
  
Sprawozdanie z dziağalnoŜci za rok 2010 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, 605 675 422 – dyr. biura fundacji Aleksandra Szlagowska, strona internetowa: 
www.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 
Dane dotyczŃce czğonk·w zarzŃdu (imiň 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, 47-253 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 
OkreŜlenie cel·w statutowych organizacji 

�x�� wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, 
Polska  Cerekiew, Reńska Wieś 

�x�� 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 

�x�� wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich 
konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk. 

II. 
Zasady, formy i zakres dziağalnoŜci statutowej z podaniem realizacji cel·w statutowych, 
a takŨe opis zdarzeŒ prawnych w jej dziağalnoŜci o skutkach finansowych: 

W pierwszym kwartale roku Fundacja podpisała umowę na dofinansowanie działania 
Lokalnych Grup Działania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Od tego 
momentu rozpoczęliśmy kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Pośród działań 
jakie udało nam się zrealizować można wymienić: wydruk kolejnych numerów Informatora 
kulturalnego z terenu Euro-Country, materiałów promocyjnych teczki, notesów i długopisów 
oraz bannera. Zorganizowaliśmy spotkanie aktywizacyjne w którym uczestniczyło 30 osób. 
Zatrudniliśmy nowego pracownika, w celu skuteczniejszego działania biura Fundacji i 
kompleksowej obsługi potencjalnych beneficjentów. W trzecim kwartale roku 
organizowaliśmy wyjazd studyjny do LGD Kłodzka Wstęga Sudetów, w wyjeździe brało 
udział 22 osoby z terenu LGD Euro-Country. Wyjazd miał na celu zaprezentowanie 
mieszkańcom naszego terenu ciekawych przykładów wykorzystania zasobów kulturowych 
terenu do jego wypromowania i stworzenia ciekawej oferty turystycznej. 
Współorganizowaliśmy 7 imprez promocyjno-informacyjnych odbywające się na terenie 7 
gmin naszego LGD, każdorazowo współfinansowanie obejmowało wynajem namiotu, na 
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. Przeprowadziliśmy szkolenie „Kurs 
agroturystyczny”, w którym brały udział osoby z naszego terenu zainteresowane 
agroturystyką oraz promowaniem szeroko pojętego produktu turystycznego z naszego terenu. 



Wykładowcami byli  przedstawiciele  ARiMR, Wojewódzkiego Oddziału Weterynarii, 
Sanepidu  oraz  doświadczony ekspert z zakresu agroturystyki Pani Zenowia Murawska 

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 dwadzieścia siedem wniosków, które zostały przekazane do Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa celem dalszej 
weryfikacji. 
 
 
III.  
DziağalnoŜĺ 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. 
 
IV. 
Odpis uchwağ ZarzŃdu – załącznik 
 
V. 
WysokoŜĺ uzyskanych przychod·w 
Fundacja w 2010 r uzyskała przychody w wysokości 178 687,70 zł 
Wyodrębnione źródła przychodów: 
środki ze źródeł publicznych w tym z budżetu państwa – 156 900,40 zł 
odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń – 21 784,00 zł 
Przychody finansowe – 3,30 zł  
 
VI. 
Poniesione koszty 

Fundacja poniosła koszty w 2010 roku w wysokości  263 877,80 zł, w tym: 
Administracja 18 388,10 
Koszty realizacji działań statutowych  244 456,49 zł 
Koszty finansowe 1033,21 

  
 
VII. 
 Dane o: 

a)�� liczbie 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 

b)�� łącznej 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 – 
47 741,30 z tytułu wynagrodzeń pracowników; nie prowadzimy działalności 
gospodarczej 



c)�� wysokości 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 

d)�� wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 74 010,84 zł; nie prowadzimy 
działalności gospodarczej 

e)�� udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych - nie miało miejsca 
f)�� kwotach  na rachunkach bankowych środków w: 
banku DnB NORD O/Opole – 9 267,47  zł 
banku BGK O/Opole, 3 831,61 zł 
g)�� wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie miało miejsca 
h)�� nabytych nieruchomościach - nie miało miejsca 
i)�� nabytych pozostałych środków trwałych - nie miało miejsca 
j)�� wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statystycznych  wynosi 173 519,50 zł 
 
VIII. 
Dane o dziağalnoŜci zleconej fundacji przez podmioty paŒstwowe i samorzŃdowe 
Usługi na rzecz podmiotów samorządowych – 15 360,00 zł 
 
IX.  
Informacje o rozliczeniach fundacji z tytuğu ciŃŨŃcych zobowiŃzaŒ podatkowych, a 
takŨe informacje w sprawie skğadanych deklaracji podatkowych 
1. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych : 
���� rozliczenie z Urzędem Skarbowym, saldo na dzień 31.12.2010 r. – 0 zł, 
���� rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – saldo na dzień 31.12.2010 r – 

1.256,11 zł,  
���� delegacja pracownika biura – 51,81 zł. 

        
2. Fundacja sporządziła deklaracje rozliczeniowe od wypłaconych wynagrodzeń do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
 
 
  
 


