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Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "PRYM" w roku 2008

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Oz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego

zakresu sprawozdania z dzialalnosci Fundacji (Oz. U. z 2001r. Nr 50, poz. 529)

1. Podstawowe dane:

Nazwa: Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM"
Siedziba, adres: 95 - 045 Parzeczew, ul. Ozorkowska 3
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym: 23.12.2005r.
Numer KRS: 0000247481
REGON: 100134387

6 pazdziernika 2008r. w zwiazku ze zmiana statutu, Fundacja zlozyla pierwszy wniosek
o zmiane wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym. Natomiast drugi wniosek o zmiane wpisu w
KRS zostal zlozony 17 grudnia 2008r. w zwiazku z powolaniem Zarzadu V:' nowym skladzie.

Rada Fundacji:
Piotr Kuropatwa - Przewodniczacy Kady,
Ryszard Nowakowski - Z-ca Przewodniczacego Rady,
Andrzej Wdowiak - Sekretarz Rady,
Pawel Szymczak - Czlonek Rady,
Zdzislaw Rembisz - Czlonek Rady.

Praca Rady: Rada Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM" w roku 2008 odbyla 6 posiedzen, na których
podjeto 11 uchwal.

Zarzad Fundacji:

- Jolanta Pegowska - Prezes Zarzadu, ul. OZ0rkowska 24, 95-045 Parzeczew
- Boguslawa Szczecinska - Wiceprezes Zarzadu, ul. Rózana 2, 95-100 Zgierz
- Tomasz Kuzniak - Sekretarz Zarzadu, Domaniewek 3, 99-205 Oalików
- Maria Cieslak - Czlonek Zarzadu, ul. ZWM l/56, 99-100 Leczyca
- Barbara Polasinska - Czlonek Zarzadu, Dabrówka Strumiany ul. Pogodna 87, 95-100 Zgierz
- Sylwia Sikora - Czlonek Zarzadu, 99-220 Biala Góra 39, Wartkowice
- Agnieszka Tomaszewska"- Czlonek Zarzadu, Krzemieniew 39, 99-205 Dalików
- Janusz Golygowski - Czlonek Zarzadu, Florentynów 7B, 95 - 045 Parzeczew
- Robert Malolepszy - Czlonek Zarzadu, Borki 46A, 99-100 Leczyca
- Janusz Tarnowiecki - Czlonek Zarzadu, Plac Kosciuszki 7, 99-220 Wartkowice

Zarzad funkcjonowal w ww. skladzie do dnia 16 grudnia 2008r.
16 grudnia 2008r. w zwiazku z uplywem 3 - letniej kadencji Zarzadu, Rada Fundacji powolala
nowy Zarzad Fundacji w skladzie 3 - osobowym, który stanowia:
- Jolanta Pegowska - Prezes Zarzadu, ul. Ozorkowska 24, 95-045 Parzeczew
- Tomasz Kuzniak - Wiceprezes Zarzadu, Domaniewek 3, 99-205 Oalików
- Robert Malolepszy - Czlonek Zarzadu, Borki 46A, 99-100 Leczyca

2. Zasady, formy i zakres dzialalnosci statutowej
Statutowe cele Fundacji: Celem Fundacji jest dzialanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
a w szczegól nosci:

1) opracowanie i realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW)
w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja
i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwój obszarów wiejskich", dla obszaru gmin:
Oalików, Leczyca, Parzeczew, Wartkowice i Zgierz,

2) opracowanie, realizacja i aktualizacja w kolejnych latach Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji
"PRYM" (LSR) w rozumieniu przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
- 2013, dla obszaru gmin: Oalików, Leczyca, Parzeczew, Wartkowice i Zgierz,

3) wspieranie dzialan na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru, o którym mowa w pkt l,
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4) promocja obszarów wiejskich polozonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
5) mobilizowanie ludnosci do wziecia aktywnego udzialu w procesie rozwoju obszarów

wiejskich polozonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
6) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach zwiazanych z aktywizacja

ludnosci na obszarach wiejskich polozonych w gminach, o których mowa w pkt l,
7) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne wspóldzialanie w rozwoju

spoleczenstwa obywatelskiego,
8) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
9) dzialanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy

spoleczenstwami w ukladzie krajowym i miedzynarodowym,
10) wspieranie oddolnych inicjatyw, w tym edukacyjnych,
11) promocja i organizacja wolontariatu,
12) dzialalnosc wspomagajaca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczosci,
13) dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnych.

3. Informac1a O prowadzonej dzialalnosci aosDodarczej
Wpis do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego: Fundacja nie jest
wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego i nie prowadzi dzialalnosci
gospodarczej.

4. Praca Zarzadu. odDisy uchwal
Zarzad Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM" w roku 2008 odbyl 7 posiedzen,
na których podjeto 7 uchwal w nastepujacych tematach:

L.p.
Nr uchwaly Data Tresc

L

32/200809.0lo2008r.Przyjecie Planu Finansowego Fundacji Rozwoju Gmin

"PRYM" w Parzeczewie na rok 2008
2.

