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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI „POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH” ZA 2011 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. 68 3888431  faks: 68 3550908     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 zam. 67-124 Nowe Miasteczko  
                                                                                            

2. Wiceprezes Zarządu  Przemysław Maksymów zam. 59-180 Gaworzyce                         
                                                                                             

3. Członek Zarządu      Ewa Wierzchosławska zam. 67-321Niegosławice 
                                                                                             

4. Członek Zarządu      Tomasz Siekierkowski zam. 67-115 Bytom Odrzański                 
                                                                                          

 
 
Fundacja jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sieci Partnerstw  Polski 
Południowo – Zachodniej oraz Lubuskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. 
 
 
 

 Nowe Miasteczko, 14.04.2012r.  
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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; 
organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp; 

g) udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych, itp.; 
h) 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; 

i) organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania inicjatyw 
obywatelskich, gospodarczych, udzielania porad prawnych a przede wszystkim 
udzielania niezbędnej pomocy w przygotowywaniu projektów; 

j) wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza gospodarstw 
k) 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; 
m) inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp.                 

z innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych; 
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n) współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne cele, takŜe 

zagranicznymi; 
o) certyfikację produktów i usług charakterystycznych dla obszaru LGD; 
p) rozpowszechnianie załoŜeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju; 
q) 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 2011 roku prowadzone działania skupiały się na realizacji działań „WdraŜanie lokalnych 
strategii rozwoju” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie   umiejętności    
i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. 
Zgodnie z umową na ten cel Fundacja miała do wykorzystania 424 457,27 zł.   
Realizację działań rozpoczęto od stycznia 2011 r. a zakończono w miesiącu grudniu 2011r.  
W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzono nabór wniosków                       
na  działania: 

1) „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęły 2 wnioski na ogólną kwotę dofinansowania 
900 000,00  zł – wybrano 2 operacje na ogólną kwotę dofinansowania 900 000,00 zł, 

2) „Małe projekty” wpłynęły 32 wnioski na ogólną kwotę dofinansowania 692 230,78 zł –  
wybrano 32 operacje na ogólną kwotę dofinansowania 692 230,78 zł, 

3) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” wpłynęły 3 wnioski na ogólna kwotę  
dofinansowania 723 669,00 zł – wybrano 2 operacje na ogólna kwotę dofinansowania 
423 669,00 zł, 

4) „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wpłynęło 7 wniosków na ogólną  
kwotę dofinansowania 408 345,00 zł – wybrano 6 operacji na ogólną kwotę  
dofinansowania 308 345,00 zł. 

 
Prowadzono równieŜ doradztwo w biurze Fundacji w zakresie przygotowania wniosków                   
o przyznanie pomocy w ramach działania „WdraŜanie lokalny strategii rozwoju”, z którego  
skorzystało 190 podmiotów. 
 
W ramach projektów współpracy kontynuowano prace przygotowawcze nad projektem pt.  
„Turystyka kombinowana w Dolinie Środkowej Odry”, który będzie realizowany  wspólnie  
z Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa  działania oraz w   partnerstwie ze 
Starostwem Powiatowym w Nowej Soli i Towarzystwem Przyjaciół Wolsztyńskiej 
Parowozowni. Projekt ma na celu stworzenie produktu turystycznego w  oparciu o istniejące 
szlaki kolejowe, wodne, rowerowe i  konne.   
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Zakończono natomiast prace nad projektem pt.”Szlaki konne oręŜem turystyki” , który   
będzie realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Bory Dolnośląskie,  
Stowarzyszeniem LGD Wrzosowa Kraina, Stowarzyszeniem LGD – Partnerstwo Izerskie. 
Celem projektu jest rozwój turystyki konnej na obszarze działania 4 LGD poprzez 
wyznaczenie i oznakowanie szlaków konnych, budowę miejsc postojowych (popasowych)  
oraz promocję, 
 
W ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności                     
i  aktywizacja  zrealizowano: 
1) wydarzenia promocyjne i kulturalne dla mieszkańców z obszaru działania (rajd 

rowerowy, plenery malarskie połączone z warsztatami, „Hubertusy” na Wzgórzach  
Dalkowskich, zawody konne w skokach przez przeszkody, przegląd zespołów  
śpiewaczych, rajdy konne, spotkanie noworoczne Partnerów Fundacji),  

2) szkolenia pracowników biura, w zakresie promocji prowadzono stronę internetową, 
wydano biuletyn informacyjny oraz  materiały promocyjne (teczka, notes, ołówki, 
zakładki). Przedstawiciele  Fundacji uczestniczyli w targach krajowych i regionalnych 
oraz międzynarodowym  przeglądzie zespołów folklorystycznych na Słowacji. 

