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SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI

FUNDACJI AKTYWNI RAZEM

ZA ROK 2017

I. Nazwa fundacji, siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, data
wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym, numer KRS,statystyczny numer identyfikacyjny REGON,dane
dotyczace czlonków zarzadu fundacji (imiona i nazwiska wedlug aktualnego wpisu w rejestrze
sadowym, pelniona funkcja) oraz okreslenie celów statutowych fundacji.

Nazwa: AKTYWNI RAZEM

Siedziba i adres, adres do korespondencji: ul. Brzozowa 1,09-520 Lack

e-mail: aktywni.razem@wp.pl

Data powstania: 26.01.2006 r. (wg Aktu Notarialnego - Repetytorium nr 194/2006)

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym: 24.02.2006 r.
Numer KRS:0000251709

Statystyczny Numer Identyfikacji REGON: 140473939

Fundatorem Fundacji AKTYWNI RAZEM jest Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyninskiego

z siedziba w Lacku, przy ul. Brzozowej 1.
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Imie i nazwisko
Pelniona funkcia

Aqnieszka Zukowska

Prezes Zarzadu

Krzysztof Mieczvslaw Jadczak

Czlonek Zarzadu

Edmund Zielinski

Czlonek Zarzadu

Ewa Smuk-Stratenwerth

Czlonek Zarzadu

Ludwik Jan Ryncarz

Czlonek Zarzadu

Elzbieta Kaminska

Czlonek Zarzadu

Jan Rvkalski

Czlonek Zarzadu

Aneta Kwarcinska

Czlonek Zarzadu
Czlonkowie Z du Fund .. k Sad

Okreslenie celów statutowych Fundacji:

Celem Fundacji AKTYWNI RAZEM - utworzonej jako "Lokalna Grupa Dzialania" - w rozumieniu przepisów

Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzialem srodków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427)

jest dzialanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególnosci:

realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,

promocja obszarów wiejskich,
mobilizowanie ludnosci do wziecia aktywnego udzialu w procesie rozwoju obszarów wiejskich,

upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach zwiazanych z aktywizacja ludnosci wiejskich.

Fundacja dzialajac na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzglednia ochrone oraz promocje srodowiska

naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzacje i rozwój

wyrobów regionalnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie:

a) przedsiewziec o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym - w tym seminariów, szkolen,

kursów i konferencji,

b) imprez kulturalnych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, sluzacych promocji i tworzeniu
tozsamosci kulturowej regionu.

c) dzialalnosci propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej.

2. Prowadzenie bezplatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych

zwiazanych z realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.



3. Wspólprace i wymiane doswiadczen z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarzadowymi

w zakresie objetym celami fundacji na poziomie krajowym i miedzynarodowym.

4. Prowadzenie innych dzialan przewidzianych dla lokalnych grup dzialania.

5. Pozyskiwanie srodków finansowych przeznaczonych na dzialalnosc Fundacji.

II. Zasady, formy i zakres dzialalnosci statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a takze opis
glównych zdarzen prawnych w jej dzialalnosci o skutkach finansowych.

Plan pracy na 2017 rok obejmowal dzialania sluzace realizacji celów statutowych.

Priorytetowo traktowane byly nastepujace zagadnienia:

1. Zlozenie sprawozdan z dzialalnosci za 2016 rok.

2. Ubieganie sie o dofinansowanie i realizacja zadan objetych dzialalnoscia statutowa Fundacji.

3. Biezaca dzialalnosc administracyjna Fundacji.

Ad. 1. Zlozenie sprawozdan z dzialalnosci za 2016 rok.

Fundacja zgodnie z obowiazkiem sprawozdawczym zlozyla sprawozdania roczne za rok 2016 do:

- Urzedu Skarbowego w Plocku (sprawozdanie finansowe),

- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sprawozdanie z dzialalnosci organizacji, sprawozdanie

finansowe),

- Starostwa Powiatowego w Plocku (sprawozdanie z dzialalnosci organizacji, sprawozdanie finansowe).

Ad. 2. Ubieganie sie o dofinansowanie i realizacja zadan objetych dzialalnoscia statutowa Fundacji.

Fundacja w partnerstwie z LGD AKTYWNI RAZEM ubiegala sie o dotacje i realizowala operacje pn. "Rozwój

przedsiebiorczosci w wykorzystaniem alternatywnych form dzialalnosci pozarolniczej".

Liderem projektu byla LGD AKTYWNI RAZEM, której zostala przyznana pomoc w wysokosci 36.699,70 zl

w wyniku konkursu organizowanego przez Krajowa Siec Obszarów Wiejskich w ramach Planu Dzialania

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017. Umowa
o dofinansowanie operacji zostala podpisania dn. 1 sierpnia 2017 r.

