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50rawozdanie z dzialalnosci Fundacii Rozwoiu Gmin "PRYM" w roku 2012

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "PRYM" w roku 2012

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. 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 (Dz. U. z 2001r. Nr 50, poz. 529 ze zm.)

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

Adres do korespondencji:
Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM"
95 - 045 Parzeczew, ul. Ozorkowska 3

"-

Adres poczty elektronicznej:
fu ndacja_prym@parzeczew .pl

Rada Fundacji:
W roku 2012 Rada Fundacji "PRYM" funkcjonowala w 7 - osobowym skladzie, który stanowia:
Piotr Kuropatwa - Przewodniczacy Rady,
Ryszard Nowakowski - Z-ca Przewodniczacego Rady,
Andrzej Wdowiak - Sekretarz Rady,
Pawel Szymczak - Czlonek Rady,
Zdzislaw Rembisz - Czlonek Rady,
Jacek Lipinski - Czlonek Rady,
Tadeusz Borkowski - Czlonek Rady.

Praca Rady: Rada Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM" w roku 2012 odbyla 6· posiedzen
(w tym 1 wspólne z Zarzadem), na których podjeto 17 uchwal.

Zarzad Fundacji:
W roku 2012 Zarzad funkcjonowal w 6 - osobowym skladzie, który stanowily nastepujace osoby:

- Jolanta Pegowska - Prezes Zarzadu
- Tomasz Kuzniak - Wiceprezes Zarzadu
- Robert Malolepszy - Czlonek Zarzadu
- Wioleta Glowacka - Czlonek Zarzadu
- Iwona Dabek - Czlonek Zarzadu
- Leszek Filipiak - Czlonek Zarzadu

2. Zasady, formy i zakres dzialalnosci statutowei..
Statutowe cele Fundacji: Celem Fundacji jest dzialanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
a w szczególnosci:
1) zatwierdzenie do realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW)
. w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja

i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwój obszarów wiejskich", dla obszaru gmin:
Dalików, 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: Dalików, Leczyca, Parzeczew, Wartkowice, Zgierz, Aleksandrów
Lódzki i Lutomiersk,

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 l,
5) mobilizowanie ludnosci do wziecia aktywnego udzialu w procesie rozwoju obszarów wiejskich

polozonych w gminach, o których mowa w pkt l,
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. Informacia O Drowadzonei dzialalnosci aosDodarczei

Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego i nie
prowadzi dzialalnosci gospodarczej.

4. Praca Zarzadu. OdDisv uchwal
Zarzad Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM" w roku 2012 odbyl 8 posiedzen, na których podjeto
7 uchwal w nastepujacych tematach:

Lp.
Nr uchwaly Data Tresc

L

1/111/20122lo03.2012r.Przyjecie zmian do Regulaminu Gospodarki

Finansowej Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM"

2.

2/111/20122lo03.2012r.Przyjecie sprawozdania finansowego Fundacji

Rozwoju Gmin "PRYM" w Parzeczewie za rok 2011

3.

3/111/20122lo03.2012r.Przyjecie sprawozdania z dzialalnosci Fundacji

Rozwoju Gmin "PRYM" w Parzeczewie w roku 2011
Przyjecie "Polityki bezpieczenstwa syste.mów
informatycznych sluzacych do przetwarzania danych4.

4/111/20122lo03.2012r.osobowych w Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM" wraz

z instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania i formyzabezpieczen systemów informatycznych sluzacychdo przetwarzania danych osobowychPrzyjecie "Wewnetrznej procedury w zakresie5.
5/111/201219.06.2012r.przeciwdzialania praniu pieniedzy oraz finansowaniu

terroryzmu Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM"
6.

6/111/201207.1lo2012r.Przyjecie projektu Planu Finansowego Fundacji

Rozwoju Gmin "PRYM" w Parzeczewie na 2013 rok

7.

7/111/201206.12.2012r.Powolanie osoby na stanowisko kasjera Fundacji

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

Najwazniejsze podjete w okresie sprawozdawczym dzialania to:

1. Prowadzenie bezplatnego doradztwa w zakresie wdrazania LSR, miedzy innymi w ramach
czterech dzialan zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju:
- Odnowa i rozwój wsi
- Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
- Male Projekty
Okres realizacji: styczen - grudzien 2012r.

2. Przeprowadzenie cyklu szkolen nt. wypelniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
dzialania "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" dla organizacji pozarzadowych, instytucji,
przedsiebiorców i rolników z obszaru dzialania Fundacji "PRYM".
Okres realizacji: styczen - marzec 2012r.

