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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 

ZA ROK 2018 

 

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM 

................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa jednostki) 

 

I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres 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. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin  

Adres do korespondencji: Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 

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 Stowarzyszenia 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. Krzysztof Woźniak Członek Zarządu 

9. Paweł Kalinowski Członek Zarządu 

10. Jan Paweł Kraśniewski Członek Zarządu 

11. Arkadiusz Boruszewski 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, 

8) wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 

9) popieranie różnicowania działalności gospodarczej, 
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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. 

10) Wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie 

wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich 

zatwierdzeniem. 
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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: 

 opracowywanie i druk ulotek, broszur, folderów, plakatów, 

 opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

 tworzenie i prowadzenie stron internetowych, 

 przygotowywanie i rozpowszechnianie 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 z 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. 

 

Plan pracy na 2018 rok obejmował działania służące realizacji celów statutowych.  

Priorytetowo traktowane były następujące zagadnienia: 

 

1. Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. 

2. Realizacja poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

3. Złożenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

4. Ubieganie się o dofinansowanie i realizacja projektów. 

5. Bieżąca działalność administracyjna. 
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Ad.1. Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – inicjatywa Leader. 

 

1. W 2018 roku przeprowadzono 5 konkursów na realizację operacji oraz 1 nabór uzupełniający na 

realizację projektu grantowego. 

Łącznie od 2016 roku przeprowadzono 22 nabory wniosków, w tym 18 konkursów na operacje 

realizowane przez podmioty inne niż LGD i 4 konkursy na wnioski o powierzenie grantów w ramach 

projektów grantowych.  

Limit naborów łącznie wyniósł 8 416 891,84 zł.  

Do biura LGD wpłynęło łącznie 167 wniosków o przyznanie pomocy / powierzenie grantów.  

Rada LGD wybrała do dofinansowania 152 wniosków, w tym w ramach dostępnych limitów 

96 wniosków na łączną kwotę 6 258 878 zł. 

Umowy o przyznaniu pomocy: 46 umów na kwotę łączną kwotę 3 963 355 zł, w tym 3 umowy na 

projekty grantowe (łączna kwota 399 202 zł) obejmujące 27 Grantobiorców.  

LGD złożyła 2 wnioski o płatność w ramach działalności bieżącej i aktywizacji:  

1) 31.12.2017 r. – płatność  I transzy dokonana w pełnej wnioskowanej kwocie 44 160 zł  

 (w tym 28 099 zł tj. 63,63% zwrot na konto LGD i 16 061 zł – spłata wyprzedzającego 

finansowania do ARiMR)  

2) 31.12.2018 r. – płatność II transzy dokonana w pełnej wnioskowanej kwocie 711 611,16 zł  

(w tym 452 798,18 zł tj. 63,63% zwrot na konto LGD i 258 812,98 zł – spłata wyprzedzającego 

finansowania do ARiMR). 

 

2. LGD złożyła wnioski i podpisała umowy na 2 projekty współpracy. 

 

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na międzynarodowy projekt współpracy 

pt. „Dziedzictwo dla przyszłości” (akronim: ANCHOR).  

Partnerzy projektu: LGD Zalew Zegrzyński – partner wiodący, LGD Aktywni Razem, LGD Wspólny 

Trakt, LGD Alto Casertano (Włochy. Projekt współpracy będzie realizowany w ramach Celu ogólnego 

LSR „Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD AR”, celu szczegółowego „Włączenie społeczne grup 

defaworyzowanych” .  

 

Projekt ANCHOR, adresowany do grup defaworyzowanych (młodzież, seniorzy), ma na celu ich 

integrację i dowartościowanie, a jednocześnie służy zachowaniu od zapomnienia dziedzictwa 

kulturowego każdego z obszarów LGD. Każda z strategii trzech Lokalnych Grup Działania, które będą 

razem realizowały projekt, kładzie szczególny nacisk na grupy defaworyzowane, co ma ograniczyć 

zjawisko rozwarstwienia społecznego poprzez m.in. poprzez wielopłaszczyznową aktywizację czy 

inicjowanie działań mających na celu włączanie społeczne grup narażonych na wykluczenie. 

Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów określonych w LSR poprzez osiągnięcie 

zaplanowanych wskaźników. Jednocześnie, jako operacja o charakterze zintegrowanym, projekt 

współpracy realizuje również inne cele mające wpływ na wzmocnienie kapitału społecznego. Jego 

wielopłaszczyznowość i innowacyjność są unikatowe w skali trzech obszarów. Istotne jest jego 

szerokie oddziaływanie na społeczności obszarów, integrację młodych ludzi z miejscem zamieszkania, 

promocję dziedzictwa kulturowego. Oprócz działań miękkich polegających na zaangażowaniu 

w projekt osób młodych oraz starszych pokoleń przewiduje się zadbanie o aspekt promocyjny, 

będący jednocześnie swoistą skarbnicą wiedzy historycznej - znajdzie on swoje odzwierciedlenie 

w materiałach drukowanych i video. W ramach projektu przewiduje się m.in: wydanie mapy 

i publikacji, nakręcenie filmu z realizacji projektu. 

 

Cele projektu:  

1) Rozwijanie identyfikacji młodzieży z jej miejscem pochodzenia 

2) Włączenie młodzieży w proces rozwoju lokalnego 

3) Zapewnienie seniorom poczucia, że są potrzebni i doceniani 

4) Wzmacnianie integracji międzypokoleniowej i poczucia wspólnoty w społecznościach 

lokalnych 
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5) Zapewnienie na przyszłość pomocy seniorom przez tworzenie więzi 

 

Na działania projektu złożą się m.in.:  

1) Spotkanie inicjujące projekt, posiedzenie Komitetu Sterującego (Polska) 

2) Rekrutacja uczestników 

3) Szkolenie młodzieży dot. technik archiwizacji społecznej (wybór tematów, poszukiwanie 

dokumentów, poszukiwanie seniorów-interlokutorów, opracowanie kwestionariuszy 

4) Warsztaty analityczne posiedzenie Komitetu (Włochy, Polska) 

5) Pilotażowe wywiady młodych ludzi z seniorami (zapis video) 

6) Realizacja wywiadów, zbieranie dokumentów i zdjęć 

7) Opracowanie wspólnego filmu dokumentalnego, posiedzenie Komitetu Sterującego 

8) Działania promocyjne (publikacja LGD WT, mapa LGD AR, film poprojektowy, umieszczenie 

materiałów w lokalnych izbach pamięci i tradycji) 

9) Konferencja finalna we Włoszech, posiedzenie Komitetu Sterującego 

10) Konferencja finalna w Polsce 

 

Wysokość przyznanej pomocy LGD AR: 100 tys. zł. 

Termin realizacji: 30 m-cy od dn. podpisania umowy tj. od 20 grudnia 2017 r. 

 

Realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu umowy przez włoskiego partnera z Instytucją 

Wdrażającą we Włoszech.  

  

3. Podpisanie umowy partnerskiej w zakresie realizacji międzynarodowego projektu współpracy pt. 

Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości o akronimie HESTIA. 

Partnerzy: LGD Aktywni Razem – partner wiodący, LGD Zalew Zegrzyński, LGD Cserhatalja (Węgry), 

LGD Outokaira (Finlandia). 

 

Cele projektu realizują Cel ogólny 3. LSR AR „Zachowanie i wykorzystanie walorów środowiska 

z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, w tym działania na rzecz ochrony klimatu”, 

Cel szczegółowy 3.2. Marketing i rozwój oferty turystycznej obszaru. 

Cele projektu:  

1) Zachowanie, promocja w społecznościach lokalnych i wykorzystanie dziedzictwa obszarów LGD 

na rzecz ich rozwoju społeczno-gospodarczego, w szczególności dziedzictwa kulinarnego 

i przyrodniczego 

2) Wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia produktów turystyki kulinarnej i (eko)turystyki 

3) Zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy i zapewnienie wykwalifikowanych pracowników 

podmiotom gastronomicznym na obszarach LGD 

4) Rozwój opartych na lokalnym dziedzictwie produktów i usług 

5) (Wzajemna) Promocja produktów i usług kulinarnych i turystycznych na obszarach LGD – 

Partnerów w projekcie i poza nimi 

 

Na działania projektu złożą się:  

