
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI AKTYWNI RAZEM 

ZA ROK 2018 

 

I. Nazwa fundacji, siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, 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, pełniona funkcja) 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 – utworzonej jako „Lokalna Grupa 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 

     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. 
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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 2018 rok obejmował działania służące realizacji celów statutowych.  

Priorytetowo traktowane były następujące zagadnienia: 

1. Złożenie sprawozdań z działalności za 2017 rok. 

2. Ubieganie się o dofinansowanie i realizacja zadań objętych działalnością statutową Fundacji.  

3. Bieżąca działalność administracyjna Fundacji. 

 

Ad. 1. Złożenie sprawozdań z działalności za 2017 rok. 

Fundacja zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym złożyła sprawozdania roczne za rok 2016 do: 

 Urzędu Skarbowego w Płocku (sprawozdanie finansowe), 

 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe), 

 Starostwa Powiatowego w Płocku (sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe). 

 

Ad. 2. Ubieganie się o dofinansowanie i realizacja zadań objętych działalnością statutową Fundacji. 

Fundacja współpracowała z Lokalną Grupą Działania AKTYWNI RAZEM przy realizacji działań informacyjnych 

i promocyjnych regionu.   

1. Współpraca przy opracowaniu ulotek informacyjno - promocyjnych miast/gmin/powiatów, nakład 6,5 

tys. szt. 

13 projektów graficznych, skład oraz druk ulotek informacyjnych o gminach/miastach/powiatach 

leżących na terenie działania Fundacji.  

Prezentacja najważniejszych informacji o miastach/gminach/powiatach, streszczenie w jęz. angielskim, 

atrakcje turystyczne, baza noclegowa i gastronomiczna, parki krajobrazowe, mapy, ważniejsze 

wydarzenia, historia, kultura, ważne telefony i adresy. 

 

2. Współpraca nad przygotowaniem map turystycznych regionu (jednej wspólnej dla regionu oraz 

13 oddzielnych wzorów dla poszczególnych gmin/miast/powiatów). Wznowienie mapy wydanej 

w ramach wdrażania inicjatywy Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

Wsparcie merytoryczne, wykorzystanie materiałów informacyjnych Fundacji.  

 

3. Fundacja prowadziła działania promocyjne obszaru podczas następujących wydarzeń: 

1) Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach (Słubice, 20.05.2018) 

2) Dzień Cichociemnych w gm. Iłów (Brzozów Stary, 27.05.2018) 

3) XXVII Giełda Rolnicza (Łąck, 13.05.2018) 

4) Dni Gąbina (Gąbin, 3.06.2018) 

5) XVIII Otwarcie lasu – Iłów 2018 (Rzepki, 9.06.2018) 

6) Wywiad dla Radia Czwórka „HotSpot” podczas festiwalu Audioriver (Płock, 28.07.2018) 

7) Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie (Nowy Duninów, 14.07.2018) 

8) Piknik rodzinny (Szczawin Kościelny, 18.08.2018) 

9) Niedziela Sannicka (Sanniki, 26.08.2018) 

10) XII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich (Zegrze, 30-31.08.2018) 

11) Dożynki Powiatu Płockiego (Gąbin, 2.09.2018) 

12) Gminne Dożynki Ekologiczne Gminy Gostynin (Sokołów, 9.09.2018) 

13) Dożynki Gminno-Dekanalno-Parafialne Gminy Łąck (Łąck, 16.09.2018) 

14) 13. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” (Łąck, 

14.10.2018) 

 

Ad. 3. Bieżąca działalność administracyjna Fundacji. 

1) W 2018 roku odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Fundacji oraz jedno posiedzenie Rady Fundacji. 
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2) Sprawy bieżące biura prowadzone były przez dotychczasowych pracowników w formie wolontariatu 

na podstawie podpisanych umów o wolontariacie. 

 

III.   Uchwały organów Fundacji: 

W 2018 r. Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał.  

