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                                       SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   

FUNDACJI „POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH” ZA 2009 ROK 
 
I. Podstawowe informacje o organizacji. 
 
 

 1.DANE IDENTYFIKACYJNE I TELEADRESOWE  
 
   Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” została zarejestrowana w Krajowym    
   Rejestrze Sądowym dnia 14.06.2006r. pod numerem 0000258837, w Sądzie Rejonowym w    
   Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
   NIP                       925 – 20 – 20 – 159  
   REGON               080106331 
 
  Adres siedziby: 
  67-124 Nowe Miasteczko ul. Głogowska 1 
  tel/faks 68 3888431       e-mail: biuro@wzgorzadalkowskie.pl    www.wzgorzadalkowskie.pl  
 
  Rachunek bankowy: 
  Bank Spółdzielczy w KoŜuchowie O/Nowe Miasteczko 44 96731017 0010 0117 0237 0001 
 
  2. Zarząd Fundacji 

1. Prezes Zarządu                   Tadeusz Walkowiak 
2. Wiceprezes Zarządu           Irena Krukowska-Szopa 
3. Skarbnik                             Przemysław Maksymów 
4. Członek                              Danuta Wojtasik 
5. Członek                              Tomasz Siekierkowski 

 
      od dnia 23.01.2009r. Zarząd funkcjonował w składzie: 

1. Prezes Zarządu                  Tadeusz Walkowiak 
2. Skarbnik                            Przemysław Maksymów 
3. Członek                             Ewa Wierzchosławska 
4. Członek                             Tomasz Siekierkowski 

 
      Na posiedzeniu Zarządu w dniu 12.02.2009r. dostosowano strukturę do obowiązującego   
      statutu i wybrano na Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Maksymów, likwidując   
      jednocześnie funkcję Skarbnika. 
 
 
 
     W związku z powyŜszym aktualny skład Zarządu jest następujący: 

1. Prezes Zarządu                  Tadeusz Walkowiak zam. 67-124 Nowe Miasteczko  
                                                                                     ul. 22 Lipca 25/4 

2. Wiceprezes Zarządu          Przemysław Maksymów zam. Dalków 58C/6                           
                                                                                           59-180 Gaworzyce 
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3. Członek                             Ewa Wierzchosławska zam. Krzywczyce 28  
                                                                                        67-321 Niegosławice 

4. Członek                             Tomasz Siekierkowski zam. 67-115 Bytom Odrzański                 
                                                                                         ul. KoŜuchowska 8/8                     

 
      Fundacja jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Sieci Partnerstw   
      Polski Południowo – Zachodniej. 
 
3. Cel działania Fundacji. 
 
    Statutowym celem Fundacji jako Lokalnej Grupy Działania (zwanej dalej „LGD” w    
    rozumieniu przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  
    zwanego dalej (PROW) jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie  
    działania Fundacji poprzez działania wpływające na stymulowanie ich zrównowaŜonego  
    rozwoju, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę  
    ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności  
    gospodarczej a takŜe aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.  
 
4. Zasady i formy realizacji celów: 
    
   a) wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów podejmujących działania 
       na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru Wzgórz Dalkowskich w zakresie 
       określonym w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR); 
   b) organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów; 
   c) organizację, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, 
       kulturalnych, ekologicznych i innych w zakresie celów statutowych i celów Lokalnej 
       Strategii Rozwoju; 
   d) organizację konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, itp.; 
   e) prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej; 
   f) inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań socjologicznych, takŜe opinii 
       publicznej, ekonomiczno-gospodarczych i innych istotnych dla społeczności lokalnych 
       lub grup społecznych; 
   g) organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp; 
   h) udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych, itp.; 
   i) finansowanie odbudowy lub remontów obiektów uŜyteczności publicznej, obiektów 
       kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych i 
       innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie 
       zakupów wyposaŜenia do nich; 
   j) organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania inicjatyw 
      obywatelskich, gospodarczych, udzielania porad prawnych a przede wszystkim udzielania 
      niezbędnej pomocy w przygotowywaniu projektów; 
   k) wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza gospodarstw 
       rolnych i początkujących przedsiębiorców na obszarach wiejskich; 
    l) promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne  
       z celami statutowymi i celami Lokalnej Strategii Rozwoju; 



 3 

    ł) inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. 
       z innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych; 
    m) współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne cele, takŜe 
         zagranicznymi; 
    n) certyfikację produktów i usług charakterystycznych dla obszaru LGD; 
    o) rozpowszechnianie załoŜeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju; 
    p) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację 
        projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju; 
    r) sprawdzanie zgodności projektów z załoŜeniami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wybór 
        projektów do dofinansowania;  
    s) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach. 

