Sprawozdanie z działalności za rok 2012 rok
I.
Nazwa: Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich,
Adres: ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, pow. Kędzierzyńsko-kozielski, woj.
Opolskie, tel. 77/487 54 22, 511 975 213 – dyr. biura fundacji Aleksandra
Szlagowska, strona internetowa: www.euro-country.pl, adres: info@euro-country.pl
Data wpisu do KRS, KRS i REGON: 28.06.2006, KRS 0000259342, REGON
160085564; Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Data uzyskania statusu OPP - 28.06.2006
Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja, adresy)
- Sałacka Anetta, Maria– prezes fundacji, ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów
- Frischko Rajmund, Jan – członek zarządu, ul. Gałczyńskiego 53, Landzmierz, 47253 Cisek
- Szlagowska Aleksandra – członek zarządu, ul. Kościelna 5c/3, 47-240 Bierawa
- Wieczorek Maria, Anna – członek zarządu, ul. Chopina 129, 47-263 Zakrzów
- Albert Łukasz, Grzegorz – wiceprezes, ul. Kopernika 9, 47-253 Cisek
Dane członków organu nadzoru wewnętrznego (komisja rewizyjna, imię i
nazwisko oraz funkcja, adresy):
- Celina Grzesik, ul. Kwiatowa 14, 47-244 Dziergowice
- Rajnard Michalec, ul. Głowna 43, 47-270 Naczęsławice
- Dariusz Wąs, ul. Ogrodowa 9, 47-208 Większyce, Reńska Wieś
Określenie celów statutowych organizacji
 wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Bierawa, Cisek,
Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś
 zrównoważony, zintegrowany i innowacyjny rozwój gmin Bierawa, Cisek,
Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś oparty na oddolnym działaniu
mieszkańców wykorzystujących nowe technologie, potencjał produktów
lokalnych oraz zasoby ludzkie do rozwoju swoich miejscowości
 wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich
konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności
gospodarczej, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk.
Sposoby realizacji celów statutowych:
1) Wykonywanie zadań w zakresie:
a.
Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), dla obszaru gmin
Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Bierawa, Lubrza,
Głogówek;
b.
mobilizowanie mieszkańców i partnerów sektora publicznego,
prywatnego, pozarządowego do aktywnego udziału w procesie
tworzenia i realizacji lokalnej strategii opartej na promocji partnerskiego
współdziałania i współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój
obszarów wiejskich gmin Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki, Reńska
Wieś, Bierawa, Lubrza, Głogówek;
c.
upowszechnianie oraz wymianę informacji o inicjatywach związanych
z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich Gmin Polska Cerekiew,
Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Bierawa, Lubrza, Głogówek;

d.

promocję obszarów wiejskich Gmin Polska Cerekiew, Cisek,
Pawłowiczki, Reńska Wieś, Bierawa, Lubrza, Głogówek;
e.
tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem;
f.
wykorzystanie
naturalnych
zasobów
przyrodniczych,
gospodarczych i kulturowych Gmin. Polska Cerekiew, Cisek,
Pawłowiczki, Reńska Wieś, Bierawa, Lubrza, Głogówek
g.
podejmo wanie działań zmi erzają cych do wykreo wania
nowatorskiego produktu regionalnego;
h.
finansowanie odbudowy lub remontów obiektów użyteczności
publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń
zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze
względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie
zakupów wyposażenia do nich;
i. inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw,
gospodarstw, itp. z innych krajów, z podmiotami polskimi w zakresie
obranych celów statutowych;
j.
współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne cele,
nie wyłączając podmiotów zagranicznych;
k.
wdrażanie lokalnej strategii rozwoju.
2) Bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub
w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub
finansowej instytucjom publicznym, organizacjom i przedsiębiorcom
w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.
II.
Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym (m.in. opis głównych działań prowadzonych przez
organizację, liczbę odbiorców działań, informacje o działalności nieodpłatnej,
odpłatnej i gospodarczej prowadzonej przez organizację
Od początku roku 2012 kontynuowaliśmy kolejny etap wdrażania Lokalnej
Strategii Rozwoju. Pośród działań jakie udało nam się zrealizować można wymienić:
doradztwo w sprawie uzyskania dofinansowania w ramach PROW 2007-2013
(skorzystało z niego 118 os.), przygotowanie i zlecenie wykonania materiałów
promocyjnych w formie tablic informacyjno-promocyjnych ustawionych w siedmiu
sołectwach, oraz zakupiliśmy koszulki i kubki.
Współorganizowaliśmy 6 imprez promocyjno-informacyjnych odbywających
się na terenie 4 gmin naszego LGD, każdorazowo współfinansowanie obejmowało
wynajem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia imprezy (namiot lub
nagłośnienie) lub zakup nagród dla uczestników imprezy. Na wszystkich imprezach
można było znaleźć nasze stoisko, gdzie można było uzyskać informacje oraz
materiały promocyjno-informacyjne o możliwości dofinansowania dla różnego rodzaju
podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych.
Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w Międzynarodowych targach Turystyki
Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach, gdzie wraz z dwoma innymi Lokalnymi Grupami
Działania reprezentowaliśmy woj. Opolskie. Promowaliśmy w trakcie targów naszych
producentów lokalnych oraz ich produkty i usługi. Zorganizowaliśmy dla naszych
Partnerów wyjazd studyjny w okolice Lanckorony, na teren LGD „Gościniec 4
Żywiołów”, gdzie oglądaliśmy przykłady dobrych praktyk i uczestniczyliśmy w
warsztatach na temat kształtowania produktu lokalnego. Jako kontynuację