Celem glównym operacji byla aktywizacja mieszkanców obszaru na rzecz poszukiwania i wdrazania

alternatywnych form pozarolniczej dzialalnosci mieszkanców obszarów wiejskich, w tym rozwiazan

wspierajacych rozwój przedsiebiorczosci w obszarze malego przetwórstwa lokalnego, gospodarstw

opiekunczych i ekonomii spolecznej.

Cele szczególowe operacji obejmowaly:

1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu innowacyjnych form rozwoju lokalnego polaczone z prezentacja

praktycznych przykladów funkcjonowania innowacyjnych form wsparcia rozwoju przedsiebiorczosci

w zakresie malego przetwórstwa, funkcjonowania gospodarstw opiekunczych, promocji produktów

lokalnych oraz sieciowania produktów turystyki wiejskiej poprzez organizacje szkoleniowego wyjazdu

studyjnego dla 30 osób.

Przeszkolenie 30 osób z zakresu funkcjonowania inkubatora przetwórstwa spozywczego i zwierzecego,

form promocji produktów lokalnych, finansowania inicjatyw lokalnych oraz projektów nakierowanych na

pomoc osobom potrzebujacym (gospodarstwa opiekuncze, wlaczenie spoleczne). Uczestnicy wyjazdu

studyjnego wzieli udzial w przygotowaniu i organizacji stoisk wystawowych podczas kierma$zów

produktów lokalnych. Uczestnikami wyjazdu studyjnego byly osoby reprezentujace rózne interesy

i branze. LGD wykonala fotoreportaz z wyjazdu studyjnego, który przekazala uczestnikom wyjazdu
i zamiescila na stronie internetowej. Wywarty wplyw na rozwój obszarów wiejskich dotyczyl sieciowania

w zakresie promocji malego przetwórstwa lokalnego, róznicowania dochodów w gospodarstwach

rolnych oraz budowania marki obszaru.

2. Ulatwianie transferu wiedzy poprzez bezposredni kontakt z osobami prowadzacymi spóldzielnie socjalne

- organizacja szkolenia z zakresu ekonomii spolecznej dla 30 osób.

Zaproszenie do udzialu w szkoleniu zostalo skierowane do osób zainteresowanych lub rozwazajacych

wspólprace w ramach spóldzielni socjalnej oraz instytucji samorzadowych z zakresu opieki spolecznej.
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Bezposredni kontakt eksperta - praktyka z osobami zainteresowanymi zagwarantowalo zdobycie

podstawowej i praktycznej wiedzy o prowadzonej dzialalnosci.

3. Promocja produktów lokalnych obszaru LGD AKTYWNI RAZEM poprzez przygotowanie wystawowych

stoisk promocyjnych produktów lokalnych i rzemiosla artystycznego / kiermaszów produktów lokalnych

podczas organizacji pieciu wydarzen promocyjnych.

Wsparcie promocyjne malego lokalnego przetwórstwa, zachecenie do wspólpracy i podejmowania

wlasnej inicjatywy zwiazanej z malym przetwórstwem, budowanie wspólnej marki. Dzialanie promocyjne

stworzylo plaszczyzne do wymiany wiedzy i doswiadczen pomiedzy uczestnikami kiermaszów.
Organizacja kiermaszów jest forma przyciagniecia na teren dzialalnosci Fundacji osób zainteresowanych

zdrowa lokalna zywnoscia. Wywarty wplyw na rozwój obszarów wiejskich dotyczyl róznicowania oferty na
obszarze LGD i dzialan na rzecz przedsiebiorczosci mieszkanców obszarów wiejskich.

4. Fundacja prowadzila dzialania promocyjne obszaru podczas nastepujacych wydarzen:
1) Powiatowy Dzien Ziemi w Slubicach (Slubice, 21.05.2017),

2) XXVI Gielda Rolnicza (Lack, 14.05.2017)
3) XVII Otwarcie lasu - Ilów 2017 (Rzepki, 03.06.2017)

4) VII Festiwal Ginacych Zawodów w Brudzeniu Duzym (Brudzen Duzy, 09.07.2017)

5) Regaty Zeglarskie w Nowym Duninowie (Nowy Duninów, 15.07.2017)
. 6) X Gminne Dozynki Ekologiczne w Gminie Gostynin (Sierakówek, 10.09.2017)
7) Kiermasze produktów lokalnych podczas:

- Pozegnania Lata w Gabinie (Gabin, 09.09.2017)
- X Gminnych Dozynek Ekologicznych w Gminie Gostynin (Sierakówek, 10.09.2017)

- Gminno-Dekanalno-Parafialnych Dozynek w Gminie Lack (Koszelówka, 10.09.2017)
- 12. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do

Oberka" (Lack, 14.10.2017)

- Frymarku Bydgoskiego (Bydgoszcz, 29.10.2017).

