także beneficjentów pomocy Osi 4 Leader PROW 2007-2013 i osób 
zainteresowanych. Informacja o odbywających się konsultacjach umieszczona została na 
stronie internetowej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwróciło uwagę na to, aby 
w konsultacjach społecznych brali udział, na równych zasadach i przy w miarę zachowanych 
proporcjach, przedstawiciele wszystkich wymienionych sektorów. Planowane spotkania 
miały charakter otwarty. LGD przygotowała plakaty (120 szt.) oraz zaproszenia (wersji 
elektronicznej ). Informacja o odbywających się spotkaniach została zamieszczona na 
tablicach ogłoszeń, stronie internetowej oraz rozesłana do osób, które współpracowały 
z LGD w okresie wdrażania Osi 4 Leader objętej PROW 2007-2013 i wyraziły 
zainteresowanie kontynuacją udziału we wdrażaniu inicjatywy Leader w nowym okresie 
programowania. Informowanie i rozpowszechnianie informacji odbyło się zgodnie 
z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.  
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Celem spotkań było przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń 
(SWOT), zdefiniowanie wizji rozwoju obszaru objętego LSR, określenie celów strategicznych 
i celów podrzędnych, sformułowanie wskaźników realizacji LSR oraz określenie grup 
docelowych, w tym defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.  
Wnioski ze spotkań posłużyły, jako materiał do opracowania lokalnej strategii rozwoju. 
Proces konsultacji przebiegał jednocześnie za pośrednictwem strony internetowej, poczty 
elektronicznej i  tradycyjnej oraz z wykorzystaniem indywidualnych spotkań w biurze LGD, 
które zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR.  
Mieszkańcy oraz zainteresowane instytucje mogły pozyskać niezbędne informacje 
w dotychczasowym biurze LGD - Fundacji AKTYWNI RAZEM.  
Dodatkowym źródłem identyfikacji potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru objętego 
wdrażaniem LSR były wyniki badań ankietowych. Ankieta została rozesłana 
z wykorzystaniem dostępnych kanałów dystrybucji oraz była dostępna w biurze oraz na 
stronie internetowej LGD. Na stronie internetowej została zamieszczona informacja 
o możliwości przesłania pomysłów, potrzeb i oczekiwań w związku z opracowywaną LSR. Do 
opracowania strategii i wykonania diagnozy obszaru posłużyły dokumenty udostępnione 
przez instytucje publiczne (urzędy gmin/miast, GUS, PUP), takie jak strategie rozwoju 
gmin/miast oraz wyniki ewaluacji wdrażanych programów. Ponadto zostały wykorzystane 
opracowania naukowe dotyczące obszaru. Wszystkie zebrane informacje stanowiły bazę do 
opracowania projektu LSR. Projekt LSR był dostępny w biurze oraz został opublikowany na 
stronie internetowej LGD. Projekt LSR został poddany konsultacjom, podczas których 
nanoszone były uzasadnione zmiany. 
 

7) Współpraca z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. 
W dniu 26 listopada 2015 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w bazie partnerów 
KSOW.  
W listopadzie 2015 r. został złożony wniosek do KSOW na dofinansowanie szkolenia 
wyjazdowego pn. „Inkubator kuchenny i lokalne formy sprzedaży produktów lokalnych”. 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników wyjazdu z obszaru LGD AKTYWNI RAZEM oraz 
LGD ZALEW ZEGRZYŃSKI w zakresie organizacji inkubatorów kuchennych oraz lokalnych 
form sprzedaży produktów lokalnych jako szansy na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. 
Grupami docelowymi są: rolnicy, osoby działające w sektorze publicznym bądź społecznym 
z obszaru działania obu LGD, którzy będą zainteresowani utworzeniem bądź prowadzeniem 
inkubatorów kuchennych i rozwojem lokalnych form sprzedaży własnych produktów. 
Realizacja zadania zaplanowana została w terminie 18-20 kwietnia 2015 r. Wnioskowania 
wysokość dofinansowania: 15 910,72 zł. Wniosek uzyskał 31 pkt (miejsce 13 na liście 
rankingowej).  
Zadanie będzie realizowane w formie partnerstwa pomiędzy Związkiem Stowarzyszeń 
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” i LGD Aktywni Razem. List intencyjny dotyczący 
współpracy został podpisany w dn. 16 listopada 2015 r. Koordynatorem zadania będzie 
Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.  
 

8) Przygotowanie i złożenie wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. 
Proces przygotowania LSR przebiegał zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez MRiRW 

zawartymi w „ Podręczniku dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020”. 
 