33/2008
09.0lo2008r.

Upowaznienie do rozwiazania umów lokat

terminowych
3.

34/20083lo03.2008r.Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji Rozwoju Gmin

"PRYM" w Parzeczewie w roku 2007

4.

35/20083lo03.2008r.Przyjecie regulaminu konkursu "Male Granty

dla spolecznosci lokalnych"
Przyjecie Regulaminu Udzielania Zamówien

5.
36/20083lo03.2008r.Publicznych w Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM"

w Parzeczewie
6.

37/200807.10.2008r.Upowaznienie do zawarcia umów lokat terminowych

7.

38/200819.12.2008r.Przyjecie zmian do Planu Finansowego Fundacji

"PRYM" na rok 2008

Praca Biura i Zarzadu Fundacii "PRYM" w okresie sDrawozdawczvm:

Najwazniejsze podjete w okresie sprawozdawczym dzialania to:

Styczen:

1) Podpisanie porozumienia z ROT WL o wspólnym wydaniu "Przewodnika turystycznego wraz
z kalendarium imprez na rok 2008 i katalogiem ofert turystycznych oraz turystyczna mapa
obszaru LGD Fundacja "PRYM"" w ramach realizacji projektu "Obszar dzialania Fundacji "PRYM"
- turystyczna oaza w regionie lódzkim", II Schemat PPL+ (04.0lo2008r.),

2) Posiedzenie Zarzadu Fundacji w dniu 09.0lo2008r.,
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3) Podpisanie umowy na realizacje projektu "Miedzy beznadzieja a sukcesem" z Fundacja
"Fundusz Wspólpracy" z siedziba w Warszawie (11.01.2008r.),

4) Zlecenie obslugi finansowej projektu "Miedzy beznadzieja a sukcesem" Jadwidze Mazur od
dnia 11.01.2008r.,

S) Zatrudnienie koordynatora projektu "Miedzy beznadzieja a sukcesem" Renaty Jesionowskiej
od 11.01.2008r. w formie aneksu do umowy o prace,

6) Posiedzenie Rady Fundacji w dniu 29.01.2008r.,

7) Wspólorganizacja VIII Regionalnego Pokazu Potraw Ziemi Leczyckiej w Domu Kultury
w Leczycy (31.01.2008r.).

Luty:

1) Zlozenie koncowego wniosku o platnosc do projektu "Obszar dzialania Fundacji "PRYM"
- turystyczna oaza w regionie lódzkim", II Schemat PPL+ (14.02.2008r.),

2) Podpisanie porozumien o wykonywaniu swiadczen wolontarystycznych ze studentami socjologii
UL w ramach realizacji "Miedzy beznadzieja a sukcesem" projektu (18.02.2008r.),

3) Wyjazd "pokazowy" prezentujacy wioski uczestniczace w projekcie "Miedzy beznadzieja
a sukcesem" z udzialem studentów wolontariuszy z UL i pracowników Fundacji "PRYM"
(20.02.2008r.),

3) Prezes J. Pegowska uczestniczyla w spotkaniu LGD z terenu województwa lódzkiego nt. stanu
prac nad Osia IV PROW w Urzedzie Marszalkowskim w Lodzi (27.02.2008r.),

4) Organizacja wyjazdu studyjnego do wiosek tematycznych w województwie
zachodniopomorskim w ramach realizacji projektu "Miedzy beznadzieja a sukcesem"
(29.02.2008r.),

S) Promocja obszaru Fundacji "PRYM" na XIV Miedzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne
NA STYKU KULTUR 2008 w Lodzi (29.02.2008r.)

6) Zlozenie 4 wniosków o dofinansowanie projektów do Dzialania 9.5 PO KL: "Przyszlosc
ZDUNskiego - warsztaty zachecajace do nauki zawodu", "Przyszlosc KOWALskiego - warsztaty
zachecajace do nauki zawodu", "RZEZBIARZ - warsztaty rzemiosla artystycznego" i "STOLARZ
- ostatnia deska ratunku" (29.02.2008r.). Udzial w projektach zadeklarowalo poprzez podpisanie
listów intencyjnych 5 szkól z terenu dzialania Fundacji tj.: Gimnazjum w Parzeczewie,
Gimnazjum w Topoli Królewskiej, Zespól Szkól w Wartkowicach, Zespól Szkól w Domaniewie oraz
Zespól Szkolno - Gimnazjalny w Szczawinie.

Marzec:

1) Organizacja wyjazdu studyjnego do wiosek tematycznych w województwie
.achodniopomorskim w ramach realizacji projektu "Miedzy beznadzieja a sukcesem" (01.

- 02.03.2008r.)