1) Spotkanie inicjujące projekt 

2) Rekrutacja uczestników 

3) Wizyta studyjna na Węgrzech, w tym szkolenie kulinarne 

4) Wizyta studyjna w Finlandii, w tym szkolenie kulinarne  

5) Wizyta studyjna w Polsce, w tym szkolenie kulinarne 

6) Lokalne warsztaty kulinarne (Węgry) 

7) Lokalne warsztaty kulinarne (Finlandia) 

8) Lokalne warsztaty kulinarne (Polska) 

9) Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości i praktyki dla młodzieży w placówkach 

gastronomicznych 
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10) Opracowanie publikacji: polskie, węgierskie i fińskie przepisy kulinarne/katalog lokalnych 

produktów i usług 

11) Działania promujące lokalne produkty, usługi (eko)turystyczne i współpracę   

12) Rozwój Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarach LGD AR i LGD ZZ  

13) Stworzenie Szlaków Dziedzictwa Kulturowego na obszarach LGD AR i LGD ZZ  

14) Opracowanie przewodnika turystycznego (LGD AR i LGD OK) 

15) Wyjazd LGD AR na teren LGD ZZ promujący produkty lokalne i ofertą turystyczną 

16) Organizacja Konkursu na Najlepsze Tradycyjne Przepisy Kulinarne Obszaru LGD ZZ wraz 

z Pokazem Kulinarnym 

17) Promocja projektu 

18) Zarządzanie projektem 

 

Wysokość przyznanej pomocy LGD AR: 100 tys. zł. 

Termin realizacji: 30 m-cy od dn. podpisania umowy tj. od 23 kwietnia 2019 r. 

 

Realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu umowy przez węgierskiego partnera z odpowiednikiem 

UMWM na Węgrzech. W przypadku wydłużającego się terminu weryfikacji węgierskiej pozostali 

partnerzy w porozumieniu z LGD Cserhatalja (Węgry) przystąpią wcześniej do realizacji niektórych 

działań projektu.  

 

Ad.2. Realizacja poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

  

1. Realizacja i współudział w organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym. 

LGD wzięła udział poprzez organizację stoisk informacyjno-promocyjnych w następujących 

wydarzeniach kulturalnych i promocyjnych: 

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) 

 

2. Udział zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR w szkoleniach, seminariach i konferencjach.  

 

Pracownicy biura Stowarzyszenia, członkowie LGD uczestniczyli w następujących wydarzeniach 

szkoleniowych: 

1) Monitoring i ewaluacja wdrażania LSR (Łąck, 19.01.2018) 

2) Warsztat refleksyjny LGD Zalew Zegrzyński (Popowo Kościelne, 7.02.2018) 

3) Warsztat refleksyjny LGD Aktywni Razem (Gąbin, 14.02.2018) 

4) Forum Podlaskiej Sieci LGD. Debata nt. przyszłości RLKS (Supraśl, 22-23.03.2018) 

5) Akademia Umiejętności Animatora LGD (Serock, 18-20.04.2018, 28-30.05.2018, 19-

21.06.2018) 
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6) Vademecum Inspektora Ochrony Danych (szkolenie on-line Żory, 17.05.2018) 

7) Wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 (Warszawa, 19.06.2018) 

8) Spotkanie z przedstawicielami partnerskiej LGD z Finlandii Outokaira tuottamhan ry 

dotyczące przygotowania projektu współpracy HESTIA w ramach wdrażania inicjatywy Leader 

PROW 2014-2020, (Gąbin, Łąck, 22.05.2018) 

9) Konferencja Prawo do Przedsiębiorczości (Płock, 27.07.2018) 

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

11) Wizyta studyjna na terenie LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (Milicz, 22-23.11.2018) 

12) „Komercjalizacja działalności LGD – zasady, formy, podstawa prawna, dobre praktyki” 

(szkolenie on-line CDR Kraków, 16.11.2018) 

13) Szkolenie dotyczące tworzenia szlaków turystycznych i zarządzania nimi, (Płock, 14.12.2018) 

14) Posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy 

Gostynińsko-Włocławskie, powołanie A. Żukowskiej na członka Rady (Łąck, 19.11.2018) 