II. Działalność Fundacji 

 

    W 2009 roku prowadzone działania skupiały się na realizacji działania „Funkcjonowanie     
     lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem   
     Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, które otrzymało dofinansowanie w wysokości  
     340 000,00 zł. Realizację projektu rozpoczęto od stycznia 2009 r. a zakończono w   
     miesiącu grudniu 2009r. 
     W ramach tego działania zrealizowano: 
     - szkolenia i spotkania aktywizujące dla mieszkańców z obszaru działania, 
     - szkolenia członków organów Fundacji oraz pracowników biura, 
     - w zakresie promocji zorganizowano imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne,  
       nakręcono film o Wzgórzach Dalkowskich, wydano ulotki, przedstawiciele Fundacji  
       uczestniczyli w targach krajowych i regionalnych oraz rozbudowano stronę internetową. 
 
     Poza realizacją działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie   
     umiejętności i aktywizacja” Fundacja zrealizowała takŜe:  
     - projekt pt. „Sukces w spódnicy czyli babski LeaderShip w Praktyce” realizowanego w   
       Ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
       W ramach projektu powołano:                                                                                          
        a/ Forum Kobiet „Bądź Skuteczna” 
        b/ 30 kobiet uczestniczyło w 15 dniowym szkoleniu z zakresu zasad działania NGO w  
            Polsce, form finansowania, księgowości w NGO i sposobów pozyskiwania środków z  
            funduszy europejskich 
        c/ powstała strona internetowa Forum kobiecego 
        d/ wydano 500 szt. przewodnika „3-mamy klucze do sukcesu w NGO” 
      oraz rozpoczęła realizację: 
      - projektu pt. „Wł ącz się do dialogu-z liderami zbudujemy lepsze jutro” realizowany w  
        ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim, 
      - projektu pt. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Wzgórz  
        Dalkowskich” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w  
        województwie lubuskim, 
 
      - projektu pt. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Wzgórz  
        Dalkowskich” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w  
        województwie dolnośląskim. 
   

W 2009 r. na podstawie zleceń Fundacja przeprowadziła:  
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 -  szkolenia i warsztaty dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, 
 - szkolenia dla mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Kraina Lasów i 

Jezior”, 
 - warsztaty dla mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Bory 

Dolnośląskie”, 
 - obsługę projektu „Tanie Gotowanie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gaworzycach, 
 - prowadzenie „Lekcji w przyrodzie” dla szkół z obszaru Wzgórz Dalkowskich. 
 
Podjęte uchwały Zarządu Fundacji: 
1/2009  z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ukonstytuowania się Zarządu; 
2/2009 z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację projektu z 

PROW 2007-2013 w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”; 
3/2009 z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia do budŜetu dotacji z WFOŚ i GW 

we Wrocławiu, Oddział w Legnicy; 
4/2009 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji 

„Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” za 2008r. 
5/2009 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Biura Fundacji 

„Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”; 
6/2009 z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu dotacji z WFOŚ i 

GW we Wrocławiu, Oddział w Legnicy; 
7/2009 z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru i ogłoszenia o 

naborze na stanowisko pracy Animatora ds. projektów społecznych w Biurze Fundacji 
„Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”; 

8/2009 z dnia 14 września 2009r. w sprawie zatrudnienia i ustalenia wysokości 
wynagrodzenia na stanowisku pracy Animatora ds. projektów społecznych w Biurze 
Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”; 

9/2009 z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia do budŜetu dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego; 

10/2009 z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia do budŜetu dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego; 

11/2009 z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na spłatę 
budowy Wiaty Edukacji Ekologicznej w Dalkowie; 

12/2009 z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie upowaŜnienia Prezesa Zarządu do 
samodzielnego podpisania umowy w imieniu Fundacji; 

13/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zatrudnienia i ustalenia wysokości 
wynagrodzenia na stanowisku pracy Animatora ds. projektów społecznych w Biurze 
Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”; 

14/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie upowaŜnienia Prezesa Zarządu do podpisania 
weksla i deklaracji wekslowej oraz umowy na dofinansowanie projektu pt. „Historie 
drzewami pisane- kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz ochrony zadrzewień 
przydroŜnych i śródpolnych” 
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III. Finanse Fundacji. 
 

1. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH  
a/ dotacje:                                                                                                376 237,57 zł 
b/ składki                                                                                                        600,00 zł 
c/ przychody z odpłatnej działalności statutowej                                    110 952,67 zł 
d/ odsetki od środków pienięŜnych na rachunkach                                        328,53 zł 

   
        W 2009 roku przychody Fundacji ukształtowały się na poziomie 488 118,77zł.  
         Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

2. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 
a/ koszty realizowanych projektów i programów                               448 148,11 zł 
c/ koszty odpłatnej działalności statutowej                                           76 722,50 zł 
d/ koszty finansowe – odsetki od kredytu                                             14 709,80 zł 
 

         W 2009 roku koszty Fundacji ukształtowały się na poziomie 539 580,41 zł. 
 
