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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA AKTYWNI RAZEM 

ZA ROK 2021 

 

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, 

10) wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności turystyki kulturowej i rekreacyjnej, w tym turystyki 

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

turystycznej, 
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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. 

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.  
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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 2021 rok obejmował działania służące realizacji celów statutowych.  

Priorytetowo traktowane były następujące zagadnienia: 

1. Wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

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. 

3. Złożenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok. 

4. Ubieganie się o dofinansowanie i realizacja projektów. 

5. Bieżąca działalność administracyjna. 

 

Ad.1. Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – inicjatywa Leader. 

1. W 2021 roku przeprowadzono 5 naborów wniosków o przyznanie pomocy (2 na realizację operacji, 

3 na realizację projektów grantowych). 

Łącznie od początku wdrażania LSR przeprowadzono 63 naborów wniosków, w tym 28 konkursów na 

operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD i 35 konkursów na wnioski o powierzenie grantów 

w ramach projektów grantowych.  

Limit naborów łącznie sięga ok. 17 mln zł. (16 949 055,83 zł). 

Do biura LGD wpłynęło łącznie 506 wniosków o przyznanie pomocy / powierzenie grantów.  
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Rada LGD wybrała do dofinansowania 480 wniosków, w tym w ramach dostępnych limitów 

388 wniosków na łączną kwotę 13 671 714,54 zł. 

Umowy o przyznaniu pomocy: 115 umów na łączną kwotę 10 409 503,93 zł, w tym 19 umów na 

projekty grantowe (łączna kwota 1 885 912 zł) obejmujące 219 grantobiorców.  

2. LGD podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację trzeciego projektu współpracy. 

Projekt współpracy "Mazowieckie Mazury - rozwój turystyki i rekreacji na obszarach LGD Zalew 

Zegrzyński i LGD Aktywni Razem" (akronim: Mazowieckie Mazury). 

Partnerzy projektu: LGD Zalew Zegrzyński, LGD Aktywni Razem. 

Cel projektu: poprawa warunków dla bardziej dynamicznego rozwoju turystyki i rekreacji na 

obszarach LGD Zalew Zegrzyński i LGD Aktywni Razem. 

Działania projektu „Mazowieckie Mazury” dla LGD Aktywni Razem obejmują: 

 organizację Forum „Mazowieckie Mazury – promocja i rozwój turystyki i rekreacji wodnej na 

Mazowszu”, 

 opracowanie przewodnika dla amatorów turystyki wodnej, 

 utworzenie miejsca informacji i obsługi turystycznej w Gorzewie nad jeziorem Białym (obszar 

LGD Aktywni Razem),  

 budowę pływających pomostów z małą infrastrukturą turystyczną nad rzekami i akwenami 

wodnymi na terenie działania LGD Aktywni Razem: 1) jezioro Bratoszewo, m. Gostynin, 

2) staw Stary Kamień, gm. Gąbin, 3) rzeka Skrwa Prawa, Parzeń Janówek, gm. Brudzeń Duży, 

4) rz. Skrwa Prawa, Kłobukowo Patrze, gm. Brudzeń Duży, 5) rzeka Wisła, port w Nowym 

Duninowie, gm. Nowy Duninów. 

 organizację spływu kajakowego, który będzie promował szlaki wodne i miejsca turystyki 

wodnej na obszarach obu LGD. 

Przyznana wysokość pomocy LGD AR: 800 tys. zł.  

 

3. Realizacja międzynarodowego projektu współpracy „Dziedzictwo dla przyszłości” o akronimie 

ANCHOR. 

Działania zrealizowane lub zainicjowane w 2021 r.: 

1) szkolenie młodzieży dot. technik archiwizacji społecznej, Legionowo, 7-8 września 2021 r. (wybór 

tematów, poszukiwanie dokumentów, poszukiwanie seniorów-interlokutorów, opracowanie 

kwestionariuszy) 

2) pilotażowe wywiady młodych ludzi z seniorami (zapis audio lub video) 

3) spotkanie międzynarodowe młodzieży o charakterze burzy mózgów i wymiany doświadczeń we 

Włoszech, 25-29 października 2021 r. (9 osób z LGD Aktywni Razem) 

4) realizacja wywiadów, zbieranie dokumentów i zdjęć 

Wybuch pandemii spowodował przesunięcie działań i ponowną rekrutację młodzieży szkolnej (uczniowie 

szkół ponadpodstawowych z Gostynina i Gąbina). 