Uchwały Rady Fundacji: 

1. Uchwała nr 1/RF/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za 2017 rok. 

2. Uchwała nr 2/RF/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, 

informacje ogólne oraz informacje do bilansu) za 2017 rok. 

3. Uchwała nr 3/RF/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Kontroli za 2017 rok. 

4. Uchwała nr 4/RF/18 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji za 2017 rok. 

5. Uchwała nr 5/RF/18 w sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok. 

Kopie uchwał Rady Fundacji stanowią załącznik do sprawozdania. 

 

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       65 923,47 zł, w tym wg źródeł, z tytułu: 

a) spadku                    0,00 zł 

b) zapisu                    0,00 zł 

c) darowizny                               0,00 zł 

d) środków pochodzących ze źródeł publicznych                                      0,00 zł, z tego 

- z budżetu państwa                                  0,00 zł 

- ze środków UE                             0,00 zł 

 e) odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych                       0,00 zł 

f) pozostałe                                             65 923,47 zł 

    (w przypadku znacznych kwot omówić tę pozycję)          

54 309,06 zł - przeksięgowanie zysku za 2017 rok w przychody 2018 roku, 11 614,36 zł - zwrot kosztów    

utrzymania pomieszczeń biurowych, 0,50 zł - odsetki bankowe)  

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. 

 a)  koszty realizacji celów statutowych                          0,00 zł 

 b)  koszty ogólnoadministracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.)         23 248,15 zł  

c) działalność gospodarcza                            0,00 zł 

d) pozostałe koszty                       0,00 zł 

 

VI. Pozostałe dane. 

a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem 

osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. 

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:  0 osób 

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji w działalności gospodarczej: 0 osób 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 

i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 

w działalności gospodarczej. 
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Wynagrodzenia ogółem                  0,00 zł, w tym:  

z działalności statutowej                  0,00zł, z tego: 

- wynagrodzenia podstawowe                 0,00 zł  

- nagrody                   0,00 zł 

- premie                     0,00 zł 

- inne                    0,00 zł 

- z działalności gospodarczej                 0,00 zł 

c) wysokość 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 

  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) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:                      0,00 zł  

e) udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich 

pożyczek: 

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

Pożyczkobiorca 

(nazwisko i imię) 

Kwota Warunki przyznania Podstawy statutowe 

udzielania 

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

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 Ulokowane kwoty wolnych środków pieniężnych w bankach: 

Nazwa banku Kwota Lokata 

w okresie od - do 

Bank Spółdzielczy w Starej Białej 

Oddział Łąck 

1 877,66 zł --- 

g) wartość nabytych obligacji oraz wielkość 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) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość 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) nabyte pozostałe środki trwałe, 

Wartość nabytych pozostałych środków trwałych w roku sprawozdawczym       0,00 zł 

j) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujęta we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych 

dla celów statystycznych. 

Ogólna wartość: 

 -  aktywów (wg bilansu rocznego)           43 675,77 zł 

 -  zobowiązań (wg bilansu rocznego)                   0,00 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 informacja                

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 (złożona w dn. 29 marca 2018 r.) 

 

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

      

1) Termin: 14.05.2017 r. 

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Kontroli Fundacji AKTYWNI RAZEM. Zakres przedmiotowy 

przeprowadzonej kontroli obejmował działalność finansową i realizację planu pracy za 2017 rok.  

Wyniki kontroli: Komisja stwierdziła realizację zadań zgodnie z planem pracy na 2017 rok. Na podstawie 

przedstawionych materiałów oraz w związku z powstałym zyskiem Komisja wnioskowała o zaliczenie kwoty 

zysku do przychodów 2018 roku. 

 

Data sporządzenia: 

Łąck, 22.03.2019 r. 

 

 

 

………………………………………………………… 

Prezes Zarządu Agnieszka Żukowska 

 

 

 

 

 

 


