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Cele statutowe fundacji:

§ 10 statutu, ”Celem Fundacji jest działanie na rzecz
obszarów wiejskich a w szczególności:
A. opracowanie i realizacja Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) i Lokalnej
Strategii Rozwoju (LSR), zwanych dalej „strategią”, dla
gmin: Gilowice, Łękawica, Ślemień, Świnna;
B. wspieranie działań na rzecz realizacji strategii dla
obszaru gmin o których mowa w pkt. A;
C. promocja obszarów wiejskich położonych w gminach,
o których mowa w pkt. A
D. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału
w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w
gminach, o których mowa w pkt. A

E. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach
związanych z aktywizacją ludności na obszarach
wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt.
A
2. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym 2014
zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
PROJEKTY/GRANTY/DOFINANSOWANIA - ZREALIZOWANE:
Lp.

nazwa zadania

1

„Wdrażanie lokalnych
rozwoju” osi 4 „Leader”

opis

2

opis

termin realizacji

źródła
finansowania

kwota
dotacji

strategii 01.01.2010
31.12.2014

– Program
Rozwoju 2 485 764,00
zł
Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
„Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju” – w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” osi 4 „Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Jest to kontynuacja realizowanego w latach 2007-2008 projektu Beskidzka Akademia Rozwoju II
przygotowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 2004-2006
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Pilotażowy Program Leader+.
W 2012 r. przeprowadzono nabory wniosków w ramach działań: Małe Projekty i Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw.
„Funkcjonowanie lokalnej grupy 01.01.2014
– Program
Rozwoju
działania, nabywanie umiejętności i 31.12.2014
Obszarów Wiejskich
aktywizacja”
na lata 2007-2013
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”- działanie
realizowane w ramach osi 4 „Leader” Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. W ramach działań na rok 2014 przeprowadzono szkolenia i spotkania dla beneficjentów
działań Leader oraz rękodzielników czy przedsiębiorców (wypracowując nową ofertę turystyczną,
czy tworząc podwaliny zorganizowanej grupy nieformalnej), zaktualizowano Lokalną Strategię
Rozwoju. Promowano LGD na targach turystycznych (Kielce, Chorzów) oraz lokalnych
imprezach kulturalnych oraz poprzez stronę internetową Fundacji i materiały promocyjnoinformacyjne.

3

Trasa 78 – ze
świętokrzyskie

opis

"Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" jest to projekt partnerski pomiędzy Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych CRIS, Miastem Gliwice oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet,
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach uczestnictwa w projekcie nasze LGD otrzyma wsparcie coacha – indywidualnego
opiekuna, z którym wypracuje plan rozwoju, czyli zaplanuje kolejne działania, najważniejsze dla
organizacji z punktu widzenia jej potrzeb. Coach pomoże podjąć decyzję o przeznaczeniu puli
rozwojowej (kwoty 3 tys. zł) na cel związany z rozwojem organizacji. Współpraca z coachem
będzie polegała na cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami organizacji. Coach będzie
monitorował bieżące działania organizacji, udzielał wskazówek i podpowiedzi, a także pomoże
nawiązać współpracę z innymi organizacjami poprzez cykl spotkań sieciujących.

4

By żyło się lepiej, czyli aktywni
obywatele tego świata

śląskiego

w

15.06.2012
31.12.2014

do Europejski
Społeczny

Fundusz 3 000,00zł

od połowy sierpnia program ''Młodzież w
2013 r. do maja działaniu''
2014 r

5 450 euro

opis

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży aktywnością na rzecz własnego społeczeństwa,
pogłębianie wiedzy dziennikarsko-medialnej, nauka działania w grupie i zwiększenie motywacji
do działania na terenie Żywiecczyzny. W projekcie tym realizowane są zajęcia związane z
edukacją dziennikarsko-medialną, ale również z polityką i prawem. Grupa "Referendum
Młodych" spotyka się z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie różnych sfer publicznych.
W ramach podjętej inicjatywy została nawiązana stała współpraca z Posłem na Sejm RP oraz
Posłem do PE z naszego regionu. Oprócz tego, działania są wspierane przez największą redakcję
na Podbeskidziu, czyli Kronikę Beskidzką. Odbywają się także warsztaty filmowe połączone z
fotografią i montażem filmu. Dodatkowo grupa wydaje własną publikację, w której są poruszane
istotne tematy dla uczestników projektu.