3) celem poprawy warunków pracy oraz obsługi mieszkańców przeprowadzono remont  
pomieszczeń oraz zakupiono urządzenia i sprzęt biurowy. 

 
Poza realizacją działań związanych z Osią 4 LEADER Fundacja zrealizowała takŜe projekt pt. 
1. „Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich” w ramach programu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy, w ramach projektu 
zrealizowano: 
1) warsztaty terenowe dla 1600 uczniów,  
2) opracowano i wydano 2000 sztuk ulotek informacyjno-promocyjnych,  
3) wydano materiały promocyjne: teczki, notesy i ołówki.  

 
 2. „Atrakcyjny zawodowo na Wzgórzach Dalkowskich" w ramach Programu         
Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim. Projekt mający na celu 
podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych,  nieaktywnych zawodowo                         
i aktywnych zawodowo. Kurs operatora obrabiarek czterostronnych obejmował łącznie 100 
godz. szkoleniowych,   w którego zakres wchodzą: UŜytkowanie eksploatacyjne, 
Dokumentacja techniczna,  BHP, Budowa maszyn, Technologia robót, Zajęcia praktyczne.  
W projekcie uczestniczyło 12 męŜczyzn z terenu Gmin Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański   
i KoŜuchów. Szkolenie przyczyniło się do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi 
obrabiarek czterostronnych typu WEINIG. W wyniku realizacji projektu 9 osób uzyskało   
zatrudnienie. 
 
3.  „Wykwalifikowany straŜak gwarantem bezpieczeństwa na Wzgórzach Dalkowskich”                
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim. Projekt mający 
na celu podniesienie kwalifikacji członków OSP w Nowym Miasteczku z   zakresu 
ratownictwa medycznego. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmował łącznie                  
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88 godz. szkoleniowych.  Prowadzony był zgodnie z Programem i Regulaminem 
Organizacyjnym Kursu w   zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zatwierdzonym przez 
Wojewodę Lubuskiego. W projekcie uczestniczyły 3 kobiety i 22 męŜczyzn z obszaru Gminy 
Nowe Miasteczko. Uczestnicy, którzy zaliczyli egzamin teoretyczny i praktyczny otrzymali 
zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu 
tytułu ratownika. W ramach projektu zakupiono 15 kompletów odzieŜy ochronnej                         
dla straŜaków. 
 
4.„Budujemy most tolerancji” w ramach międzynarodowej wymiany  młodzieŜy z krajami 
partnerskimi finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Projekt realizowany               
w partnerstwie Zespołem Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji  Narodowej z Głogowa 
mający na celu budowanie współpracy pomiędzy młodymi Izraelczykami i Polakami oraz 
przełamywanie stereotypów i barier pomiędzy narodami dzięki realizacji wspólnych działań 
oraz zapoznanie młodzieŜy z kulturą, obyczajami i geografią obu krajów. W projekcie 
uczestnikami była 12 osobową grupę młodzieŜy z Izraela  ze szkoły średniej w Rishon Lezion 
oraz 12 osobowa grupa młodzieŜy z Polski z Zespołu Szkół Zawodowych i II Liceum 
Ogólnokształcącego z Głogowa. 
 
5. „Przedszkolandia na Wzgórzach Dalkowskich” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w województwie lubuskim – projekt realizowany w partnerstwie z Gminą 
Nowe Miasteczko, którego celem jest zapewnienie przez okres 2 lat bezpłatnej opieki 
przedszkolnej dla 30 dzieci z Gminy Nowe Miasteczko w dwóch punktach przedszkolnych 
(Miłaków i śuków). 
 
6. „Decydujmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – liderem projektu 
jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Fundacja nasza została wybrana do udziału                     
w projekcie jako subregion Wzgórz Dalkowskich.  Celem projektu jest stworzenie                            
i przetestowanie mechanizmów budowania partycypacji społecznej w tworzeniu lokalnej 
polityki na poziomie gmin (w zakresie zrównowaŜonego rozwoju, integracji społecznej, 
zatrudnienia i przedsiębiorczości) w 5 gminach i 1  powiatu z obszaru naszego działania.  
 