2) Promocja obszaru Fundacji "PRYM" na XIV Miedzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne
NA STYKU KULTUR 2008 w Lodzi (01.03.- 02.03.2008r.),

3) Wiceprezes Zarzadu B. Szczecinska, Sekretarz Zarzadu T. Kuzniak
i Przewodniczacy Rady Fundacji P. Kuropatwa uczestniczyli w szkoleniu dla wladz LGD nt.
"LEADER w nowym okresie programowania 2007-2013" w Plonsku (04.03. - OS.03.2008r.),

4) Posiedzenie Zarzadu Fundacji w dniu 06.03.2008r.,

5) Posiedzenie Rady Fundacji w dniu 10.03.2008r.,

6) Prezes J. Pegowska uczestniczyla w Walnym Zgromadzeniu ROT WL (11.03.2008r.),

7) Agnieszka Sek (pracownik Biura Fundacji) i Justyna Lugowska (pracownik UG wDalikowie)
uczestniczyly w pierwszym cyklu szkolenia nt. Szkola liderów partnerstw lokalnych - "Srodowisko
lokalne. Badanie potrzeb i mapa zasobów" zorganizowanym przez OPUS w Lagiewnikach
(18 - 20.03.2008r.),
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8) Prezes J. Pegowska, R. Malolepszy i K. Figasinska uczestniczyli w spotkaniu
z przedstawicielami kosciolów z terenu gminy Leczyca w sprawie mozliwosci pozyskiwania
dofinansowania na remonty obiektów sakralnych w ramach Dzialania "Odnowa i rozwój wsi",
PROW na lata 2007-2013 w Bloniu (26.03.2008r.),

9) Prezes J. Pegowska, Wiceprezes B. Szczecinska i R. Jesionowska uczestniczyly w uroczystym
podsumowaniu projektu "Poprawa jakosci zycia mieszkanców na obszarze dzialalnosci
Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "Centrum" realizowanego w ramach Schematu II PPL+

w Oporowie (28.03.2008r.),

10) Posiedzenie Zarzadu Fundacji w dniu 31.03.2008r.,

11) Posiedzenie Rady Fundacji w dniu 31.03.2008r.

Kwiecien:

1) Organizacja spotkania z pracownikami UG gmin partnerskich w sprawie wspólpracy
z lokalnymi organizacjami pozarzadowymi w sprawie naboru do konkursu "Male Granty dla
spolecznosci lokalnych" (03.04.2008r.),

2) Tworzenie podstaw specjalizacji wsi - badania prowadzone w ramach realizacji projektu
"Miedzy beznadzieja a sukcesem" przez 8 studentów - wolontariuszy z UL w poszczególnych
wioskach uczestniczacych w projekcie (04 - 06.04.2008r.),

.." Kontrola realizacji projektu "Miedzy beznadzieja a sukcesem" przez pracowników Fundacji
".-undusz Wspólpracy" (11.04.2008r.)

4) Tworzenie podstaw specjalizacji wsi - badania prowadzone w ramach realizacji projektu
"Miedzy beznadzieja a sukcesem" przez 8 studentów - wolontariuszy z UL w poszczególnych
wioskach uczestniczacych w projekcie (11 - 13.04.2008r.),

5) Organizacja warsztatów specjalizacji wsi z udzialem trenerów z modelowych wiosek
tematycznych w województwie zachodniopomorskimi i studentów - wolontariuszy z UL
w poszczególnych wioskach uczestniczacych w projekcie w ramach realizacji projektu "Miedzy
beznadzieja a sukcesem" (18 - 20.04.2008r.),

6) Pracownicy Biura Fundacji uczestniczyli w szkoleniu nt. szlaków turystycznych w Grotnikach
(24 - 25.04.2008r.),

7) Tworzenie podstaw specjalizacji wsi - badania prowadzone w ramach realizacji projektu
"Miedzy beznadzieja a sukcesem" przez B studentów - wolontariuszy z UL w poszczególnych
wioskach uczestniczacych w projekcie (25 - 27.04.200Br.).

Maj:

1) Zlecenie koordynowania projektu "Miedzy Bzura a Nerem - Realizacja Programu Edukacji
-'<alogicznej LGD Fundacji "PRYM" Justynie Lugowskiej i Sylwii Sikorze (02.05.200Br.),

2) Zlecenie koordynowania projektu "Przyszlosc ZDUNskiego ..." Dorocie Wasiak (05.0S.200Br.),

3) Zlecenie koordynowania projektu "RZEZBIARZ - warsztaty ... ", "Przyszlosc KOWALskiego ..."
i "STOLARZ - ostatnia ..." Renacie Jesionowskiej (05.05.200Br.),

4) Zlecenie obslugi ksiegowej projektów: "RZEZBIARZ - warsztaty ... ", "Przyszlosc
ZDUNskiego ...", "Przyszlosc KOWALskiego ..." i "STOLARZ - ostatnia ..." Jadwidze Mazur
(05.05.200Br.),

5) Posiedzenie Rady Fundacji w dniu 08.05.200Br.,

6) Tworzenie podstaw specjalizacji wsi - badania prowadzone w ramach realizacji projektu
"Miedzy beznadzieja a sukcesem" przez B studentów - wolontariuszy z UL w poszczególnych
wioskach uczestniczacych w projekcie (9-11.05.200Br.),