15) Aktualizacja LSR, kryteriów wyboru operacji i stosowanych procedur (Gąbin, 12.12.2018) 

 

3. Udział w innych spotkaniach: 

1) Otwarcie po remoncie muszli koncertowej i ogrodzenia pałacu oraz nadanie praw miejskich 

Sannikom (Sanniki, 26.08.2018) 

2) Obchody jubileuszu 120. lecia jednostki OSP w Gąbinie (Gąbin, 9.09.2018) 

 

4. LGD otrzymała podziękowania od: 

1) Marszałka Województwa Mazowieckiego za zorganizowanie ekspozycji podczas 

XII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

2) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach 

za udzieloną pomoc i zaangażowanie w zakup strojów dla członków Regionalnego Zespołu 

Pieśni i Tańca Sanniki oraz orkiestry Dętej działającej przy OSP w Sannikach. 

 

LGD zrealizowała ponadto inne działania aktywizujące, w tym działania ujęte w harmonogramie realizacji 

planu komunikacji na 2018 rok: 

 

5. Kampania społeczna na rzecz podniesienia aktywności mieszkańców: 

1) Spotkania aktywizujące (3 szt.) 

Zorganizowanie spotkań aktywizujących w ramach dotyczące możliwości pozyskania środków 

finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Leader głównie dla organizacji 

pozarządowych, klubów sportowych,  grup nieformalnych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych 

mieszkańców terenu LGD. Spotkania zostały zrealizowane w Łącku i Solcu (12.07.2018) oraz 

w Gąbinie (13.07.2018).  

Program spotkań: budżet i zakres wsparcia LEADER w ramach PROW 2014-2020, strategia rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność, nabory wniosków o przyznanie pomocy, koszty 

kwalifikowalne oraz kryteria i zasady wyboru operacji, wymogi realizacji i rozliczania operacji, 

konkurencyjny wybór ofert, indywidualne doradztwo. 

 

2) Prezentacja dobrych praktyk  

a) Fotorelacje w ramach prezentacji dobrych praktyk (10 szt.) 

Przygotowanie fotorelacji z realizowanych projektów i zamieszczenie ich w formie prezentacji 

na stronie internetowej LGD: 

 „Uruchomienie miniprzetwórni VITALA na terenie Sannik” 

 „Własny warsztat stolarski – moim miejscem pracy Michał Broś” 

 „Psia obroża i posłanko to pupila radowanko Sylwia Osmolak” 

 „Usługi elektryczne Adrian Szewczyk” 

 „Kampania społeczna – spotkania aktywizujące 2018” 

 „Plastusiowy plac zabaw w Szczawinie Kościelnym” 

 „Stajnia Gonitwa Grzegorz Sosnowski” 
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 „Przystanek Pojezierze Gostynińskie – budowa wiat rowerowych na terenie SGTPG” 

 „Działania promocyjno-informacyjne LGD AR” 

 „Kampania społeczna – Dożynki w Gąbinie” 

b) Stoisko promocyjne i prezentacja projektów kulinarnych zrealizowanych w ramach 

inicjatywy Leader za pośrednictwem LGD AR podczas pierwszego dnia XII Mazowieckiego 

Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

3) Spotkania informacyjno-szkoleniowe (2 szt.) 

Organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych w Nowym Duninowie (18.07.2018) i w Suchodole 

(20.07.2018). 

Zorganizowanie spotkań aktywizujących w ramach kampanii społecznej na rzecz podniesienia 

aktywności mieszkańców. 

Program spotkań obejmował: budżet i zakres wsparcia LEADER w ramach PROW 2014-2020, 

strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, nabory wniosków o przyznanie 

pomocy, koszty kwalifikowalne oraz kryteria i zasady wyboru operacji, wymogi realizacji i rozliczania 

operacji, konkurencyjny wybór ofert, indywidualne doradztwo. 

 

4) Druk ulotek informacyjno - promocyjnych miast/gmin/powiatów, nakład 6,5 tys. szt. 

Wykonanie 13 projektów graficznych, składu oraz druku ulotek informacyjnych 

o gminach/miastach/powiatach leżących na terenie działania LGD. Prezentacja najważniejszych 

informacji o LGD oraz miastach/gminach/powiatach, streszczenie w jęz. angielskim, atrakcje 

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

historia, kultura, ważne telefony i adresy. 