Rozpoczęto realizację projektu pt. Przedszkolandia na Wzgórzach Dalkowskich” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim. Projekt  realizowany 
w partnerstwie z Gminą Gaworzyce, którego celem jest zapewnienie przez okres 3,5 roku 
bezpłatnej opieki przedszkolnej dla 30 dzieci z Gminy Gaworzyce w dwóch punktach 
przedszkolnych (Dalkowie i Koźlicach).  
 
W 2011 r. na podstawie zleceń Fundacja prowadziła szkolenia dla Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Świebodzinie i  Nowej Soli, zarządzała projektami systemowymi 
Ośrodków Pomocy Społecznej w: Świebodzinie, Nowej Soli, Otyniu, Siedlisku, Bytom 
Odrzańskim prowadziła konsultacje dla mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia 
LGD „Bory Dolnośląskie”. 
 
 



  Lokalna Grupa Działania 
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich 

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”  biuro@wzgorzadalkowskie.pl 

ul. Głogowska 1, 67-124 Nowe Miasteczko  Tel. 68 3 888 431, fax. 68 355 09 98 

NIP: 925-20-20-159 

 

www.WzgorzaDalkowskie.pl 

 
 
 
 
Podjęte uchwały Zarządu Fundacji: 
1) 1/2011  z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: zwiększenia kwoty gwarancji bankowej celem   

uzyskania zaliczki na realizację projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
2007 – 2013 w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania; 

2) 2/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia do budŜetu dotacji                              
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we  Wrocławiu, 
Oddział w Legnicy; 

3) 3/2011 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: upowaŜnienia Prezesa Zarządu do podpisania  
umowy i dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu                          
pt.  „Przedszkolandia na Wzgórzach Dalkowskich” realizowanego w ramach działania  
9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 

4) 4/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w rachunku bankowym. 
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III. Finanse Fundacji. 
 

1. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH  
a/ dotacje                                                                                         1 366 865,16 zł 
b/ składki                                                                                                            0,00 zł 
c/ przychody z odpłatnej działalności statutowej                                     179 287,46 zł 
d/ odsetki od środków pienięŜnych na rachunkach                                        571,42 zł 

   
        W 2011 roku przychody Fundacji ukształtowały się na poziomie 1 546 724,04zł.  
         Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

2. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 
a/ koszty realizowanych projektów i programów                                1 280 640,21 zł 
c/ koszty odpłatnej działalności statutowej                                           133 570,10 zł 
d/ koszty finansowe – odsetki od kredytu                                               16 465,35 zł 
 

W 2011 roku koszty Fundacji ukształtowały się na poziomie 1 430 675,66 zł. 
 
      2a. Koszty inwestycyjne                                                                                       0,00 zł                                               
 

3. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM FUNDACJI 
 

      Wynik finansowy z działalności Fundacji za rok 2011 wyniósł               116 048,38 zł  
 
4. DANE O ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU I SYTUACJI FINAN SOWEJ 

FUNDACJI  
a/ liczba osób zatrudnionych w Fundacji:                                                            16 
    Dyrektor Biura 1 
    Główny Księgowy 1 
    Specjalista ds. projektów inwestycyjnych 1 
    Specjalista ds. promocji i informacji 1 
    Specjalista ds. projektów społecznych 4 
    Informatyk                                                                                                     1 
    Nauczyciel wychowania przedszkolnego 4  
    Pomoc                                                                                                           3 
b/ poniesione koszty administracyjne:                                                        951 433,29 zł 
    - zuŜycie materiałów i energii                                                                 162 979,86 zł      
    - usługi obce                                                                                            236 606,67 zł 
    - podatki i opłaty                                                                                         3 550,00 zł 
    - wynagrodzenia                                                                                      531 977,78 zł 
    - amortyzacja                                                                                             16 318,98 zł             

           c/ podział wynagrodzeń wypłaconych w fundacji 
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              - łączna kwota wynagrodzeń                                                                     531 977,78 zł                          
              - podział wynagrodzeń: 
                  wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę                                 508 153,77 zł 
                  wynagrodzenia z umów zlecenia/o dzieło                                               23 824,01 zł         
           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/ udzielone przez fundację poŜyczki pienięŜne: 0,00 zł  
f/ kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Fundacja     
posiada rachunek bankowy: Fundacja posiada rachunki bankowe w BS KoŜuchów 
O/Nowe Miasteczko stan środków ulokowanych na koncie głównym na dzień 
31.12.2011 r. wynosił: 101 664,94 zł stan środków ulokowanych na kontach 
pomocniczych na dzień 31.12.2011 r. wynosił: 19 685,42 zł 
g/ wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w   
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: Fundacja nie nabyła  
obligacji, udziałów, akcji  
h/ nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na 
to nabycie: nie nabyto 
i/ nabyte pozostałe środki trwałe: 2 komputery na kwotę 8 099,01 zł, 
j/ wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych: 
239 021,24 zł  