7) Prezes Jolanta Pegowska uczestniczyla w konferencji w Grotnikach w sprawie utworzenia
Interaktywnego Centrum Edukacyjnego Energii Odnawialnej i Meteorologii (09.05.200Br.),
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8) Organizacja konferencji podsumowujacej realizacje projekt "Miedzy beznadzieja a
sukcesem" w Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie (29.05.2008r.),

9) Organizacja Ekologicznego Festiwalu Teatralnego "Miedzy Bzura a Nerem" w ramach realizacji
projektu "Miedzy Bzura a Nerem - Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej LGD Fundacji
"PRYM" w Lubieniu, (29.05.2008r.),

10) Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej w ramach realizacji projektu "Miedzy Bzura
a Nerem - Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej LGD Fundacji "PRYM" nad zalewem
w Parzeczewie (30.05.2008r.),

Czerwiec:

1) Podpisanie umów o partnerstwie realizujacym projekty "RZEZBIARZ - warsztaty ... ",
"Przyszlosc ZDUNskiego ...", "Przyszlosc KOWAlskiego ..." i "STOLARZ - ostatnia ..." z Izba
Rzemieslnicza w Lodzi (04.06.2008r.),

2) Zlozenie wniosku o platnosc do projektu "Miedzy beznadzieja a sukcesem" (09.06.2008r.),

3) Organizacja spotkan mlodziezy z 5 szkól uczestniczacych w projektach " Przyszlosc
ZDUNskiego .. ", "Przyszlosc KOWALskiego ...", "STOLARZ - ostatnia deska ..." i "RZEZBIARZ
- warsztaty ..." nt. "Na czym polega ksztalcenie ustawiczne" z doradca zawodowym z Izby
Rzemieslniczej w Lodzi (czerwiec 2008r.),

4) Organizacja wycieczki do Parku Jurajsko - Botanicznego w Kolacinku w ramach realizacji
projektu "Miedzy Bzura a Nerem - Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej LGD Fundacji
"PRYM" (06.06.2008r.),

5) Organizacja wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego "Pod Akacjami" w Dzierzaznej
w ramach realizacji projektu "Miedzy Bzura a Nerem - Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej
LGD Fundacji "PRYM" (13.06.2008r.),

6) Posiedzenie Zarzadu Fundacji w dniu 17.06.2008r. podczas którego dokonano oceny
projektów zlozonych do konkursu "Male Granty dla spolecznosci lokalnych" i przyznano
dofinansowanie 13 projektom,

7) Zlecenie obslugi prawnej Fundacji "PRYM" radcy prawnemu Katarzynie Vogel (24.06.2008r.),

8) Organizacja warsztatów zdunskich dla mlodziezy na terenie OSP w Lubieniu w ramach
realizacji projektu "Przyszlosc ZDUNskiego ..." (czerwiec 2008r.),

9) Organizacja warsztatów stolarskich dla mlodziezy na terenie stolarni w Zgierzu w ramach
realizacji projektu "STOLARZ - ostatnia ..." (czerwiec 2008r.),

10) Organizacja warsztatów kowalskich dla mlodziezy na terenie kuzni w Dzierzaznej w ramach
realizacji projektu "Przyszlosc KOWAlskiego ..." (czerwiec 2008r.),

11) Organizacja warsztatów rzezbiarskich dla mlodziezy w ramach realizacji projektu
"RZEZBIARZ - warsztaty ... " (czerwiec 2008r.).

Lipiec:

1) Organizacja warsztatów zdunskich dla mlodziezy na terenie OSP w Lubieniu w ramach
realizacji projektu "Przyszlosc ZDUNskiego ..." (czerwiec 2008r.)

2) Organizacja warsztatów stolarskich dla mlodziezy na terenie stolarni w Zgierzu w ramach
realizacji projektu "STOLARZ - ostatnia ..." (czerwiec 2008r.)

3) Organizacja warsztatów kowalskich dla mlodziezy na terenie kuzni w Dzierzaznej w ramach
realizacji projektu "Przyszlosc KOWALskiego ..." (czerwiec 2008r.)

4) Organizacja warsztatów rzezbiarskich dla mlodziezy w ramach realizacji projektu "RZEZBIARZ
- warsztaty ... " (czerwiec 2008r.)

5) Organizacja wyjazdu na Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalski i Ogólnopolskie Spotkania Kowali
w Wojciechowie dla mlodziezy uczestniczacej w warsztatach w ramach realizacji projektu
"Przyszlosc KOWALskiego ..." (11-14 lipiec 2008r.),
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6) Podpisanie umowy z WFOS i GW w Lodzi na realizacje projektu "Miedzy Bzura a Nerem
- Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej LGD Fundacji "PRYM" (25.07.2008r.),

7) Zlozenie 9 wniosków do Dzialania 9.5 PO KL (31.07.2008r.).

