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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI „POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH” ZA 2013 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. Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania członkami Zarządu Fundacji byli: 

 

Tadeusz Walkowiak – Prezes Zarządu                                                                                     

zam. 67-124 Nowe Miasteczko ul. 22 Lipca 25/4 

 

Przemysław Maksymów – Wiceprezes Zarządu                                                                                             

zam. Dalków 58C/6 59-180 Gaworzyce  
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Ewa Wierzchosławska – Członek Zarządu                                                                                                      

zam. Krzywczyce 28 67-321 Niegosławice  

 

Tomasz Siekierkowski – Członek Zarządu                                                                                            

zam. 67-115 Bytom Odrzański ul. KoŜuchowska 8/8                     

 

Fundacja jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sieci Partnerstw   

Polski Południowo – Zachodniej oraz Lubuskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. 

 

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; 
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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; 

m) inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, 

itp. 

z innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych; 

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. Opis działalność Fundacji 

 

W 2013 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 481 875,80 zł.   
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W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzono nabory ogólne i tematyczne 

wniosków: 

Nabór tematyczny w terminie 01.06 – 18.06.2013r. 

- „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 8 wniosków na ogólną kwotę dofinansowania 

2 958 468,00 zł - wybrano 6 operacji na ogólną kwotę dofinansowania 2 530 768,00 zł, 

- „Małe projekty” wpłynęły 2 wnioski na kwotę 49 920,00 zł – wybrano 2 operacje na ogólną 

kwotę dofinansowania 49 920,00 zł, 

 - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wpłynął 1 wniosek na ogólną kwotę 

dofinansowania 300 000,00 zł – wybrano 1 operację na ogólną kwotę dofinansowania 

300 000,00 zł, 

- „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” brak złoŜonych wniosków. 

 

Nabór ogólny w terminie: 19.06 – 03.07.2013r. 

- „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 9 wniosków na ogólną kwotę dofinansowania 

1 927 616,00 zł – wybrano 9 operacji, jednak 2 wnioski zostały wycofane wobec czego 7 

operacji przesłano do dalszej oceny na ogólną kwotę dofinansowania 1 481 759,00 zł, 

- „Male projekty” wpłynęły 22 wnioski na ogólną kwotę dofinansowania 817 318,37 zł – 

wybrano 17 operacji na ogólną kwotę dofinansowania 583 880,86 zł, 

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wpłynął 1 wniosek na ogólną kwotę 

dofinansowania 250 000,00 zł – wybrano 1 operację na ogólną kwotę dofinansowania 

250 000,00 zł, 

- „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wpłynęły 2 wnioski na ogólną kwotę 

dofinansowania 148 969,00 zł – wybrano 1 operację na ogólną kwotę dofinansowania 

100 000,00 zł. 

 

Nabór tematyczny w terminie: 23.09 – 07.10.2013r. 

- „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęły 2 wnioski na ogólną kwotę dofinansowania 445 857,00 zł 

– wybrano 2 operacje na ogólną kwotę dofinansowania 445 857,00 zł, 

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” brak złoŜonych wniosków, 

- RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” brak złoŜonych wniosków. 

 

Nabór ogólny w terminie: 08.10 – 22.10.2013r. 

- Odnowa i rozwój wsi” wpłynęły 2 wnioski na ogólną kwotę dofinansowania 462 741,00 zł – 

wybrano 2 operacje na ogólną kwotę dofinansowania 462 741,00 zł. 
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Prowadzono równieŜ doradztwo w biurze Fundacji w zakresie przygotowania wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach działania „WdraŜanie lokalny strategii rozwoju” , z którego 

skorzystało 47 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. Projekt ma na celu 

stworzenie produktu turystycznego w oparciu o istniejące szlaki kolejowe, wodne, rowerowe i  

konne. Wniosek o dofinansowanie złoŜono w miesiącu grudniu – obecnie trawa ocena 

merytoryczna. 

 

Kontynuowano realizację projektu  pt.”Szlaki konne oręŜem turystyki” o akronimie SZKOT 

, który jest realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Bory Dolnośląskie i 

Stowarzyszeniem LGD –  Partnerstwo Izerskie.  

Celem projektu jest rozwój turystyki konnej na obszarze działania 3 LGD. W roku 2013 

wyznaczono i oznakowano szlak konny, wybudowano małą infrastrukturę turystyczną, 

zagrody na popas dla koni oraz ustawiono tablice informacyjne. 

 

Kontynuowano prace w ramach projektu międzynarodowego pt. „ Europejskie Drogi św. 