4. Realizacja międzynarodowego projektu współpracy „HESTIA - Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze 

dla turystyki i tożsamości”.   

1) wykonanie promocyjnych witryn wraz z ich dekoracją, 

2) zbieranie i przygotowanie materiałów do przewodnika turystycznego. 

 

5. LGD podjęła kroki zmierzające do przewalutowania LSR w celu wykorzystania różnicy kursowej 

w wyniku przeliczenia budżetu z PLN na EURO. Kwota pozostająca do wykorzystania obejmująca 

niewykorzystane środki w przeprowadzonych naborach oraz środki z różnicy kursowej wyniosła 

łącznie 531 390,00  EURO. Biuro LGD przeprowadziło konsultacje ws. zmiany LSR. Środki pochodzące 

z różnicy kursowej wraz z pozostającymi do wykorzystania przeznaczono na dwa przedsięwzięcia: 

Kowale swego szczęścia (premie do wartości ok. 50% budżetu LSR) oraz Nuda? Nie u nas? 

(infrastruktura rekreacyjna i turystyczna). Aktualizacja kwot wiązała się z aktualizacją wskaźników 

celów szczegółowych i przedsięwzięć. 
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6. W związku z możliwością zwiększenia budżetu działania LEADER w ramach PROW 2014-2020, LGD 

wystąpiło z wnioskiem o zwiększenie budżetu LSR. Dodatkowe środki zostały przeznaczone na 

działania cieszące się dużym zainteresowaniem – premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz duży projekt własny z zakresu rozwoju 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

Zakres zmian LSR: 

1) Zwiększenie budżetu poddziałania 19.2 w ramach PROW 2014-2020 na operacje realizowane 

w ramach LSR o 527 000 euro 

2) Zwiększenie budżetu poddziałania 19.4 w ramach PROW 2014-2020 na koszty bieżące 

i aktywizację o 63 240 euro 

3) Wynikające z podniesienia budżetu zmiany wskaźników oddziaływania, rezultatu i produktu dla 

celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć 

4) Zmiany załączników do LSR. 

 

7. LGD złożyła wniosek o płatność końcową projektu grantowego 5/2019/G „Integracja osób 

niepełnosprawnych ze społecznością lokalną (usuwanie barier architektonicznych)”. Z powodu 

rozwiązania umowy ze Stowarzyszeniem Miłośników Zalewu Piechota wzrósł poziom udziału jsfp 

ponad obowiązujące 20%, co skutkowało koniecznością pokrycia części kosztów projektu granowego 

ze środków własnych LGD. 

LGD otrzymała wnioskowaną płatność końcową projektu grantowego. Zaciągnięta w BGK pożyczka 

została spłacona. 

 

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

1) warsztat refleksyjny LGD Aktywni Razem, 23.02.2021, 

2) spotkanie UMWM w W-wie z mazowieckimi LGD, 17.03.2021 r., 

3) spotkanie UMWM w W-wie z mazowieckimi LGD, 28.04.2021 r., 

4) spotkanie otwarte z NGO – woj. mazowieckie, 17.05.2021 r., 

5) spotkanie dot. Smart Villages, 21.05.2021 r., 

6) szkolenie z technik archiwizacji, 6-7.09.2021 r., 

7) spotkanie UMWM w W-wie z mazowieckimi LGD, 06.10.2021 r., 

8) szkolenie dla członków Zarządu, 20.11.2021 r., 

9) spotkanie z organizacjami pozarządowymi, 20.11.2021 r., 

10) warsztaty analityczne dot. wywiadów, 22-25.10.2021 r., 

11) szkolenie specjalistyczne w formie wizyty studyjnej do Hiszpanii, 22-26.11.2021 r. 