3. Przeprowadzenie naborów wniosków w zakresie dzialan:
- Odnowa i rozwój wsi
- Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
- Male Projekty
Okres realizacji: dla dzialan "Róznicowanie w kierunku ..." i "Tworzenie i rozwój ..." zorganizowano
dwa nabory w okresie 5 - 18 marca 2012r. i 14 - 31 maja 2012r., dla dzialan "Odnowa i rozwój
wsi" oraz "Male projekty" jeden nabór w okresie 14 - 31 maja 2012r.
Grupa Decyzyjna ds. osi Leader ocenila:
- 50 wniosków w ramach operacji odpowiadajacych warunkom przyznania pomocy dla dzialania
"Male Projekty",
- S wniosków w ramach operacji odpowiadajacych warunkom przyznania pomocy dla dzialania
"Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej",
- 7 wnioski w ramach operacji odpowiadajacych warunkom przyznania pomocy dla dzialania
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw",
- 8 wnioski w ramach operacji odpowiadajacych warunkom przyznania pomocy dla dzialania
"Odnowa i rozwój wsi"
Okres realizacji: marzec 2012r., czerwiec 2012r.

4. Przygotowanie projektu, podpisanie umowy wspólpracy i zlozenie wniosku o przyznanie
pomocy' w ramach dzialania "Wdrazanie projektów wspólpracy" w ramach osi 4 Leader pn.
"Questingu umozliwi innowacyjne zwiedzanie" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "Dolina
rzeki Grabi" i Stowarzyszeniem LGD "BUD-UJ RAZEM".
Okres realizacji: maj - pazdziernik 2012r.

S. Prowadzenie konsultacji spolecznych Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji "PRYM" w celu
wypracowania projektu zmian LSR w zakresie realizacji dodatkowych zadan.
Okres realizacji: czerwiec - lipiec 2012r.

6. Opracowanie projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju i zlozenie wniosku w ramach konkursu
na II nabór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadan. Po decyzji Urzedu
Marszalkowskiego w Lodzi o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, Fundacja "PRYM" zlozyla
odwolanie od tej decyzji. Odwolanie zostalo rozpatrzone negatywnie, co spowodowalo zlozenie
przez Fundacje skargi na decyzje Urzedu Marszalkowskiego do Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego w Lodzi.
Okres realizacji: lipiec - grudzien 2012r.

7. Zlozenie i rozliczenie wniosków o platnosc w ramach dzialania "Funkcjonowanie lokalnej grupy
dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja"
20 stycznia 2012r. - wniosek o platnosc za IV kwartal 2011r.
27 kwietnia 2012r. - wniosek o platnosc za I kwartal 2012r.
26 lipca 2012r. - wniosek o platnosc za II kwartal 2012r.
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30 pazdziernika 2012r. - wniosek o platnosc za III kwartal 2012r.

8. Wspólpraca z Powiatowym Urzedem Pracy w celu pozyskania dofinansowania na wzmocnienie
personelu Biura Fundacji.

Okres realizacji: styczen - grudzien 2012r.

9. Organizacja wizyt studyjnych:
Wizyta studyjna dla spolecznosci lokalnych z terenu dzialania Fundacji "PRYM" w Kielcach,
Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni oraz Oblegorku zorganizowana jako wydarzenie towarzyszace
udzialowi Fundacji "PRYM" w Targach AGROTRAVEL w Kielcach.
Okres realizacji: 20 kwietnia 2012r.
Organizacja wyjazdu 14 przedstawicieli organizacji pozarzadowych i grup nieformalnych
z obszaru dzialania Fundacji "PRYM" na XI Spotkanie Organizacji Dzialajacych na Obszarach
Wiejskich MARÓZ 2012.
Okres realizacji: 24-26 maja 2012r.

10. Organizacja szkolenia dla lokalnych liderów nt. mozliwosci rozwoju turystyki wiejskiej
z wykorzystaniem mozliwosci questingu polaczonego z wizyta studyjna na obszarze dzialania
LGD "Krzemienny Krag" w Baltowie. -
Okres realizacji: 20 - 21 wrzesnia 2012r.

11. Wydawanie gazety lokalnej "DO RZECZY".
Okres realizacji: styczen - grudzien 2012r.

12. Realizacja projektu pn. "Doskonalenie kompetencji kadr samorzadowych Dorzecza Bzury
i Neru" w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem REFA Wielkopolska z siedziba w Poznaniu,
Stowarzyszeniem TRANSFER i 10 jednostkami samorzadu terytorialnego z terenu województwa
lódzkiego:
Okres realizacji: styczen - grudzien 2012r.