Sierpien:

1) Zatrudnienie p. Katarzyny Figasinskiej na podst. umowy o prace na stanowisku specjalisty ds.
wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi w ramach prac publicznych dofinansowanych ze
srodków Powiatowego Urzedu Pracy w Leczycy (04.08.2008r.),

2) Organizacj~ Pleneru Rzezbiarskiego nt. "Kobieta wiejska w zagrodzie" w ramach realizacji
projektu "RZEZBIARZ - warsztaty ..." w lesniczówce w Gajówce (20 - 24 sierpnia 2008r.),

3) Kampania informacyjna nt. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2015 podczas Dozynek
Gminnych w Parzeczewie (24.08.2008r.),

4) Posiedzenie Rady Fundacji w dniu 27.08.2008r.,

5) Kampania informacyjna nt. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2015 podczas Swieta
Plonów w Starym Gostkowie (31.08.2008r.),

6) Pracownicy Fundacji przeprowadzali kontrole projektów realizowanych przez lokalne
organizacje pozarzadowe w ramach konkursu "Male Granty" (sierpien 2008r.).

Wrzesien:

1) Kampania informacyjna nt. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2015 podczas Dozynek
Gminnych wDalikowie (07.09.2008r.),

2) Posiedzenie Rady Fundacji, podczas którego podjeto uchwale w sprawie zmiany Statutu
Fundacji "PRYM" ( 08.09.2008r.),

3) Prezes J. Pegowska uczestniczyla w V Forum Inicjatyw Obywatelskich w Warszawie (19.09.
- 20.09.2008r.),

4) Organizacja konferencji nt. "Podejscie Leader w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013" w Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie (26.09.2008r.),

5) Organizacja konferencji edukacyjnej podsumowujacej realizacje projektu "Przyszlosc
KOWALskiego ..." w Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie (30.09.2008r.),

6) Organizacja konferencji edukacyjnej podsumowujacej realizacje projektu "Przyszlosc
ZDUNskiego ..." w Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie (30.09.2008r.),

7) Kontynuacja warsztatów stolarskich dla mlodziezy na terenie stolarni w Zgierzu w ramach
realizacji projektu "STOLARZ - ostatnia ..." (wrzesien 2008r.),

8) Kontynuacja warsztatów rzezbiarskich dla mlodziezy w ramach realizacji projektu "RZEZBIARZ
- warsztaty ... " (wrzesien 2008r.),

9) Pracownicy Fundacji przeprowadzali kontrole projektów realizowanych przez lokalne
organizacje pozarzadowe w ramach konkursu IIMale GrantylI (wrzesien 2008r.).

Pazdziernik:

1) Pracownicy Biura Fundacji uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym nt. PO KL w Leczycy
(01.10.2008r.),

2) Promocja obszaru Fundacji IIPRYMII podczas Targów POLAGRA FOOD w Poznaniu
(04.10.2008r.),

3) Zlozenie wniosku do KRS o dokonanie zmian w statucie Fundacji IIPRYMII (06.10.2008r.),

4) Podpisanie umów na realizacje projektów: IIRZEZBIARZ - warsztaty .., II, IIPrzyszlosc
ZDUNskiego ...II, IIPrzyszlosc KOWALskiego ..,1IiIISTOLARZ - ostatnia ...1Iz Urzedem Marszalkowskim
w Lodzi (07.10.2008r.),

5) Posiedzenie Zarzadu Fundacji w dniu 07.10.2008r.,
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6) Promocja obszaru Fundacji "PRYM" podczas Dni Naturalnej Zywnosci "NATURA FOOD" w Lodzi.
Podczas tej imprezy odbyl sie Wojewódzki Konkurs Lódzki Tygiel Smaków 15 gospodyn
domowych z naszego terenu zglosilo swoje potrawy do udzialu w konkursie, dwie panie zdobyly
pierwsze nagrody: w kategorii - "Sledzie z Kontrewersa" (Stanislawa Pastwinska, Sniatowa),
"Zasmazka parzeczewska" (Halina Biniek, Parzeczew) (17 - 19.10.2008r.),

6) Organizacja I Olimpiady Ekologicznej Fundacji "PRYM" w Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie
w ramach realizacji projektu "Miedzy Bzura a Nerem - Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej
LGD Fundacji "PRYM" (28.10.2008r.),

7) Doposazenie pracowni Kól Ekologicznych w szkolach podstawowych, gimnazjach
i przedszkolach w ramach realizacji projektu "Miedzy Bzura a Nerem - Realizacja Programu
Edukacji Ekologicznej LGD Fundacji "PRYM" (pazdziernik 2008r.),

8) Zlozenie 3 wniosków do Dzialania 7.3. PO KL (pazdziernik 2008r.),

9) Kontynuacja warsztatów stolarskich dla mlodziezy na terenie stolarni w Zgierzu w ramach
realizacji projektu "STOLARZ - ostatnia ..." (pazdziernik 2008r.),

10) Kontynuacja warsztatów rzezbiarskich dla mlodziezy w ramach realizacji projektu
"RZEZBIARZ - warsztaty ... " (pazdziernik 2008r.).