12) spotkanie UMWM w W-wie z mazowieckimi LGD, 14.12.2021 r. 

 

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

planu komunikacji na 2021 rok: 

 

2. Kampania społeczna na rzecz podniesienia aktywności mieszkańców: 

1) Prezentacja dobrych praktyk  

a) Fotorelacje w ramach prezentacji dobrych praktyk (5 szt.) 

Przygotowanie fotorelacji z realizowanych działań i zamieszczenie ich w formie prezentacji na 

stronie internetowej LGD: 

 projekt grantowy „Szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury, tworzenie i realizacja 

programów kulturalnych dla świetlic”, cel: wzmocnienie kapitału społecznego oraz 

zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań edukacyjnych z zakresu 

dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym szkolenia artystyczne, 
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ogólnorozwojowe i rekreacyjne odpowiadające na potrzeby mieszkańców LGD AKTYWNI 

RAZEM; 13 grantobiorców; 

 projekt grantowy „Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo 

kulturowe obszaru LGD”, cel: zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację 

zadań przyczyniających się do poszerzenia wiedzy dotyczącej dziedzictwa lokalnego 

obszaru LGD AKTYWNI RAZEM oraz polegających na doposażeniu podmiotów 

szerzących kulturę i lokalne dziedzictwo; 10 grantobiorców;  

 projekt grantowy „Działania rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne i 

obywatelskie mieszkańców”; cel: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez realizację 

zadań przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych, 

obywatelskich i zawodowych mieszkańców polegających na organizacji warsztatów, 

szkoleń oraz innych form aktywności społecznej podnoszących kompetencje 

mieszkańców obszaru LGD AKTYWNI RAZEM; 15 grantobiorców; 

 prezentacja dobrych praktyk LGD z terenu Hiszpanii – wyjazd studyjny, 

 międzynarodowy projekt współpracy o akronimie Anchor pn. „Dziedzictwo dla 

przyszłości” – prezentacja zrealizowanych działań projektu.  

3. 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 

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

i w Łącku. LGD w 2021 r. ze względu na trwającą epidemię prowadziła głównie doradztwo on-line, 

w kilku przypadkach na prośby wnioskodawców zorganizowano spotkania bezpośrednie przed 

ogłaszanymi naborami wniosków. 

2) Informacja na temat dostępnych konkursów  

W 2021 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 pięć 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.  

 

W 2021 r. LGD złożyła dwa wnioski o płatność w ramach działalności bieżącej i aktywizacji:  

1) 30.06.2021 r. – wniosek o płatność VII transzy – dokonana w wnioskowanej kwocie pomocy 

430 000,00 zł (w tym 273 609,00 zł to część dofinansowania UE 63,63% zwrócona na konto LGD 

oraz kwota 156 391,00 zł – pozostała część wnioskowanej pomocy pochodząca z budżetu Państwa 

36,37% przekazana na spłatę wyprzedzającego finansowania do ARiMR)  

2) 31.12.2021 r. – wniosek o płatność VIII transzy – dokonana w wnioskowanej kwocie pomocy 

120 532,65 zł (w tym 76 694,92 zł to część dofinansowania UE 63,63% zwrócona na konto LGD 

oraz kwota 43 837,73 zł – pozostała część wnioskowanej pomocy pochodząca z budżetu Państwa 

36,37% przekazana na spłatę wyprzedzającego finansowania do ARiMR) 

Ad.3. Złożenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok. 
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Stowarzyszenie zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym złożyło za pośrednictwem aplikacji                 

e-Sprawozdania Finansowe do Ministerstwa Finansów roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 

wraz z informacją uzupełniającą do bilansu za 2020 r. 

Sprawozdania roczne zostały opublikowane na stronie internetowej organizacji www.aktywnirazem.pl.    

 

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

W 2021 roku praca biura LGD ze względu na nadrzędność wdrażania LSR skupiła się głównie na realizacji 

operacji wdrażanych przez LGD, a także na przeprowadzaniu naborów wniosków, pomocy 

wnioskodawcom i grantobiorcom w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i właściwym 

rozliczaniu uzyskanych dotacji.  