Jakuba”, który będzie realizowany z 5 LGD z Polski oraz LGD z Niemiec, Szwajcarii, 

Austrii, Czech i Węgier. Zorganizowano międzynarodową konferencję inaugurującą oraz 

wydano materiały promocyjne: film, przewodnik duchowy, przewodnik pielgrzyma. 

 

W ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 

i aktywizacja  zrealizowano: 

 - wydarzenia promocyjne i kulturalne dla mieszkańców z obszaru działania (warsztaty 

aktywności twórczej, Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich, festyny rodzinne, 

Spotkanie Noworoczne Partnerów Fundacji, Piknik Country, Piknik drezynowy,             

Piknik rodzinny pn. „Wędkarska przygoda na stawach”, wyścigi kolarskie dla dzieci i 

młodzieŜy, Hubertusy na Wzgórzach Dalkowskich, Przegląd Zespołów Śpiewaczych,           

Bieg Fabiana, Rajd konny po Wzgórzach Dalkowskich, konferencję pt. „ Gaworzyckie 

historie i smaki” ),  
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- w zakresie promocji prowadzono stronę internetową, wydano biuletyn informacyjny oraz 

materiały promocyjne (zakładki, teczki wizytówkowe, publikację pt. „Okruchy wspomnień”, 

koszulki i spodenki kolarskie.  

Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w targach krajowych i międzynarodowych. 

 Poza realizacją działań związanych z Osią 4 LEADER Fundacja zrealizowała takŜe:  

 

  - projekt pt. „Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich” kwota dofinansowania 

40 000,00 zł realizowany w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy, w ramach projektu zrealizowano: 

- warsztaty terenowe dla 1700 uczniów,  

- wydano materiały promocyjne: mapy odkrywców 3 rodzaje, ołówki, certyfikaty 

„EkopodróŜnika”.  

 

  - projekt pt. „Dotknij, zobacz, zasmakuj” kwota dofinansowania 28 665,00 zł realizowany 

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 7 osobowa grupa 

młodzieŜy z Izraela  ze szkoły średniej w Rishon Lezion oraz 7 osobowa grupa młodzieŜy z 

Polski z Zespołu Szkół Zawodowych z Głogowa. 

 

 - projekt „Program Aktywności Lokalnej – Fit Aktiv” kwota dofinansowania 101 070,00 zł 

realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Lokalnych. W ramach projektu zostały 

rozwinięte formy aktywności społecznej zmierzające do poprawy kondycji fizycznej. W 

projekcie uczestniczyło 375 mieszkańców z obszaru działania. Przeprowadzono kurs 

instruktorski z fitness i nornic walking, który przyczynił się do poszerzenia oferty edukacyjnej 

wspierającej inicjatywy upowszechniania sportu powszechnego.  

 

 - projekt pilotaŜowy pt. „Decydujmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki – liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Fundacja została 

wybrana do udziału w projekcie jako subregion Wzgórz Dalkowskich. Celem projektu jest 

stworzenie i przetestowanie mechanizmów budowania partycypacji społecznej w tworzeniu 
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lokalnej polityki na poziomie gmin (w zakresie zrównowaŜonego rozwoju, integracji 

społecznej, zatrudnienia i przedsiębiorczości) w 5 gminach i 1 powiatu z obszaru naszego 

działania oraz wdraŜanie dobrych praktyk w 6 gminach „obserwatorach”. 

 

 - projekt pt. „Akademia Przedszkolaka” kwota dofinansowania 45 000,00 zł realizowany w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim. Projekt  

realizowanyw partnerstwie z Gminą śukowice, którego celem jest zapewnienie przez okres 1 

roku bezpłatnej opieki przedszkolnej dla 10 dzieci z Gminy śukowice w punkcie 

przedszkolnym w Brzegu Głogowskim.  

 

- projekt pt. „Job & Family czyli aktywni rodzice” kwota dofinansowania 1 018 400,00 zł w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz 

godnego Ŝycia zawodowego i Rodzinnego. Projekt realizowany w partnerstwie z Organizacją 

Pracodawców Ziemi Lubuskiej, którego celem jest umoŜliwienie powrotu grupie 53 osobom 

na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci. W ramach 

projektu 53 dzieci zostanie objętych opieką w uruchomionym Ŝłobku. 

 

- projekt pt. „Aktywny rodzic w pracy i rodzinie” kwota dofinansowania 877 108,85 zł w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz 

godnego Ŝycia zawodowego i Rodzinnego.  Celem projektu jest umoŜliwienie powrotu grupie 

48 osobom na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci. W 

ramach projektu 48 dzieci zostanie objętych opieką w uruchomionym Ŝłobku.  

 

 - projekt pt. „Lubuskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” kwota 

dofinansowania 300 000,00 zł realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest wsparcie finansowe dotacjami do 10 000,00 zł 

w ramach organizowanych konkursów organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego. 

 

- projekt pt. „I Ty moŜesz zostań OMNIBUSEM”  kwota dofinansowania 266 700,00 zł 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty. Projekt skierowany do uczniów klas IV – VI Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Stypułowie. 
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- projekt pt. „Edukacja drogą do sukcesu” kwota dofinansowania 35 990,00 zł realizowany 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty. Projekt skierowany do uczniów klas I – III Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 

Stypułowie. 

 

- projekt pt. „Europejska koalicja partycypacji społecznej czyli polsko-szwajcarski transfer  

   wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnej” kwota dofinansowania 277 000,00 zł  

   realizowany w ramach Szwajcarskiego programu Współpracy. Liderem projektu jest gmina  

   KoŜuchów, Fundacja występuje jako partner. Celem projektu jest wzmocnienie polsko-  

   szwajcarskiej współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji społeczności  

   lokalnej słuŜące zwiększeniu roli i znaczenia obszarów miejsko-wiejskich. 

  

W roku 2013 kontynuowany był program Działaj Lokalnie kwota dofinansowania             

55 000,00 zł realizowany wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce a finansowany 

ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest aktywizowanie 

lokalnych społeczności wokół róŜnych celów o charakterze dobra wspólnego. W ramach 

programu Fundacja, jako Ośrodek Działaj Lokalnie uruchomiła konkurs grantowy dla 

organizacji pozarządowych z obszaru Wzgórz Dalkowskich na realizacje inicjatyw 

społecznych dla dobra społecznego. 

 

 

 Program Stypendialny „Agrafka ” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 

w Polsce, przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich 

oraz osób indywidualnych i instytucji. 

Dzięki Fundacji 1 osoba z obszaru działania otrzymała stypendium w wysokości 3 000,00 zł. 

 

Ponadto Fundacja kontynuowała prowadzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w ramach, 

którego funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole. Do szkoły 

uczęszczało 65 uczniów natomiast do przedszkola 17 dzieci. 

Z dniem 01.09.2013r. uruchomiona została działalność Niepublicznego Przedszkola w Nowej 

Soli dla 50 dzieci. 
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W 2013 r. na podstawie zleceń Fundacja:  

  - prowadziła szkolenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, 

  - zarządzała projektami systemowymi Ośrodków Pomocy Społecznej w: Otyniu, Siedlisku,    

    Bytom Odrzańskim oraz Kolsku.  

   

Podjęte uchwały Zarządu Fundacji: 

• 1/2013  z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: wykupu budynków po Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Nowym Miasteczku; 

• 1A/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: refundacji kosztów zakupu okularów 

przez pracowników Fundacji; 

• 2/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie: zwiększenia kwoty kredytu w rachunku 

bankowym; 

• 3/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia do budŜetu dotacji z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu, Oddział w Legnicy; 

• 4/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności 

Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”; 

• 5/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia kryteriów naboru i 

ogłoszenia o naborze na stanowisko pracy Asystent biura w Biurze Fundacji 

„Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”; 

• 6/2013 z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie: zatrudnienia i ustalenia wysokości 

wynagrodzenia na stanowisku pracy Asystent biura w Biurze Fundacji 

„Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”; 

• 7/2013 z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia listy rankingowej 

wniosków złoŜonych w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII 2013, 

• 8/2013 z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie: Regulaminu Pracy dla pracowników 

Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. 
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III. Finanse Fundacji. 

 

1. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH  

a/ dotacje 3 682 963,18 zł 

b/ składki 0,00 zł 

c/ przychody z odpłatnej działalności statutowej 849 101,54 zł 

d/ odsetki od środków pienięŜnych na rachunkach 810,78 zł 

   

W 2013 roku przychody wyniosły ogółem 4 532 875,47 zł.  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

2. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

a/ koszty realizowanych projektów i programów 4 284 343,78 zł 

c/ koszty odpłatnej działalności statutowej 343 116,52 zł 

d/ koszty finansowe – odsetki od kredytu 30 186,86 zł 

 

  W 2013 roku koszty Fundacji ukształtowały się na poziomie 4 657 647,16 zł. 