 

6. Informowanie na temat warunków i sposobie weryfikacji, realizacji i rozliczenia projektów 

 

1) Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków 

Na potrzeby realizacji operacji LGD prowadzi rejestr doradztwa w zakresie przygotowania 

wniosków. Doradztwo jest udzielanie przez pracowników biura LGD w Gąbinie i w Łącku. 

 

2) Informacja na temat dostępnych konkursów  

W 2018 roku w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. 

Stowarzyszenie przeprowadziło sześć naborów wniosków o dofinansowanie. Informacja na temat 

naborów została opublikowana na stronie Stowarzyszenia oraz na stronach członkowskich 

miast/gmin/powiatów. 

 

3) Doradztwo e-mail / online / telefoniczne 

Na potrzeby realizacji operacji LGD prowadzi rejestr doradztwa telefonicznego oraz dokumentuje 

doradztwo udzielane drogą elektroniczną.  

 

4) Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej - zamieszczanie bieżących informacji z działalności 

biura oraz informacji o ciekawych inicjatywach podejmowanych przez samorządy, ośrodki kultury 

i organizacje pozarządowe. 

 

5) Ogłoszenia na portalach społecznościowych - informowanie na temat możliwości pozyskania 

funduszy unijnych – Facebook. 

 

W ramach podnoszenia jakości usług osoby zaangażowane w proces wdrażania LSR brały udział 

w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych wskazanych w Ad.2 pkt 2 sprawozdania.  
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Ad.3. Złożenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

Stowarzyszenie zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym złożyła roczne sprawozdania za rok 2017 

wraz z załącznikami do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Skarbowego oraz do Starostwa 

Powiatowego w Płocku. 

 

Ad.4. Ubieganie się o dofinansowanie projektów i realizacja projektów. 

 

1. W 2018 roku praca biura LGD ze względu na nadrzędność wdrażania LSR skupiła się głównie na 

pomocy wnioskodawcom i grantobiorcom w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie 

i właściwym rozliczaniu uzyskanej dotacji.  

2. Współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Odział w Płocku przy realizacji 

operacji dofinansowanych w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-

2020 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LGD AR podpisała 

umowy partnerskie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie. 

 

1) Operacja pn. „Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich” 

obejmowała kilkugodzinne szkolenie na temat rolnictwa społecznego w Kujawsko-
Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Ważną częścią wyjazdu 
studyjnego była wizytacja pięciu gospodarstw opiekuńczych, funkcjonujących od dwóch 
lat, na terenie powiatu tucholskiego, świeckiego i brodnickiego, jako dobry przykład ich 
tworzenia i funkcjonowania.  

Partnerzy projektu: Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie, Lokalna Grupa 

Działania Aktywni Razem.  

Realizacja projektu miała na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania 
inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym tworzenia i funkcjonowania 

gospodarstw opiekuńczych oraz kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. 

Projekt był skierowany do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki 
wiejskiej, rolników lub domowników zainteresowanych uruchomieniem działalności 
pozarolniczej, pracowników ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, lokalnych liderów oraz doradców - łącznie 20 osób. 
Europejski model rozwoju wsi i rolnictwa, zakłada promowanie wsi jako miejsca do życia 
i rozwoju zawodowego. W ostatnich latach coraz częściej w państwach  „starej Unii 
Europejskiej” jako jedną z alternatyw dla klasycznego rolnictwa podaje się rolnictwo 
społeczne, co wynika z coraz lepszego zrozumienia roli, jaką rolnictwo i zasoby obszarów 
wiejskich mogą odegrać w poprawie  kondycji społecznej, fizycznej i psychicznej 
obywateli. Wykorzystanie nowych funkcji rolnictwa, jak rolnictwo społeczne, w tym 
tworzenie gospodarstw opiekuńczych, przyczyni się z jednej strony do rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w innowacyjnych kierunkach, a z drugiej 
pozwoli rozwiązać problemy związane z opieką oraz wyłączeniem społecznym osób 
starszych i niepełnosprawnych. Gospodarstwa opiekuńcze to gospodarstwa rolne, które 
oferują opiekę osobom starszym, z uwagi na ich trudną sytuację życiową lub też w celu 
zagospodarowania ich czasu wolnego. 