5

„Cudze Chwalicie, Swego Nie
Znacie” akronim CUDCHWAL

opis

– Program
Rozwoju 64 287,00
Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Projekt współpracy realizowany wraz z Stowarzyszeniem LGD „Żywiecki Raj” w ramach
programu LEADER. Projekt zakłada ewidencję pod kątem turystyki dziedzictwa kulturalnego,
historycznego gmin objętych działaniami projektu, wprowadzenie nowych produktów
turystycznych oraz narzędzi promocyjnych co przyczyni się nie tylko do wzrostu atrakcyjności
turystycznej obszaru, ale również pozytywnie wpłynie na mieszkańców terenu.
31.12.2013
31.07.2014

6

„Ginące zawody” – lokalne 01.03.2014
dziedzictwo kulturowe szansą dla 31.08.2014
młodzieży

opis

Projekt złożony w ścisłej współpracy z Żywieckim Parkiem Etnograficznym w Ślemieniu
odpowiada na potrzeby lokalnej młodzieży oraz pozwala osiągać cele obu
zaangażowanych w jego realizację instytucji.
Głównym celem zadania jest wsparcie lokalnej młodzieży na płaszczyźnie edukacyjnej i
społecznej, poprzez stworzenie cyklu zajęć warsztatowych związanych z ginącymi
zawodami, niegdyś występującymi ma terenie Beskidu Żywieckiego. Uczestnicy
bezpośredni brać będą udział w zajęciach warsztatowych organizowanych w blokach
zajęciowych i prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów oraz pracowników
Żywieckiego Parku Etnograficznego oraz członków stowarzyszenia „Kuźnia Sztuki".

7

Siła Tradycji w Naszym Życiu

opis

Celem zadania była organizacja zajęć integracyjnych, edukacyjnych i kulturalnych
mieszkańców Świnnej oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży –
poprzez działalność zespołu regionalnego i organizację co tydzień w każdą środę
warsztatów, a także pikniku rodzinnego.
Ponadto w ramach projektu zakupiono elementy stroju regionalnego na potrzeby zespołu
Mali Przyłękowianie – kierpce, kapelusze – dzięki, którym zespół może występować na
publicznych występach, koncertach itp. Zakupiono też elementy zużywalne dla kapeli –
zostały wykorzystane na próbach i na pikniku, a także farby i płyny do baniek, które
pozwoliły w części przygotować na pikniku 2 stanowiska „W pracowni Jacoba Pollock'a”,
„Świat w bańce”
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Żywieckie DIY (Do It Yourself)

26.03.2014
30.VI.2014

31.03.2014
31.08.2014

– Starostwo Powiatowe 1 500,00
w Żywcu

- Urząd Gminy Świnna

1500,00

- "Razem
Możemy 7 300,00
Więcej" Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Wsi Polskiej

opis

W ramach spotkań z lokalnymi artystami, twórcami, rękodzielnikami oraz własnych
obserwacji młodego pokolenia mieszkańców obszaru LGD, podjęliśmy się opracowania i
realizacji projektu, którego celem było przekazanie dzieciom i młodzieży technik
rękodzielniczych (z uwzględnieniem ich związku z Żywiecczyzną) w bezpośrednim
kontakcie z "mistrzami" danych umiejętności, dając tym samym alternatywę dla portali
internetowych zamieszczających tzw. tutooriale czy instrukcje DIY (z ang. Do It
Yourself).