W dniu 31 grudnia 2015 LGD złożyła wniosek o wybór Strategii Rozwoju Kierowanego przez 
Społeczność wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego  

 
9) Realizacja i współudział w organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym. 
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LGD wzięła udział i zorganizowała stoiska informacyjno – promocyjne podczas następujących 
wydarzeń:  

 
1. Dożynki Dekanatu Gąbińskiego, Parafii Gąbin i gminy Łąck (Zdwórz ,13.09.2015) 
2. Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej, Powiatu Płockiego i Miasta 

Płock (Płock,27.09.2015) 
 

10) Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 
Pracownicy biura Stowarzyszenia  uczestniczyli w następujących szkoleniach, konferencjach, 
spotkaniach i wyjazdach studyjnych  

a. szkolenie „Zarządzanie projektami grantowymi jako metoda aktywizacji lokalnych 
społeczności w zgodzie z podejściem Leader opisanym w PROW 2014-2020” (CDR 
Brwinów, 21-23.09.2015), 

b. szkolenie „IX Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich” (Zegrze 
k/Warszawy, 5.10.2015), 

c. wyjazd studyjny „Dobre praktyki wykorzystania środków z EFRROW – podejście 
Leader” (Wielka Brytania, 1-4.12.2015), 

d. szkolenie dla mazowieckich Lokalnych Grup Działania (Warszawa, 2.12.2015). 
 
11) Bieżąca działalność administracyjna Stowarzyszenia  

W roku 2015 odbyło się dwa posiedzenia Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia, trzy 
posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia oraz jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia. 

 
III. Uchwały organów Stowarzyszenia 
 
Uchwały Zarządu: 
1. Uchwała nr 1/Z/15 w sprawie ukonstytuowania składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Aktywni Razem 
2. Uchwała nr 2/Z/15 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
3. Uchwała nr 3/Z/15 w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia  
4. Uchwała nr 4/Z/15 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
5. Uchwała nr 5/Z/15 w sprawie przyjęcia listy członków Stowarzyszenia w podziale na 

poszczególne sektory gmin, stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 

6. Uchwała nr 6/Z/15 w sprawie przyjęcia listy wszystkich członków Stowarzyszenia w podziale na 
poszczególne sektory 

7. Uchwała nr 7/Z/15 w sprawie przejęcia części zakładu pracy oraz przyjęcia darowizny rzeczowej 
i użyczenia rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacji” od Fundacji AKTYWNI RAZEM 

8. Uchwała nr 8/Z/15 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
9. Uchwała nr 9/Z/15 w sprawie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu 

10. Uchwała nr 10/Z/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Biura Lokalnej Grupy Działania 
AKTYWNI RAZEM 

11. Uchwała nr 11/Z/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawach zamówień 
publicznych w Lokalnej Grupie Działania AKTYWNI RAZEM  

12. Uchwała nr 12/Z/15 w sprawie przyjęcia Instrukcji Kancelaryjnej Biura Lokalnej Grupy Działania 
AKTYWNI RAZEM  

13. Uchwała nr 13/Z/15 w sprawie przyjęcia Polityki Rachunkowości Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 
Działania AKTYWNI RAZEM 
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14. Uchwała nr 14/Z/15 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania 
danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
danych osobowych w Lokalnej Grupie Działania AKTYWNI RAZEM 

 
Uchwała Komisji Rewizyjnej: 
1. Uchwała nr 1/KR/15 w sprawie ukonstytuowania składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM 
 
Uchwały Walnego Zebrania Członków: 
1. Uchwała nr 1/WZ/15 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie 
2. Uchwała nr 2/WZ/15 w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania AKTYWNI RAZEM 
3. Uchwała nr 3/WZ/15 w sprawie wyboru członków Zarządu 
4. Uchwała nr 4/WZ/15 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej 
5. Uchwała nr 5/WZ/15 ws. ustalenia wysokości składek członkowskich od członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia na 2015 rok 
6. Uchwała nr 6/WZ/15 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie 
7. Uchwała nr 7/WZ/15 w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia LGD 

AKTYWNI RAZEM 
8. Uchwała nr 8/WZ/15 w sprawie wyboru uzupełniającego członków Zarządu 
9. Uchwała nr 9/WZ/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia LGD AKTYWNI 

RAZEM 
10. Uchwała nr 10/WZ/15 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia 
11. Uchwała nr 11/WZ/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania AKTYWNI RAZEM 
12. Uchwała nr 12/WZ/15 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (LSR) jako dokumentu programowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
AKTYWNI RAZEM oraz załączników do wniosku o przyznanie pomocy 

 
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 
w tym wg źródeł, z tytułu:  

159 150,00 zł 

a) spadku 0,00 zł 

b) zapisu 0,00 zł 

c) darowizny 0,00 zł 

d) środków pochodzących ze źródeł publicznych z tego: 92 400,00 zł 

- z budżetu państwa 0,00  zł 

- ze środków UE 92 400,00 zł 

-  budżet gminy                                                                                                     0,00 zł 

e) odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie 
w ramach celów statutowych 

0,00 zł 
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V. Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) koszty realizacji celów statutowych 4 961,07 zł 

b)koszty ogólnoadministracyjne (wynagrodzenia, czynsze, 
opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) 

89 272,23 zł 

c) działalność gospodarczą  0,00 zł 

d) pozostałe koszty (odsetki od pożyczki)  0,00 zł 

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

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. 
 
Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu: 3 osoby (stan na 31.12.2015 r.), w tym: 

- Dyrektor Biura  
- Specjalista ds. administracji, promocji i aktywizacji  
- Specjalista ds. doradztwa i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

 
Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu w działalności gospodarczej: 0 osób 
 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, 

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

Wynagrodzenia ogółem  61 351,89 zł 

Wynagrodzenia ogółem, w tym z działalności statutowej 61 351,89 zł 

a) wynagrodzenia podstawowe 61 351,89 zł 

b) nagrody 0,00 zł 

c) premie 0,00 zł 

d) inne 0,00 zł 

z działalności gospodarczej 0,00 zł 

 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom 

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

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia łącznie 0,00 zł 

a) wypłacone członkom Zarządu 0,00 zł 

-  wynagrodzenia podstawowe 0,00 zł 

-  nagrody 0,00 zł 

-  premie 0,00 zł 

-  inne  0,00 zł 

f) pozostałe (składki członkowskie, zwrot z mBank z tytułu 
promocji MoneyBack) 
w ramach promocji)                         

66 750,00 zł 

Prowadzenie działalności gospodarczej: 0,00 zł 

a) przychody z działalności  gospodarczej  0,00 zł 

b) wynik finansowy na tej działalności (zysk, strata)  0,00 zł 

c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

0 % 
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b) wypłacone osobom kierującym działalnością gospodarczą 0,00 zł 

-  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: 2 150,00 zł   
 
e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości, ze 

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

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

Pożyczkobiorca 
(nazwisko i imię) 

Kwota Warunki przyznania Podstawy statutowe 
udzielania 

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

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

1) Termin: 29.09 2015 r. 
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
Departament Kontroli. Przedmiotem kontroli było spotkanie przeprowadzone przez LGD dla 
lokalnej społeczności organizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach Wniosku 
o przyznanie pomocy, złożonego w dniu 29 lipca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na spotkaniu organizowanym prze LGD 
w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin  
Przedmiotem czynności kontrolnych było sprawdzenie czy: 

 beneficjent zorganizował spotkanie/ konsultację zgodne z opisem zawartym w załączniku 
Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań. 

 liczba uczestników spotkania/konsultacji 

 beneficjent zorganizował spotkanie/konsultację, które były poświęcone w szczególności 
analizie mocnych i słabych stron, szansa i zagrożenie, a także celów LSR 

 beneficjent informuje i rozpowszechnia informację o pomocy otrzymanej z EFRROW, 
zgodnie z warunkami określonymi w Książce wizualizacji 

 beneficjent upublicznił informację o konsultacjach społecznych zgodnie z opisem zawartym 
w załączniku Informacja o miejscach i terminach przeprowadzania spotkań 

 
2) Termin: 9.11.2015 - 10.11.2015 

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
Departament Kontroli. Przedmiotem kontroli była realizacja planu włączenia społeczności 
w przygotowanie LSR przez LGD opracowana w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie  „Wsparcie przygotowawcze” na 
podstawie wniosku o płatność złożonego w dniu 2 października 2015 r.   
Przedmiotem czynności kontrolnych było sprawdzenie czy: 

 LGD posiada tytuł prawny do pomieszczenia którym zorganizowane jest biuro LGD otwarte 
dla mieszkańców obszaru planowanego do podjęcia LSR 
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 Biuro LGD jest udostępnione mieszkańcom obszaru planowanego do objęcia LSR zgodnie 
z poziomem określonym w Planie włączenia społecznego 

 zatrudnienie jest utrzymane na poziomie określonym w planie włączenia społecznego 

 są ponoszone koszty zatrudnienia pracowników LGD wskazanych we wniosku o przyznanie 
pomocy 

 prowadzona jest stron internetowa dla danej operacji 

 beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu 
rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji 

 beneficjent informuje i rozpowszechnia informację o pomocy otrzymania z EFRROW, 
zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji 

 beneficjent przechowuje całość dokumentacji wiązanej z przyznaniem pomocy 
z wyłączeniem dokumentów, których oryginały znajdują się w siedzibie UM. 

 
Data sporządzenia: 
Łąck, 23.03.2016 r. 
 
 
Podpisy Członków Zarządu: 
 
 
 
 
 
 
 