Listopad:

1) Organizacja spotkania informacyjnego w sprawie ekonomii spolecznej z przedstawicielami
stowarzyszenia "JA - TY - MY" i Grup Odnowy Wsi z terenu dzialania Fundacji (03.11.2008r.),

2) Zatrudnienie p. Edyty Wójcik na podst. umowy o prace na stanowisku pracownika ds. obslugi
biura Fundacji w ramach prac interwencyjnych dofinansowanych ze srodków Powiatowego Urzedu
Pracy w Zgierzu (03.11.2008r.),

3) Telewizja TVP 3 nagrywala program - rozmowe z Prezes J. Pegowska i p. M. Olczyk dotyczaca
m.in. wiosek tematycznych oraz warsztatów prowadzonych w ramach projektów PO KL
(13.11.2008r.),

4) Posiedzenie Zarzadu Fundacji w dniu 14.11.2008r.,

5) Zatrudnienie p. Jacka Kownera na podst. umowy o dzielo w celu zaktualizowania strony
internetowej Fundacji "PRYM" (16.11.2008r.),

6) Pracownicy Biura Fundacji oraz kandydaci na czlonków Grupy Decyzyjnej Fundacji
uczestniczyli w szkoleniu nt. "Cele PROW na lata 2007 - 2013 oraz Osi 4 Leader"
zorganizowanym przez Konsorcjum: FAPA i CDR BO/Kraków w Lodzi (17.11.2008r.),

7) Pracownicy Biura Fundacji uczestniczyli w konferencji "Kultura i turystyka - razem ale jak?"
organizowanej przez Regionalna Organizacje Turystyczna Województwa Lódzkiego w Lodzi
(17.11. - 18.11.2008r.),

8) Fundacja "PRYM" wspólorganizowala z Fundacja Mlodziezowej Przedsiebiorczosci z Warszawy
w Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie warsztaty "Przedsiebiorczosc - wychowanie przez
dzialanie", w którym uczestniczyli samorzadowcy oraz dyrektorzy szkól gimnazjalnych z terenu
dzialania Fundacji (19.11.2008r.),

9) Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Wydzialu Socjologiczno - Ekonomicznego
Uniwersytetu Lódzkiego Katedry Socjologii Wsi prof. Starosta, dr Pilichowskim, mgr
Dzwonkowska oraz studentami V roku socjologii celem podsumowania dotychczasowej
wspólpracy oraz omówieniem planów wspólpracy na rok 2009 (20.11.2008r.),

10) Wizyta studyjna przedstawicieli nauki i biznesu z Ukrainy; wizyta w wioskach tematycznych oraz
w Biurze Fundacji (21.11.2008r.),

11) Pracownicy Biura Fundacji uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez Firme ARSA
w Lodzi dot. przejecia technicznej obslugi strony internetowej Fundacji (25.11.2008r.),

12) Spotkanie z partnerami z terenu gminy Parzeczew w Biurze Fundacji (26.11.2008r.),
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13) Kontynuowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie placówek oswiatowych 
warsztaty wykonywania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach realizacji
projektu "Miedzy
Bzura a Nerem - Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej LGD Fundacji "PRYM" (listopad
2008r.),

14) Kontynuacja warsztatów stolarskich dla mlodziezy na terenie stolarni w Zgierzu w ramach
realizacji projektu "STOLARZ - ostatnia ..." (listopad 2008r.),

15) Kontynuacja warsztatów rzezbiarskich dla mlodziezy w ramach realizacji projektu
"RZEZBIARZ - warsztaty ... " (listopad 2008r.).

Grudzien:

1) Pracownicy Biura Fundacji uczestniczyli w konferencji nt. "Lódzkie modele wiejskich
partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii spolecznej" w Lodzi (02.12.2008r.),

2) Spotkanie z partnerami z terenu gminy Leczyca w UG w Leczycy (03.12.2008r.),

3) Organizacja konferencji edukacyjnej podsumowujacej realizacje projektu "STOLARZ - ostatnia
deska ratunku" w Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie (05.12.2008r.),

4) Organizacja konferencji edukacyjnej podsumowujacej realizacje projektu "RZEZBIARZ
- warsztaty rzemiosla artystycznego" w Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie (05.12.2008r.),

5) Pracownicy Biura uczestniczyli w szkoleniu lokalnych animatorów w ramach projektów:
"Partnerstwo na rzecz ekonomii spolecznej" oraz "Partnerstwo Promocja Praca - ekonomia
spoleczna w regionie lódzkim" realizowanych przez Stowarzyszenie "Ja -Ty - My" oraz
Stowarzyszenie "OPUS" w Lodzi (08.12. - 09.12.2008r.),

6) Prezes J. Pegowska i radca prawny K. Vogel uczestniczyly w spotkaniu z Przewodniczaca Sadu
Rejonowego dla Lodzi Sródmiescia w sprawie wyjasnienia zmian w statucie Fundacji w zwiazku
ze zmiana wpisu w KRS (15.12.2008r.),