Ad. 3. Biezaca dzialalnosc administracyjna Fundacji.

1) W 2017 roku odbylo sie jedno posiedzenie Zarzadu Fundacji oraz jedno posiedzenie Rady Fundacji·

2) Sprawy biezace biura prowadzone byly przez dotychczasowych pracowników w formie wolontariatu
na podstawie podpisanych umów o wolontariacie.

3) Fundacja zwrócila sie do Wójta Gminy Lack z prosba o umozliwienie uzyczenia pomieszczel1

biurowych zajmowanych przez Fundacje nowej Lokalnej Grupie Dzialania dzialajacej w formie
prawnej stowarzyszenia. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania AKTYWNI RAZEM kontynuuje
wdrazanie inicjatywy Leader na obszarach wiejskich. Pomieszczenia biurowe zostana wykorzystane

w celu sprawnej i wlasciwej realizacji powierzonych zadan z korzyscia dla lokalnej spolecznosci i na

rzecz rozwoju regionu. Aneks do umowy uzyczenia pomieszczen biurowych zostal podpisany w dniu
7 marca 2017 r.

III. Uchwaly organów Fundacii:

W 2017 r. Zarzad Fundacji nie podjal zadnych uchwal.

Uchwaly Rady Fundacji:
1. Uchwala Nr 1/RF/17 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Fundacji za 2016 rok.

2. Uchwala Nr 2/RF/17 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków

i strat, informacje ogólne oraz informacje do bilansu) za 2016 rok.
3. Uchwala Nr 3/RF/17 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Kontroli za 2016 rok.
4. Uchwala Nr 4/RF/17 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarzadowi Fundacji.

5. Uchwala Nr 5/RF/16 w sprawie: przyjecia planu pracy na 2017 rok.

Kopie uchwal Rady Fundacji stanowia zalacznik do sprawozdania.
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0%

0,00 zl

0,00 zl

79.937,07 zl, w tym wg zródel, z tytulu:
0,00 zl

0,00 zl

7 000,00 zl

0,00 zl, z tego
0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

72 937,07 zl

IV. Informacje o wysokosci uzyskanych przychodów. z wyodrebnieniem ich zródel (np. spadek. zapis,
darowizna, srodki pochodzace ze zródel publicznych, w tym z budzetu panstwa i budzetu gminy).
odplatnych swiadczen realizowanych przez fundacje w ramach celów statutowych
z uwzglednieniem kosztów tych swiadczen; jezeli prowadzono dzialalnosc gospodarcza. wynik
finansowy tej dzialalnosci oraz procentowy stosunek przychodu osiagnietego z dzialalnosci
gospodarczej do przychodu osiagnietego z pozostalych zródel.

Wysokosc uzyskanych przychodów w roku sprawozdawczym, z wyodrebnieniem ich zródel (wg rachunku

wyników i ewidencji analitycznej).

Ogólem przychody z dzialalnosci statutowej

a) spadku

b) zapisu

c) darowizny

d) srodków pochodzacych ze zródel publicznych

- z budzetu panstwa
- ze srodków UE

e) odplatnych swiadczen realizowanych w ramach celów statutowych

f) pozostale

(w pfZypadku znacznych kwot omówic te pozycje)
65 574,11 przeksiegowanie zysku za 2016 rok w przychody 2017 roku, 7 362,96 zwrot kosztów

utrzymania pomieszczen biurowych

Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej:

- przychody z dzialalnosci gospodarczej

- wynik finansowy na tej dzialalnosci (zysk, strata)

- procentowy stosunek przychodu osiagnietego z dzialalnosci

gospodarczej do przychodu osiagnietego z pozostalych zródel

V. Informacja o poniesionych kosztach.
a) koszty realizacji celów statutowych

b) koszty ogólnoadministracyjne (czynsze, oplaty telefoniczne, pocztowe, itp.)

c) dzialalnosc gospodarcza

d) pozostale koszty (odsetki od zobowiazan)

0,00 zl

25 606,98 zl

0,00 zl

21,55 zl

VI. Pozostale dane.

a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podzialem wedlug zajmowanych stanowisk i z wyodrebnieniem

osób zatrudnionych wylacznie w dzialalnosci gospodarczej.

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: O osób

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji w dzialalnosci gospodarczej: O osób

b) laczna kwota wynagrodzen wyplaconych przez Fundacje z podzialem na wynagrodzenia, nagrody, premie

i inne swiadczenia, z wyodrebnieniem

w dzialalnosci gospodarczej.