 

   2a. Koszty inwestycyjne 0,00 zł 

 

3. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM FUNDACJI 

Wynik finansowy z działalności Fundacji za rok 2013 wyniósł  (-) 124 771,69 zł  

 

4. DANE O ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU I SYTUACJI FINAN SOWEJ 

FUNDACJI  

a/ liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 63 

Dyrektor Biura 1 

Główny Księgowy 1 

Specjalista ds. projektów inwestycyjnych 1 

Specjalista ds. promocji i informacji 1 

Specjalista ds. projektów społecznych 5 

Asystent Biura                                                                                                   1 

Informatyk  1 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 1 
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Nauczyciel   5 

Dyrektor ds. placówek oświatowych                                                                    1 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego   27 

Pielęgniarka 3 

Sekretarz Szkoły   1 

Pomoc 9 

Sprzątaczka  4 

Konserwator 1 

 

b/ poniesione koszty administracyjne:  4 657 647,16 zł 

- zuŜycie materiałów i energii:  296 599,70 zł  

- usługi obce:  387 651,49zł 

- podatki i opłaty:  16 132,31 zł 

- wynagrodzenia  2 175 150,32 zł 

- amortyzacja   39 039,58 zł 

- pozostałe  1 743 073,76 zł 

 

c/ podział wynagrodzeń wypłaconych w fundacji 

               - łączna kwota wynagrodzeń   2 175 150,32 zł   

               - podział wynagrodzeń: 

                              wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę 2 137 054,02 zł 

                              wynagrodzenia z umów zlecenia/o dzieło   38 096,30 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. 
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Stan środków ulokowanych na koncie głównym na dzień 31.12.2012 r. wynosił:                           

(-) 92 037,59 zł 

Stan środków ulokowanych na kontach pomocniczych na dzień 31.12.2012 r. wynosił: 

135 704,94 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: aktem notarialnym Repetytorium A numer 5559/2013 z dnia 03.09.2013r. 

nabyto nieruchomość zabudowaną oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 468/6 o 

powierzchni 919 m² połoŜonej przy ulicy Głogowskiej nr 16 w Nowym Miasteczku za 

kwotę 389 000,00 zł. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność statutową Fundacji. 

i/ nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto, 

j/ wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych:  

    - aktywa 43 827,55 zł, 

    - zobowiązania 452 132,81 zł  

 

W 2013 roku Fundacja zwiększyła kredyt w rachunku bankowym do wysokości 300 000,00 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 oraz zaciągnęła kredyt 

obrotowy na zakup budynków przy ul. Głogowskiej 16 w Nowym Miasteczku w wysokości 

350 500,00 zł – kredyt zaciągnięty na okres 5 lat. 

Na koniec grudnia 2013 roku została spłacona kwota 30 000,00 zł z kredytu zaciągniętego na 

budowę wiaty edukacji ekologicznej w wysokości 90 000,00 zł oraz kwota 28 000,00 zł z 

kredytu zaciągniętego na wykup budynków. 

Powstałe zobowiązania zostaną spłacone w następujących terminach: 

- kwota w wysokości 119 432,81 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2014r.,  

- kwota w wysokości 10 200,00 zł zostanie uregulowana zgodnie z umową  kredytową w   

  czerwcu 2014 roku ze środków własnych Fundacji.  

- kwota w wysokości 322 500,00 zł zostanie uregulowana zgodnie z umową kredytową we   

  wrześniu 2018 roku ze środków własnych Fundacji.  
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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.  

 

7. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH  

 

Lp. Data kontroli Organ kontroluj ący Zakres kontroli 

1. 28.01 – 31.01.2013 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego – 
Departament EFS 

Kontrola projektu 
Przedszkolandia na Wzgórzach 
Dalkowskich” 

2. 01.02.2013 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego – 
Departament PROW 

Kontrola realizacji operacji 
DFW/01/22013 oraz 
DFW/04/2013 

3. 14.02.2013 ARFP Kontrola realizacji programu 
Działaj Lokalnie 

4. 16.04.2013 Urząd Miejski w 
Szprotawie 

Kontrola działalności Ŝłobka w 
Szprotawie 

5. 17.06 – 21.06.2013 Biuro Kontroli MPiPS Wykorzystanie środków 
finansowych FIO w 2012r. 

6. 08.08.2013 Prezydent Nowej Soli Kontrola warunków i jakości 
opieki, organizacji i 
funkcjonowania Ŝłobka 

7. 17.09-20.09.2013 MPi PS Kontrola projektu 
„Job&Family” 

8. 17.09-20.09.2013 MPiPS Kontrola projektu „Aktywny 
maluch w pracy i rodzinie” 

9. 02.10.2013 MPiPS Kontrola projektu „Maluch w 
aktywnej rodzinie” 

10. 17.10 – 18.10.2013 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Kontrola projektu 
POKL.03.01.01-02-020/11 
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  Tadeusz Walkowiak – Prezes Zarządu                                        …………………………….. 
 
   Przemysław Maksymów – Wiceprezes Zarządu                       .…………………………….. 
 
   Ewa Wierzchosławska – Członek Zarządu                                .…………………………….. 
 
   Tomasz Siekierkowski – Członek Zarządu                               ……………………………… 