      2a. Koszty inwestycyjne (budowa wiaty Edukacji Ekologicznej)          192 546,73 zł                                               
 

3. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM FUNDACJI 
 

      Wynik finansowy z działalności Fundacji za rok 2009 wyniósł (-) 51 461,64 zł.  
 
4. DANE O ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU I SYTUACJI FINAN SOWEJ 

FUNDACJI  
a/ liczba osób zatrudnionych w Fundacji:                                                                       7 
    Dyrektor Biura                                                                                                          1 
    Główny Księgowy                                                                                                    1 
    Specjalista ds. projektów inwestycyjnych                                                                 1 
    Specjalista ds. promocji i informacji                                                                         1 
    Specjalista ds. projektów społecznych                                                                      1 
    Kierownik projektu                                                                                                    1  
    Pracownik informacji turystycznej                                                                             1 
b/ poniesione koszty administracyjne: 
    - zuŜycie materiałów i energii                                                                     4 763,98 zł      
    - usługi obce                                                                                              59 401,16 zł 
    - podatki i opłaty                                                                                         3 908,01 zł 
    - wynagrodzenia                                                                                      188 519,80 zł 
    - amortyzacja                                                                                               7 025,50 zł        
    - pozostałe                                                                                                   3 888,75 zł      

            c/ podział wynagrodzeń wypłaconych w fundacji 
                - łączna kwota wynagrodzeń                                                                   188 519,80 zł                          
                - podział wynagrodzeń: 
                  wynagrodzenia pracowników                                                                188 519,80 zł 
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            d/ wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu i członkom     
                 innych organów Fundacji: 0,00 zł  
                 Fundacja nie wypłaca wynagrodzeń członkom zarządu i innych organów Fundacji.     
                 Zgodnie z ust. 2 § 14 Statutu Fundacji Członkowie Zgromadzenia Fundatorów i   
                 Partnerów, Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia  
                 z tytułu udziału w pracach tego organu. 
            e/ wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 46 493,00 zł 
            f/ udzielone przez fundację poŜyczki pienięŜne: 0,00 zł  
            g/ kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Fundacja     
                posiada rachunek bankowy: Fundacja posiada rachunki bankowe w BS  
                BS KoŜuchów O/Nowe Miasteczko  

      stan środków ulokowanych na koncie głównym na dzień 31.12.2009 r. wynosił:  
      2 110,49zł  
      stan środków ulokowanych na kontach pomocniczych na dzień 31.12.2009 r.      
      wynosił: 67 721,11 zł  

            h/ wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w    
                spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: Fundacja nie nabyła   
                obligacji, udziałów, akcji  
            i/ nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na  
                to nabycie: Wiata Edukacji Ekologicznej w Dalkowie wybudowana na cele   
                szkoleniowe, koszt 192 546,73 zł  
            j/ nabyte pozostałe środki trwałe: sprzęt komputerowy oraz kopiarko-drukarka  
            k/ wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych:   
               319 663,88 zł 
 
            W 2009 roku Fundacja zaciągnęła następujące kredyty:                                                                
               a/  krótkoterminowy w wysokości 280 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację    
               umowy przyznania pomocy Nr 00008-6932-UM0400008/08 z dnia 28 sierpnia 2009   
               roku zawartej z Samorządem Województwa Lubuskiego w ramach działania  
               „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”  
              objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 
              b/ długoterminowy w wysokości 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację    
              inwestycji pt. „Budowa Wiaty Edukacji Ekologicznej w Dalkowie”. 
              W miesiącu grudniu 2009 roku został spłacony kredyt w wysokości 90 000,00 zł. 
              Powstałe zobowiązania zostaną spłacone w następujących terminach: 
              - kwota w wysokości 229 663,88 zł zostanie uregulowana po refundacji środków  
                 przez Samorząd Województwa Lubuskiego,                                                          
              - kwota w wysokości 90 000,00 zł zostanie uregulowana zgodnie z umową   
                kredytową do czerwca 2014 roku ze środków własnych Fundacji.  
  

5. DANE O DZIAŁALNO ŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 
PAŃSTWOWE I SAMORZ ĄDOWE ORAZ WYNIKU FINANSOWYM TEJ 
DZIAŁALNO ŚCI  
Fundacja nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe i 
samorządowe. 
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6. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CI ĄśĄCYCH 

ZOBOWI ĄZAŃ PODATKOWYCH  
Fundacja złoŜyła w terminie deklaracje CIT-8 i CIT-0 do Urzędu Skarbowego. 
Fundacja nie zalega z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 
Skarbowego.  
 

7. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH  
W roku 2009 w Fundacji nie przeprowadzono kontroli. 

 
    