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

2) Operacja pn. „Żywność a zdrowie człowieka - świadomy konsument”.  

Partnerzy projektu: Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie, Lokalna Grupa 

Działania Aktywni Razem.  

Ponad 140 mieszkańców obszarów wiejskich, głównie kobiet, wzięło udział w konferencjach, 

które odbyły się 25 września 2018 r. w Płocku i 26 września 2018 r. w Siedlcach. 

Celem operacji była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw 

w zakresie poprawy jakości ich życia, poprzez podejmowanie działań w kierunku 

wykorzystania żywności wysokiej jakości w zdrowym żywieniu człowieka.  
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Najnowszą, fachową wiedzę w tym zakresie, przedstawili wykładowcy ze Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

z Katedry Dietetyki oraz z Katedry Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji. 

Wykłady wprowadzające na temat „Jak pokonać przeszkody w zmianie nawyków 

żywieniowych”, wygłosiły dietetyczki, które udzieliły praktycznych wskazówek w zakresie 

kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Program konferencji obejmował 7 godzin 

wykładów. Ich tematyka dotyczyła m.in. zagadnień z zakresu planowania żywienia 

w kontekście zdrowia człowieka, roli składu i wartości odżywczej produktów w żywieniu. 

Konferencje były elementem edukacji żywieniowej w ramach propagowanej polityki 

prozdrowotnej. Ważnym punktem konferencji był wykład „Świadomy konsument” dotyczący 

informacji zamieszczanych na etykietach. Uczestnicy dowiedzieli się jak je czytać oraz poznali 

znaki i systemy jakości żywności. Podczas kolejnego wykładu „Wpływ żywienia na 

zapobieganie i leczenie chorób cywilizacyjnych”, prelegentka zwróciła szczególną uwagę na 

zapobieganie (przez właściwe odżywianie) występowaniu chorób dietozależnych, takich jak: 

nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu, osteoporoza i niedokrwistość. 

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

Ad.5. Bieżąca działalność administracyjna. 

W roku 2018 odbyło się jedno Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, pięć posiedzeń Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

Ważną częścią pracy biura LGD było przygotowanie wdrażania trzech projektów grantowych.  

W 2018 roku uzgodniono z partnerami, złożono i uzupełniono międzynarodowy projekt współpracy 

o akronimie HESTIA.  

 

Wdrażanie LSR wymagało bieżącej aktualizacji procedur oceny i wyboru wniosków, zmian w treści LSR 

oraz w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  

 

LGD wzięła dwie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektów 

grantowych: 

1) Pożyczka nr PROW-19.2.1-35-00952-14 na realizację projektu grantowego „Zachowanie, rozwój 

i promocja dziedzictwa kulturowego oraz rozwój infrastruktury kulturalnej obszaru Lokalnej 

Grupy Działania Aktywni Razem”  w kwocie: 109 747,08 zł. 

2) Pożyczka nr PROW-19.2.1-35-00973-14 na realizację projektu grantowego „Rozwój oferty 

i infrastruktury rekreacyjnej” w kwocie: 112 513,74 zł. 

 

III. Uchwały Zarządu i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 

Uchwały Zarządu: 

1. Uchwała nr 1/Z/18 w sprawie ustania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu. 

2. Uchwała nr 2/Z/18 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia. 

3. Uchwała nr 3/Z/18 w sprawie zmiany Procedury oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru 

operacji według lokalnych kryteriów wyboru realizowanych poprzez konkursy w zakresie wsparcia 

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 

2014-2020.  

4. Uchwała nr 4/Z/18 w sprawie zmiany Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach 

projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 
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5. Uchwała nr 5/Z/18 w sprawie zmiany harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie 

wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

6. Uchwała nr 6/Z/18 w sprawie zmiany Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

na lata 2016-2022. 

7. Uchwała nr 7/Z/18 w sprawie przystąpienia do Partnerstwa Mazowieckich Lokalnych Grup Działania 

– stanowiącego nieformalną Mazowiecką Sieć Leader. 