Wynagrodzenia ogólem
z dzialalnosci statutowej

wynagrodzenia podstawowe

nagrody

premie
Inne

z dzialalnosci gospodarczej

calosci tych wynagrodzen osób zatrudnionych wylacznie

0,00 zl, w tym:

O,OOzl,z tego:
0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

c) wysokosc rocznego lub przecietnego miesiecznego wynagrodzenia wyplacanego lacznie czlonkom zarzadu

i innym organom Fundacji oraz osobom kierujacym wylacznie

z podzialem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne swiadczenia:

Przecietne miesieczne wynagrodzenia lacznie

wyplacone czlonkom Zarzadu

dzialalnoscia gospodarcza

0,00 zl, w tym:

0,00 zl, z tego:
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- wynagrodzenia podstawowe

- nagrody

- premie
- mne

wyplacone osobom kierujacym dzialalnoscia gospodarcza

- wynagrodzenia podstawowe

- nagrody

- premie
- Inne

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl, z tego:
0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

e) udzielone przez Fundacje pozyczki pieniezne z podzialem wedlug ich wysokosci, ze wskazaniem

pozyczkobiorców i warunków przyznania pozyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich

pozyczek:

Warunki przyznania

0,00 zl, w tym:

Podstawy statutowe
udzielania

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

h-.- .• - ----- ---- - -J -- .. -- - --

Nazwa banku
KwotaLokata

w okresie od - doBank Spóldzielczy w Starej Bialej

2 719,87---

Oddzial Lack

g) wartosc nabytych obligacji oraz wielkosc objetych udzialów lub nabytych akcji w spólkach prawa

handlowego ze wskazaniem tych spólek:

Wartosc nabytych obligacji, udzialów, akcji:

rodzaj i kwota nabytych obligacji 0,00 zl

- wielkosc objetych udzialów i akcji w spólkach prawa

handlowego nazwa spólki 0,00 zl

h) nabyte nieruchomosci, ich przeznaczenie oraz wysokosc kwot wydatkowanych na to nabycie,

- nabyte nieruchomosci 0,00 zl

- przeznaczenie nabytych nieruchomosci 0,00 zl

- wysokosc kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomosci 0,00 zl

i) nabyte pozostale srodki trwale,

Wartosc nabytych pozostalych srodków trwalych w roku sprawozdawczym 0,00 zl

55 343,29 zl
34,23 zl

j) wartosc aktywów i zobowiazan Fundacji ujeta we wlasciwych sprawozdaniach finansowych sporzadzonych

dla celów statystycznych.

Ogólna wartosc:

- aktywów (wg bilansu rocznego)

- zobowiazan (wg bilansu rocznego)



VII. Dane o dzialalnosci zleconej Fundacji przez podmioty panstwowe i samorzadowe (uslugi, panstwowe

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

PrzychodyKosztywynik finansowy
(PLN)

(PLN)(PLN)

a)
uslugi 0,000,000,00

b)
panstwowe zadania zlecone 0,000,000,00

c)
zamówienia publiczne 0,000,000,00

VIII. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytulu ciazacych zobowiazan podatkowych, a takze informacja

w sprawie skladanych deklaracji podatkowych.

Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytulu ciazacych zobowiazan podatkowych: nie dotyczy.

Stan zobowiazan podatkowych na dzien 31 grudnia roku sprawozdawczego: nie dotyczy.

Informacja w sprawie skladanych deklaracji podatkowych.

Rodzaje placonych podatków i nazwy skladanych deklaracji podatkowych:

- Podatek dochodowy - deklaracja CIT - 8 (zlozona w dn. 29 marca 2017 r.)

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

1) Termin: 31.03.2017 r.

Kontrola przeprowadzona przez Komisje Kontroli Fundacji AKTYWNI RAZEM. Zakres przedmiotowy

przeprowadzonej kontroli obejmowal dzialalnosc finansowa i realizacje planu pracy za 2016 rok.

Wyniki kontroli: Komisja stwierdzila realizacje zadan zgodnie z planem pracy na 2016 rok. Na podstawie

przedstawionych materialów oraz w zwiazku z powstalym zyskiem Komisja wnioskowala o zaliczenie kwoty
zysku do przychodów 2017 roku.

Data sporzadzenia:
Lack, 19.03.2018 r.

Prezes Zarzadu Agnieszka Zukowska

Czlonek Zarzadu Elzbieta Kaminska

Czlonek Zarzadu Ludwik Ryncarz

Czlonek Zarzadu Jan Rykalski

Czlonek Zarzadu Ewa Smuk Stratenwerth

Czlonek Zarzadu Aneta Kwarcinska

Czlonek Zarzadu Krzysztof Jadczak

Czlonek Zarzadu Edmund Zielinski
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