                
W 2011 roku Fundacja zaciągnęła kredyt w rachunku bankowym w wysokości  100 000,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację umowy przyznania pomocy Nr 00007-  6932UM0400008/09 z 
dnia 10 marca 2010 roku zawartej z Samorządem Województwa Lubuskiego w ramach 
działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,  nabywanie umiejętności i aktywizacja” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
Na koniec grudnia 2011 roku została spłacona kwota 40 000,00 zł z kredytu  zaciągniętego na 
budowę wiaty edukacji ekologicznej w wysokości 90 000,00 zł. 
 
Powstałe zobowiązania zostaną spłacone w następujących terminach: 
1) kwota w wysokości 440 783,05 zł będzie spłacana sukcesywnie po refundacjach  
środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,                                                          

2) kwota w wysokości 50 000,00 zł zostanie uregulowana zgodnie z umową  kredytową do 
czerwca 2014 roku ze środków własnych Fundacji.  

  
 
 
 
 



  Lokalna Grupa Działania 
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich 

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”  biuro@wzgorzadalkowskie.pl 

ul. Głogowska 1, 67-124 Nowe Miasteczko  Tel. 68 3 888 431, fax. 68 355 09 98 

NIP: 925-20-20-159 

 

www.WzgorzaDalkowskie.pl 

 
 
 
 
 
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. 
 
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.  
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INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH  

 
Lp. Data kontroli Organ kontroluj ący Zakres kontroli 
1. 28.02 2011 Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Lubuskiego – 
Departament PROW 

Weryfikacja wniosku o płatność 
w ramach działania 
Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja. 

2. 28.05.2011 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego – 
Departament 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego 

Kontrola projektu nr WND-
POKL.09.05.00-08-016/09 

3. 28.05.2011 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego – 
Departament 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego 

Kontrola projektu nr WND- 
POKL.09.05.00-08-115/09 

4. 31.05.2011 Państwowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna – 
Nowa Sól 

Kontrola punktów 
przedszkolnych w Miłakowie i 
śukowie 

5. 15.06.2011 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego – 
departament PROW 

Kontrola wniosku o płatność w 
ramach działania 
Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja. 

6. 15.09 – 16.09.2011 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego – 
Departament 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego 

Kontrola projektu nr WND-
POKL.09.01.01-08-014/10 
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Wyniki kontroli: 
 
1. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
2. Stwierdzono uchybienie polegające na niekwalifikowalności wydatków na  kwotę 103,66 

zł, która została poniesiona na delegacje słuŜbowe Księgowej projektu. 
3. Stwierdzono następujące uchybienia: 

a) deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisana przez uczestników projektu nie zawiera 
wszystkich elementów wymaganych zapisami Podrozdziału 3.6  Wytycznych                      
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia  28.12.2009r., 

b) dane zawarte w Formularzu PEFS nie są w pełni zgodne z dokumentacją uczestników 
projektu przedstawioną przez beneficjenta do wglądu podczas kontroli na miejscu,               
co stanowi naruszenie zapisów Podręcznika UŜytkownika Podsystemu Monitorowania 
Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL, 

c) na wydanej w ramach projektu ksiąŜce kucharskiej nie zamieszczono informacji,                 
Ŝe publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. 

4. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
5. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
6. Stwierdzono następujące uchybienia: 

a) ewidencja osób upowaŜnionych do przetwarzania danych osobowych nie  zawiera 
numerów upowaŜnień oraz daty nadania uprawnień, 

b) dane zawarte w Formularzu PEFES nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
uczestników projektu przedstawioną przez Beneficjenta do wglądu podczas kontroli 
na miejscu, 

c) beneficjent nie uwzględnił sposobu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 
dla projektu w tzw. „polityce rachunkowości”, 

 
 

 

Zatwierdzam: 

 

                   Tadeusz Walkowiak 

Prezes Zarządu 
Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich 

 
 
Nowe Miasteczko, dnia 14 kwietnia 2012r.  