8. Uchwała nr 8/Z/18 Zarządu Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM w sprawie zmiany 

harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

9. Uchwała nr 9/Z/18 ws. zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie projektów grantowych realizowanych w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020. 

10. Uchwała nr 10/Z/18 w sprawie ustania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu. 

11. Uchwała nr 11/Z/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji warsztatu refleksyjnego. 

12. Uchwała nr 12/Z/18 w sprawie zmiany harmonogramu planowanych naborów wniosków 

o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność. 

13. Uchwała nr 13/Z/18 w sprawie zmiany Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

na lata 2016-2022. 

14. Uchwała nr 14/Z/18 w sprawie zmiany planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego 

i pracowników biura LGD. 

15. Uchwała nr 15/Z/18 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu LGD AKTYWNI RAZEM. 

 

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków: 

1. Uchwała nr 1/WZ/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2017 

rok. 

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

i strat, wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu) za 

2017 rok. 

3. Uchwała nr 3/WZ/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. 

4. Uchwała nr 4/WZ/18 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania 

zadań za 2017 rok. 

5. Projekt zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM. 

6. Uchwała nr 5/WZ/18 w sprawie zmiany Regulaminu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

AKTYWNI RAZEM. 

7. Uchwała nr 6/WZ/18 w sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok. 

8. Uchwała nr 7/WZ/18 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich od członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia na 2018 rok. 

 

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 stowarzyszenie 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). 
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V. Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) koszty realizacji celów statutowych, w tym koszty 

ogólnoadministracyjne (wynagrodzenia, opłaty bieżące, 

telefoniczne, pocztowe, itp.) 

361 442,69  zł 

b) działalność gospodarczą  0,00 zł 

c) pozostałe koszty (odsetki: 0,33 zł + prowizja od pożyczki: 

109,75 zł)  

110,08 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 31.12.2018 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  223 789,27 zł 

Wynagrodzenia ogółem, w tym z działalności statutowej 223 789,27 zł 

a) wynagrodzenia podstawowe 217 339,27 zł 

b) nagrody 0,00 zł 

c) premie 6 450,00 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 stowarzyszenia 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 

Ogółem przychody z działalności statutowej 

w tym wg źródeł, z tytułu:  

755 341,72  zł 

a) spadku 0,00 zł 

b) zapisu 0,00 zł 

c) darowizny 0,00 zł 

d) środków pochodzących ze źródeł publicznych z tego: 191 510,13 zł 

- z budżetu państwa 191 510,13 zł 

- ze środków UE 0,00  zł 

-  budżet gminy                                                                                                     0,00 zł 

e) odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie 

w ramach celów statutowych 

0,00 zł 

f) pozostałe (składki członkowskie, zysk za 2017 r.)                             563 831,59  zł 

Prowadzenie działalności gospodarczej: Nie dotyczy 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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-  premie 0,00 zł 

-  inne  0,00 zł 

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: 10 150,00 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 

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

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 Kwoty ulokowanych wolnych środków pieniężnych w bankach: 

Nazwa banku Kwota Lokata 

w okresie od - do 

--- --- --- 

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 stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych. 

Ogólna wartość: 

 -  aktywów (wg bilansu rocznego)          434 906,60 zł 

 -  zobowiązań (wg bilansu rocznego)            41 117,65 zł 

 

VII. Dane o działalności zleconej Stowarzyszenia 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 
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VIII.  Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: Nie dotyczy 

Stan zobowiązań podatkowych na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego: 0,00 zł 

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 Stowarzyszeniu kontrolach w roku sprawozdawczym. 

      

1. Termin: 21 maja 2018 r. 

 Kontrola przeprowadzona prze Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia LGD w zakresie działalności 

finansowej oraz działalności statutowej w 2017 roku. 

2. Termin: 13-17 września 2018 r.  

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach 

wniosku o płatność w zakresie działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. 

 

Data sporządzenia: Gąbin, 31.03.2019. 

Data aktualizacji: Gąbin, 9.05.2019. 

 

 

 

 

        ……………………………………… 

                  Prezes Zarządu 

  Agnieszka Żukowska 

 

 