 

LGD Aktywni Razem wspólnie z LGD Zalew Zegrzyński podpisała umowę o przyznaniu pomocy na 

projekt współpracy "Mazowieckie Mazury - rozwój turystyki i rekreacji na obszarach LGD Zalew 

Zegrzyński i LGD Aktywni Razem" (akronim: Mazowieckie Mazury). 

 

Ad.5. Bieżąca działalność administracyjna. 

W roku 2021 odbyło się jedno Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz dwa posiedzenia Zarządu 

Stowarzyszenia. 

Wdrażanie LSR wymagało aktualizacji procedur oceny i wyboru operacji i grantobiorców oraz zmian 

w treści LSR.  

 

 

III. Uchwały Zarządu i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Uchwały Zarządu: 

1. Uchwała nr 1/Z/21 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. 

2. Uchwała nr 2/Z/21 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. 

3. Uchwała nr 3/Z/21 w sprawie zmiany Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

na lata 2016-2022. 

4. Uchwała nr 4/Z/21 w sprawie zatwierdzenia zmian Harmonogramu planowanych naborów 

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

kierowanego przez społeczność. 

5. Uchwała nr 5/Z/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji warsztatu refleksyjnego. 

6. Uchwała nr 6/Z/21 w sprawie zatwierdzenia zmiany Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022. 

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków: 

1. Uchwała nr 1/WZ/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2020 

rok. 

2. Uchwała nr 2/WZ/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków  

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

2020 rok. 

3. Uchwała nr 3/WZ/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. 

4. Uchwała nr 4/WZ/21 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania 

zadań za 2020 rok. 

5. Uchwała nr 5/WZ/21 w sprawie wysokości składek członkowskich od członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia na 2021 rok. 

6. Uchwała nr 6/WZ/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021. 

http://www.aktywnirazem.pl/
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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). 

 

 

V. Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) koszty realizacji celów statutowych, w tym koszty 

ogólnoadministracyjne (wynagrodzenia, opłaty bieżące, 

telefoniczne, pocztowe, itp.) 

1 375 017,28 zł 

b) działalność gospodarczą  0,00 zł 

c) pozostałe koszty (prowizja i odsetki od pożyczki)  165,10 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 31.12.2021 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   

Wynagrodzenia ogółem, w tym z działalności statutowej 261.257,23 zł 

a) wynagrodzenia podstawowe 250 247,23 zł 

b) nagrody 0,00 zł 

c) premie 11.010,00 zł 

Ogółem przychody z działalności statutowej 

w tym wg źródeł, z tytułu:  

1 334 630,18 zł 

a) spadku 0,00 zł 

b) zapisu 0,00 zł 

c) darowizny 0,00 zł 

d) środków pochodzących ze źródeł publicznych z tego: 724 873,34 zł 

- z budżetu państwa 668 571,70 zł 

- ze środków UE 56 301,64 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 2020 r.)                             609 756,84 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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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 

-  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: 10 800,00 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)          337 599,20 zł 

 -  zobowiązań (wg bilansu rocznego)          378 151,40 zł 
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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 

 

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: 9 czerwca 2021 r.  

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia LGD w zakresie działalności 

finansowej oraz działalności statutowej w 2020 roku. 

Wyniki kontroli: Komisja stwierdziła realizację zadań zgodnie z planem pracy na 2020 rok. 

Na podstawie przedstawionych materiałów oraz w związku z powstałym zyskiem Komisja 

wnioskowała o zaliczenie kwoty zysku do przychodów 2021 roku. 

2. Projekt grantowy realizowany w 2017 r. został objęty kontrolą Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego. LGD była proszona o przedstawienie wybranej dokumentacji: podpisanych umów 

użyczenia, zgłoszeń budowlanych złożonych w rozliczeniu grantów przez Grantobiorców (badanie 

okresu trwałości zadań inwestycyjnych, stosowanie obowiązującego prawa). 

 

Data sporządzenia: Gąbin, 31.03.2022 r. 

 

 

 

 

         

                  Prezes Zarządu 

  Agnieszka Żukowska 

 

 