przygotowaliśmy również szkolenie dla osób zainteresowanych tematem
przygotowywania produktu turystycznego i jego promocji oraz możliwości sprzedaży.
Ogłaszaliśmy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego oraz Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkursy i przeprowadziliśmy nabory
wniosków na działania „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Pozytywnie zostało ocenionych 27 wnioski, które zostały przekazane do Urzędu
Marszałkowskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa celem
dalszej weryfikacji.
W ramach odpłatnej działalności statutowej na zlecenie Urzędu Gminy w Polskiej
Cerekwi wydawaliśmy lokalne czasopism „Florian”.
Działalność gospodarcza
Jednostka prowadziła odpłatną działalność statutową i stosując uproszczone zasady
rachunkowości, określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada
2001r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie
będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U.
Z 2001 roku,
Nr 137, poz. 1539, z późniejszymi zmianami.
III
Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym (informacje o przychodach organizacji z podziałem na
rodzaje, sposobie wydawania środków z 1%, kosztach działania organizacji z
podziałem na rodzaje)
Wysokość uzyskanych przychodów
Fundacja w 2012 r. uzyskała przychody w wysokości 382 301,42 zł
Wyodrębnione źródła przychodów:
środki ze źródeł publicznych w tym z budżetu państwa – 364 599,22 zł
odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń – 17 600 zł
Przychody finansowe – 47,80 zł
Przychody z 1% - 54,40 zł – przeznaczone na koszty bieżące
Poniesione koszty
Fundacja poniosła koszty w 2012 roku w wysokości 285 405,08
Koszty realizacji działań statutowych – 284 046,97 zł
Koszty finansowe – 1 358,11 zł

zł, w tym:

IV
Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym (w tym dziale wymienione
są takie przywileje organizacji pożytku publicznego jak zwolnienia z podatków,
opłat sądowych ale także korzystanie z uprawnień do nabywania, użytkowania
wieczystego na szczególnych zasadach nieruchomości Skarbu Państwa
Korzystamy na podstawie art. 17 ust.1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych ze zwolnienia od płatności podatku dochodowego
Fundacja na koniec 2012 r. nie miała żadnych zobowiązań podatkowych. Deklaracje
podatkowe (PIT-4R, PIT-11, CIT-8) zostały złożone w Urzędzie Skarbowym
terminowo.

V
Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
(informacje o pracownikach, członkach i wolontariuszach)
a.
liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej – 2 os.: dyrektor biura i asystent ds. biurowych; nie prowadzimy
działalności gospodarczej
VI
Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym (łączna kwota wynagrodzeń z
podziałem na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne oraz wysokość
przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia wypłacona pracownikom,
członkom zarządu, członkom organu nadzoru
a) łączna kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem
całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej – 69 541,13 zł z tytułu wynagrodzeń pracowników
pracujących w projekcie (w tym wynagrodzenia podstawowe 66 292,44 zł,
premie 3 248,69 zł); nie prowadzimy działalności gospodarczej
b) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłacanego członkom zarządu i innych organów fundacji osobom
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – nie miało miejsca
c) wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 85 219,77 zł; nie
prowadzimy działalności gospodarczej
d) wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – 6 000,00 zł; nie
prowadzimy działalności gospodarczej
VII Informacja o :
a. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem
banku: nie miało miejsca
b. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek – nie miało miejsca
c. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie – nie miało miejsca
d. Nabytych pozostałych środkach trwałych – 13 802,00 zł
e. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
– nie dotyczy
VIII.
Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
nie miało miejsca
IX.

Informacja o działalności zleconej fundacji prze podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowych tej działalności
W ramach odpłatnej działalności statutowej na zlecenie Urzędu Gminy w Polskiej
Cerekwi wydawaliśmy lokalne czasopismo „Florian”. Wynik finansowy tej działalności
to 8 905,00 zł
X.
Informacja dotycząc realizowanych przez organizację pożytku publicznego
zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym (podaje się nazwy, kwoty
zamówień)
Nie miało miejsca
XI.
Informacje uzupełniające (m.in. wykaz spółek w których organizacja ma 20%
udziałów, wykaz fundacji których jest fundatorem, informacje o kontrolach
prowadzonych w okresie sprawozdawczym)
XII
Odpis uchwał Zarządu – załącznik
XIII Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych. – nie miało miejsca
XIV W okresie sprawozdawczym odbyła się kontrola z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego; zakres – koszty w ramach działania
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”,
wynik kontroli – pozytywny.