7) Pracownicy Biura oraz kandydaci na czlonków Grupy Decyzyjnej Fundacji uczestniczyli
w szkoleniu nt. "Cele PROW na lata 2007 - 2013 oraz osi 4 Leader" w ODR w Bratoszewicach
zorganizowanym przez LGD "POLCENTRUM" (15.12.2008r.),

8) Posiedzenie Rady Fundacji w dniu 16.12.2008r.,

9) Spotkanie przedstawicieli gmin: Parzeczew i Leczyca w celu tworzenia partnerstw lokalnych na
rzecz ekonomii spolecznej, które prowadzila Dyrektor Jolanta Woznicka ze Stowarzyszenia
"OPUS" w Lodzi w Biurze Fundacji (17.12.2008r.),

10) Posiedzenie Zarzadu Fundacji w dniu 19.12.2008r.,

11) Zlozenie wniosku o platnosc do projektów: "Przyszlosc KOWAlskiego - warsztaty ...",
"Przyszlosc ZDUNskiego - warsztaty ..." (30.12.2008r.),

12) Kontynuowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie placówek oswiatowych - warsztaty
wykonywania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach realizacji projektu "Miedzy
Bzura a Nerem - Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej LGD Fundacji "PRYM" (grudzien
2008r.)

Dzialalnosc finansowa:

S.Okres sprawozdawczy Fundacja zamknela przychodem w wysokosci 924.041,42 zl,
z tego:

• Srodki pochodzace ze zródel publicznych - 913.688,58 zl,
• Srodki z odplatnych swiadczen realizowanych przez fundacje w ramach celów

statutowych - 8.490,00 zl,
• Przychody finansowe - odsetki - 1.862,84 zl

6. Lacznie w okresie sprawozdawczym wystapily koszty w wysokosci 997.182,76 zl,
z tego:
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• Realizacja celów statutowych - 764.415/88 zl

Nazwa zadania

Projekt "Obszar dzialania Fundacji "PRYM/
- turystyczna oaza w regionie lódzkim
Projekt "Przyszlosc ZDUNskiego - warsztaty
zachecajace do nauki zawodu"
Projekt "Przyszlosc KOWALskiego 
warsztaty zachecajace do nauki zawodu"
Projekt "RZEZBIARZ - warsztaty rzemiosla
artystycznego"
Projekt "STOLARZ - ostatnia deska ratunku"
Projekt "Miedzy beznadzieja a sukcesem"
Projekt "Miedzy Bzura a Nerem - Realizacja
Programu Edukacji Ekologicznej LGD
Fundacji PRYM"
Udzial w targach i pokazach (Targi "Na
Styku Kultur", "Regionalny Pokaz Potraw
Ziemi Leczyckiej"/ Targi "POLA.GRA FOOD
w Poznaniu/ Wojewódzki Konkurs "Lódzki
Tygiel Smaków", Male Granty itd.
RAZEM:

Koszt w zl

368.562/27

49.986/74

49.686/69

50.000/00

50.000/00
111.211.91

44.788/00

40.180/27

764.415.88

• Administracja - 231.783/76 zl
• Dzialalnosc gospodarcza - nie prowadzimy
• Pozostale koszty finansowe - 983/12 zl

7. Dane o:

a) Liczbie osób zatrudnionych w Biurze Fundacji "PRYM":

- Kierownik Biura Fundacji - zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas nieokreslony
w pelnym wymiarze pracy od 1 stycznia 2008r. (funkcje ta pelni Prezes Zarzadu Jolanta
Pegowska) ; .

- Doradca ds. funduszy pomocowych - zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas
nieokreslony w pelnym wymiarze pracy od 1 stycznia 2008r.;

- Specjalista ds. finansowo - administracyjno - osobowych (Ksiegowa Fundacji)
- zatrudniony od 1 stycznia 2008r. na podstawie umowy o prace na czas nieokreslony na 112

etatu;

- Radca Prawny Fundacji - zatrudniony na podstawie umowy zlecenie dnia 24 czerwca 2008r.
zostala zawarta umowa zlecenie;

- Pracownik ds. obslugi Biura Fundacji na stazu - zatrudniony na podstawie umowy
zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy w Zgierzu w okresie od 17 maja 2007r. do 18 maja
2008r. ;

- Specjalista ds. wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi na pracach publicznych
- zatrudniony - zatrudniony na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy
w Leczycy w okresie od 4 sierpnia 2008r. do 15 stycznia 2009r.;

- .Pracownik ds. obslugi Biura Fundacji na pracach interwencyjnych - zatrudniony
na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy w Zgierzu w okresie od 3 listopada

2008r. do 2 maja 2009r.;

- Pracownik ds. obslugi Biura Fundacji na przygotowaniu zawodowym - zatrudniony na
podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy w Zgierzu w okresie od 7 listopada
2007r. do 6 maja 2008r.

Osoby zatrudnione w Biurze Fundacji "PRYM" do obslugi projektów:
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- Koordynator projektu pn. "Miedzy beznadzieja a sukcesem" - zatrudniony na podstawie
umowy o prace na okres od 11 stycznia do 30 maja 2008r.;

- Obsluga finansowa projektu pn. "Miedzy beznadzieja a sukcesem" - zatrudniony na
podstawie umowy zlecenie na okres od 11 stycznia do 30 maja 2008r.;

- Koordynator projektu pn. "Przyszlosc ZDUNskiego ... " - zatrudniony na podstawie umowy
zlecenie na okres od 5 maja do 30 listopada 2008r.;

- Koordynator projektu "STOLARZ - ostatnia ... " - zatrudniony na podstawie umowy zlecenie
na okres od 5 maja do 31 grudnia 2008r. ;

- Koordynator projektu "RZEZBIARZ - warsztaty ..." - zatrudniony na podstawie umowy
zlecenie na okres od 5 maja do 31 grudnia 2008r.;

- Koordynator projektów: "Przyszlosc KOWALskiego ... " - zatrudniony na podstawie umowy
zlecenie na okres od 5 maja do 30 listopada 2008r.;

- Obsluga finansowa projektu "STOLARZ - ostatnia ... " - zatrudniony na podstawie umowy
zlecenie na okres od 5 maja do 31 grudnia 2008r.;

- Obsluga finansowa projektu "RZEZBIARZ - warsztaty ... " - zatrudniony na podstawie
umowy zlecenie na okres od 5 maja do 31 grudnia 2008r.;

- Obsluga finansowa projektu "Przyszlosc ZDUNskiego ... " - zatrudniony na podstawie
umowy zlecenie na okres od 5 maja do 30 listopada 2008r.;

- Obsluga finansowa projektu "Przyszlosc KOWALskiego ... " - zatrudniony na podstawie
umowy zlecenie na okres od 5 maja do 30 listopada 2008r.;

- Koordynatorzy projektu pn. "Miedzy Bzura a Nerem - Realizacja Programu Edukacji
Ekologicznej LGD Fundacji "PRYM" - zatrudnieni na podstawie umów zlecenie od 5 maja do
30 listopada 2008r.

b) Lacznej kwocie wynagrodzen wyplaconych przez Fundacje:
- wynagrodzenia - 88.702,05 zl
- nagrody, premie i inne swiadczenia (skladki ZUS itd.) - 34.129,00 zl

c) Wysokosci rocznego wynagrodzenia wyplaconego lacznie czlonkom zarzadu
- 3.640,00 zl

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia - 11.116,39 zl (w tym radca prawny,
koordynator projektu Leader)

e) Udzielonych przez Fundacje pozyczkach pienieznych - nie udzielono.

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Fundacja zawarla w roku 2008 trzy umowy terminowych lokat bankowych:
- dwie lokaty trzymiesieczne w wysokosci 100.000,00 zl kazda w Banku Spóldzielczym

w Ozorkowie,
- jedna lokata miesieczna w wysokosci 100.000,00 zl w Banku Spóldzielczym w Ozorkowie.

g) Wartosci nabytych obligacji oraz wielkosc objetych udzialów lub nabytych akcji
w spólkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spólek - nie nabyto

h) Nabytych nieruchomosciach, ich przeznaczeniu oraz wysokosci kwot wydatkowanych na
to nabycie - nie nabyto

i) Nabytych pozostalych srodkach trwalych - nie nabyto

j) Wartosci aktywów i zobowiazan Fundacji ujetych we wlasciwych sprawozdaniach
finansowych sporzadzanych dla celów statystycznych - nie sporzadzano

8) Dane o dzialalnosci zleconej:
Fundacja "PRYM" na zlecenie Urzedu Marszalkowskiego w Lodzi (zamówienie z dnia
11.09.2008r.) przygotowala "Pokaz potraw lokalnych" dla uczestników konferencji nt. "Podejscie
Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".
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Wartosc zlecenia wyniosla 5.000,00 zl, koszty realizacji zlecenia - 5.000,00 zl. Wynik finansowy
tej dzialalnosci wyniósl 0,00 zl.

9) Informacja o rozliczeniach Fundacii:
Zlozono deklaracje na podatek od nieruchomosci. Kwota podatku za rok 2008 wyniosla 366,00 zl.

10) Informacia O kontroli:
W dniu 11.04.2008r. pracownicy Fundacji "Fundusz Wspólpracy" przeprowadzili kontrole
realizacji projektu "Miedzy beznadzieja a sukcesem" zarówno w siedzibie Fundacji "PRYM", jak
i w terenie (w miejscowosciach uczestniczacych w projekcie: Domaniew, Sniatowa, Lubien, Biala,
Dzierzazna, Ciosny i Rosanów). Protokól pokontrolny zostal przeslany do Fundacji "PRYM' w celu
zatwierdzenia przez jednostke kontrolowana. W ramach przeprowadzonej kontroli nie
stwierdzono uchybien w realizacji projektu.

WICEP~E~~ ZA~/-G.z. - J J

Tomasz Kuzniak -
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