13. Prowadzenie dzialan z zakresu ekonomii spolecznej w ramach partnerstwa z firma
consultingowa PL Europa realizujaca projekt pn. "EKONOMIA SPOLECZNA NA TAK" i Instytutem
Europejskim w Lodzi realizujacym projekt "Spolecznie znaczy ekonomicznie - kontynuacja".
W ramach projektów podmioty ekonomii spolecznej, organizacje pozarzadowe oraz mieszkancy
obszaru dzialania Fundacji "PRYM" otrzymali bezplatne doradztwo w zakresie ksiegowosci, prawa,
marketingu i promocji.
Okres realizacji: styczen - grudzien 2012r.

14. Promocja dzialalnosci Fundacji podczas pokazów potraw regionalnych, targów, imprez
lokalnych i innych wydarzen kulturalnych:
- XVIII Miedzynarodowe Targi Turystyczne "Na Styku Kultur" w Lodzi (24 - 26 luty 2012r.)
- IV Miedzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAWEL w Kielcach
(20 kwietnia 2012r.)
-"Smaki Ziemi Lódzkiej" na rynku Manufaktury w Lodzi (3 czerwca 2012r.)
-"Swietojanskie Granie w Lubieniu", Jarmark Chociszewski, Dozynki Gminne na terenie gmin
partnerskich: Dalików, Lutomiersk, Wartkowice, Zgierz (czerwiec - wrzesien 2012r.)
- Jarmark Wojewódzki w Lodzi (wrzesien 2012r.),
- dozynki Wojewódzkie w Piotrkowie Trybunalskim (23 wrzesnia 2012r.),
- Dni Naturalnej Zywnosci "NATURA FOOD" - hala EXPO w Lodzi (pazdziernik 2012r.)

lS. Gromadzenie informacji oraz pisanie wniosków nt. tradycyjnych potraw i produktów z terenu
gmin partnerskich w celu zgloszenia do konkursu "Tygiel Smaków" odbywajacego sie podczas Dni
Naturalnej Zywnosci:
Okres realizacji: styczen - lipiec 2012r.

16. Organizacja konferencji promujacej dzialalnosc Fundacji "PRYM" •
Okres realizacji: grudzien 2012r.
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17. Rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii spolecznej, prowadzenie odplatnej
dzialalnosci statutowej:
Okres realizacji: styczen - grudzien 2012r.

6. Dzialalnosc finansowa:

1.0kres sprawozdawczy Fundacja zamknela przychodem w wysokosci 422 607,12 zl,
z tego:

• Srodki pochodzace ze zródel publicznych - 388 997,12 zl,
• Srodki z odplatnych swiadczen zrealizowanych w ramach celów statutowych - 32 960,00 zl,
• Przychody finansowe (odsetki) - O zl
• Darowizny - 650,00 zl

2. Lacznie w okresie sprawozdawczym wystapily koszty w wysokosci 536 200,27 zl
(w tym wynik finansowy za rok 2011 w wysokosci 129 191,65 zl), z tego:

• Realizacja celów statutowych - 367481,74 zl + wynik finansowy za rok 2011
w wysokosci 129 191,65 zl

Nazwa zadania Koszt w zl

Funkcjonowanie LGD Fundacji "PRYM" w roku 2012

253 509,95

Wydawanie gazety lokalnej "Do Rzeczy"

28 021,47

Realizacja zadan zleconych

5 707,62

Realizacja projektu "Doskonalenie kompetencji kadr samorzadowych

74552,20dorzecza Bury i Neru"

Dzialalnosc statutowa nieodplatna

5 690,50

RAZEM·

367 481,74

~ • Administracja - 41 802,38 zl (w tym wynagrodzenia 32 790,47 zl, kwote 22 722,65 zl
zrefundowano ze srodków Powiatowego Urzedu Pracy w Zgierzu)
• Dzialalnosc gospodarcza - nie prowadzimy
• Koszty finansowe - 918,10 zl
• Pozostale koszty - 0,00 zl

7. Dane o:

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

- Kierownik Biura Fundacji - od 1 stycznia 2011r. na podstawie porozumienia zmieniajacego
umowe o prace Prezes Zarzadu Jolanta Pegowska pelni funkcje Kierownika Biura w wymiarze 3f4

etatu, a w wymiarze V4 etatu pelni funkcje koordynatora dzialan "PRYM" w ramach projektu
"Doskonalenie kompetencji kadr Dorzecza Bzury i Neru",