9

Regionalne
stroje
przodków w miniaturze

opis

Celem projektu jest wierne ręczne odtworzenie miniatur trzech rodzaji żywieckich strojów
ludowych (damskiego i męskiego) oraz przekazanie praktycznej wiedzy z tego zakresu
zarówno dorosłym jak i najmłodszym mieszkańcom żywiecczyzny. Jego autorkami są
członkinie Partnerstwa na Rzecz Twórców i Rękodzielników Beskidzkich, które na
potrzeby projektu założyły grupę nieformalną pn. Żywieckie góralki.

naszych

8.09.20104
30.11.2014

- Programu
Fundusz 4 998,00
Inicjatyw
Obywatelskich
–
Śląskie lokalnie

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną:
1. Warsztaty dla dorosłych w czasie których wspólnie z zainteresowanymi osobami wykonamy 3
pary lalek wys. 50cm (kobieta i mężczyzna) w stroju mieszczańskim, dolańskim i góralskim
żywieckim.

W listopadzie członkinie grupy nieformalnej i wolontariusze odwiedzili umówione
wcześniej przedszkola, szkoły podstawowe i świetlice szkol., celem przeprowadzenia
warsztatów dla dzieci.
PROJEKTY PRZYGOTOWANE:
1.

2.

3.

4.

5.

„Posłuchaj o Państwie Ślemieńskim” w ramach konkursu „Patriotyzm Jutra” organizowanego
przez Muzeum Historii Polski – przygotowanie młodzieży do opracowania i nagrania słuchowisk
radiowych o historii dawnego Państwa Ślemieńskiego
„Design po żywiecku” w ramach konkursu Fundacji Kronenberga – rozwinięcie w dzieciach i
młodzieży umiejętności rękodzielniczych w oparciu o tradycje obszaru żywiecczyzny
przekazywane przez lokalnych rękodzielników i twórców ludowych
„Podaj dalej” – wiedza i umiejętności seniora dostępne dla juniora w ramach rządowego programu
ASOS – cykl zróżnicowanych zajęć i warsztatów dla seniorów, których następstwem będzie
przekazanie nabytej przez seniorów wiedzy młodzieży.
„Retrospekcja w 3 kadrach” w ramach rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich –
artystyczno-edukacyjny projekt mający na celu zintegrowania społeczności lokalnej na rzecz
działań na rzecz pielęgnowania tożsamości kulturowej.
„Zachowanie w fotografii i malarstwie amatorskim tradycyjnej architektury drewnianej
żywiecczyzny” w ramach programu FIO Śląskie Lokalnie – zajęcia artystyczne prowadzone przez
regionalistów mające na celu uzmysłowienie uczestnikom wyjątkowości i wartości detali
architektury drewnianej żywiecczyzny i jej utrwalenie w postaci fotografii lub w malarstwie.

1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA:
Współpraca z Domami Kultury w ich bieżącej działalności. Współpraca i stałe kontakty z innymi
organizacjami pozarządowymi naszego obszaru. Stałe kontakty z przedsiębiorcami i samorządami obszaru
objętego działaniami LGD. M.in. poprzez szereg warsztatów wypracowanie i wydanie „Beskidzkiego
Paszportu Turystycznego” – promocyjnej książeczki zniżkowej dla turystów.
W 2014 roku Fundacja w ramach umowy współpracy z Żywieckim Parkiem Etnograficznym złożyła do
Starostwa Powiatowego w Żywcu projekt pt. „Ginące zawody” – lokalne dziedzictwo kulturowe szansą dla

młodzieży Jego realizacja wpłynęła na realizację celów obydwu podmiotów zaangażowanych w realizację
zadania.
„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” - W ramach działalności Inkubatora
Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej przewiduje się świadczenie usług prawnych, księgowych i
marketingowych, a także doradztwo indywidualne oraz grupowe. Zaplanowano również prowadzenie
szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia
działalności w sektorze ekonomii społecznej – aplikacja w charakterze uczestnika.
DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE I ZA GRANICĄ:
WSPÓŁPRACA/POROZUMIENIA/UMOWY

II.