- Doradca ds. funduszy pomocowych - zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas
nieokreslony w pelnym wymiarze pracy od 1 stycznia 2008r.(Renata Jesionowska-Zawadzka) od
01.01.2011r. w pelnym wymiarze pelni funkcje specjalisty ds. informacji i kontaktów
z mediami; ,

- Radca Prawny Fundacji - zatrudniony na podstawie umowy zlecenie z dn. 24 czerwca 2008r;
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(Katarzyna Vogel);

- Specjalista ds. promocji projektu "Doskonalenie kompetencji kadr Dorzecza Bzury
i Neru" - zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas okreslony w wymiarze V4 etatu
(Edyta Wójcik);

- Koordynator projektów osi Leader - zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas
nieokreslony w wymiarze 3/4 etatu (Edyta Wójcik);

- Specjalista ds. wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi na pracach publicznych
zatrudniony na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy w Zgierzu w okresie od
1 stycznia do 30 maja 2012r. (Donata Bugajska);

- Specjalista ds. wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi na pracach publicznych
zatrudniony na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzedem Pracy w Zgierzu od dnia
1 stycznia do 30 maja 2012r., a nastepnie od 6 czerwca do 5 grudnia 2012r. (Bogna Stepien)

- Redaktor Naczelny gazety lokalnej "Do Rzeczy" - zatrudniony na podstawie umowy
zlecenie z dnia 3 stycznia 2012r. (Renata Nolbrzak)

- Pracownik administracji na stazu zatrudniony na podstawie umowy zawartej z Powiatowym
Urzedem Pracy w Zgierzu w okresie od 28 maja do dnia 27 listopada 2012r. (Dawid Glodek).

b) Lacznej kwocie wynagrodzen wyplaconych przez Fundacje - 32 790,47 zl

c) Wysokosci rocznego wynagrodzenia wyplaconego lacznie czlonkom Zarzadu
i innych organów Fundacji - 9 480,00 zl (w tym diety Zarzadu - 4 080,00 zl, diety Grupy
Decyzyjnej ds. osi Leader - 5 400,00 zl)

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzielo - 14 710,38 zl

e) Udzielonych przez Fundacje pozyczkach pienieznych - nie udzielono.

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych - 0,00 zl

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 zleconei:

Wydawanie gazety lokalnej "DO RZECZY". Laczna wartosc zlecen wyniosla 28 021,47 zl.

Inne zadania statutowe. Laczna wartosc zlecen 5 707,62 zl.

Laczne przychody na dzialalnosci statutowej odplatnej wyniosly 32 960,00 zl. Laczne koszty na
dzialalnosci statutowej odplatnej wyniosly 33 729,09 zl.

9) Informacia O rozliczeniach Fundacii:

Fundacja "PRYM" zostala zwolniona z zaplaty podatku od nieruchomosci.

10) Informacia O kontroli:

W dniach 24, 29 pazdziernika 2012r. odbywala sie kontrola na miejscu przeprowadzona przez
Urzad Marszalkowski w Lodzi. Przedmiotem kontroli bylo wdrazanie zadan zwiazanych
z realizacja LSR przez LGD. Zakres czynnosci kontrolnych:
- prawidlowosc i terminowosc wykonywania zadan zwiazanych z realizacja LSR,

'-
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- prawidlowosc i terminowosc wykonywania zadan zwiazanych z dokonywaniem przez LGD
wyboru operacji w ramach dzialania "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju",
- przestrzeganie przyjetych przez LGD procedur i kryteriów oceny,
- prawidlowosc wykonania zobowiazan wynikajacych z umowy ramowej,
- przestrzeganie zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa,
- prawidlowosc i terminowosc monitorowania LSR (zgodnie z zasadami okreslonymi w LSR).
Ponadto zespól kontrolujacy w okresie do 31 grudnia 2012r. sprawdzali wszelkie dokumenty
zwiazane z naborami wytypowanymi do kontroli w siedzibie Urzedu Marszalkowskiego w Lodzi.
Ze wzgledu na fakt, ze kontrola trwala do konca 2012r. jej wyniki nie byly znane w okresie
sprawozdawczym.
Ponadto w dniu 26 pazdziernika 2012r. w ramach audytu efektywnosci realizacji LSR przez LGD
prowadzonego przez Departament Audytu Wewnetrznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie w Urzedzie Marszalkowskim w Lodzi odbyla sie wizytacja w siedzibie
Fundacji "PRYM". Wyniki audytu nie byly znane w okresie sprawozdawczym.

WICEPREZES ZARZADU

~~.
Tomasz Kuzniak
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