3. Działalność gospodarcza:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji:.
Lp.
1

Nr uchwały

Data podjęcia

Data wejścia

Uchwała nr 1/2014

31 marca 2014

Z dniem podjęcia

Uwagi

zatwierdzenia Planu Finansowego Fundacji na 2014 rok
w
sprawie
2

Uchwała nr 2/2014

31 marca 2014

Z dniem podjęcia

zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2013
w
sprawie
3

Uchwała nr 3/2014

31 marca 2014

Z dniem podjęcia

zaopiniowania sprawozdania merytorycznego za rok 2013
w
sprawie
4

Uchwała nr 4/2014

20 maja 2014

Z dniem podjęcia

zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z załącznikami nr 9 i 10
w
sprawie
5

Uchwała nr 5/2014

20 maja 2014

Z dniem podjęcia

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Programowej
w
sprawie
6

Uchwała nr 6/2014

4 sierpnia 2014

Z dniem podjęcia

zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju
w
sprawie
7

Uchwała nr 7/2014

25 listopada 2014

Z dniem podjęcia

zatwierdzenie zmian w Statucie Fundacji
w
sprawie
5

Uchwała nr 8/2014

25 listopada 2014

Z dniem podjęcia

przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych
w
sprawie dla jednostek mikro
6
w

Uchwała nr 9/2014

25 listopada 2014

Z dniem podjęcia

przyjęcia iinstrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu

sprawie terroryzmu

5. Przychody Fundacji
Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis,
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy),
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń;
Fundacja uzyskała w 2014 roku przychody w wysokości 185 605,97 zł
Źródło przychodu
Dotacje budżetowe (publiczne w tym UE)
Inne (m.in. darowizny rzeczowe) PFRON,
Powiatowe
Dotacje z innych fundacji i stowarzyszeń
Darowizny firm i osób fizycznych
Odsetki bankowe
Zysk roku poprzedniego

Starostwo

Suma przychodu:
139 196,20
0,00
32 766,27
5 350,00
128,96
8 164,54

6) informację o poniesionych kosztach.
Rodzaje kosztów
Realizacja celów statutowych
Administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)

Suma kosztów
173 294,41
660,11

Działalność gospodarcza

0,00

Pozostałe koszty operacyjne

0,05

Koszty finansowe

3 713,67

7) dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Fundacja zatrudniała w 2014 roku 2 pracowników etatowych, 11 (w sumie) na umowy o dzieło i
zlecenie
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Siedmioosobowy Zarząd pełni swoje funkcje bezpłatnie,
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Łączna kwota wynagrodzeń: 68489,84 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zleceń, umów o
dzieło)
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:
0,00 zł
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło:
18 636,84 zł
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek:
0,00

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
7 585,15 zł, Bank Spółdzielczy w Gilowicach
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
0,00
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
0,00
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
0,00
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych,

Aktywa

Suma aktywów

Majątek trwały

7 489,58

Należności
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00
31 352,93

Środki pieniężne
Zobowiązania

7 800,30
29 515,50

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności,
W 2014 roku Fundacja nie przyjęła żadnych zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych
Wynik Finansowy 0 zł.
9) Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja nie posiada zaległości podatkowych.

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych.
Fundacja jest zwolniona ze składania deklaracji miesięcznych CIT.
Fundacja składa do m-ca marca 2014 miesięczne deklaracje VAT – 7
Fundacja składa roczne deklaracje: PIT-4R, CIT, PIT 11
Fundacja składa w zależności od zaistniałych okoliczności: PCC
§ 3. W sprawozdaniu zamieszcza się informację, czy w okresie sprawozdawczym była
przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji zostały przeprowadzone kontrole: XII etapu operacji
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, oraz weryfikacja
prawidłowości realizacji LSR przez LGD . Wyniki:
1) wnioski pozytywne: cel operacji został osiągnięty, środki były wydawane właściwie,
dokumentacja jest prowadzona w odpowiedni sposób;
2) wnioski negatywne: brak
§ 4. Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji
nie stanowi inaczej.

Podpisy Członków Zarządu:

