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I.PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI 

1.DANE IDENTYFIKACYJNE I TELEADRESOWE 

Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy została zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

w dniu 23.05.2006 r. Status organizacji pożytku publicznego uzyskała 28.09.2009 r. 

Siedziba i adres Fundacji 77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26 

Telefon (59) 83 35 930 

Faks (59) 83 35 931 

E-mail biuro@lgdnp.org.pl 

Strona internetowa www.lgdnp.org.pl 

Numer NIP 843-155-07-61 

Numer REGON 220246831 

Numer KRS 0000257032 

2.ZARZĄD FUNDACJI 

Zdzisława Hołubowska -  Prezes Zarządu 

Wiesław Puzio  Wiceprezes Zarządu 

Magdalena Wojciechowska Sekretarz Zarządu 

 

3.POSIEDZENIA I DECYZJE ZARZĄDU 

W 2019 r. Zarząd Fundacji obradował 3 razy i podjął 4 uchwały: 

-  12 marca 2019r. (1/III/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie 
Edycja XI 2019, 2/III/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy lokalnej komisji grantowej w ramach 
Programu Działaj Lokalnie Edycja XI 2019), 
- 27 maja 2019 r. (3/V/2019 w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach 
Programu Działaj Lokalnie Edycja XI 2019), 
- 5 czerwca 2019 r. (4/VI/2019 zatwierdzenia wyboru projektów dokonanego przez 
Komisję Oceny Projektów w ramach Programu Działaj Lokalnie Edycja XI 2019 

4.KOMISJA REWIZYJNA FUNDACJI 

Łukasz Machciński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Ireneusz Bona Członek Komisji Rewizyjnej 

Ryszard Drzewiecki Członek Komisji Rewizyjnej 

5.CEL DZIAŁANIA FUNDACJI 

Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez działania 

wpływające na stymulowanie ich zrównoważonego rozwoju, sprawniejsze wykorzystanie potencjału 

rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania, wypoczynku 

i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk. 

6.ZASADY I FORMY REALIZACJI CELÓW 

Realizacja celu Fundacji następuje poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 

- upowszechniania w lokalnych mediach oraz w każdy inny sposób informacji o inicjatywach Fundacji 

związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, 

- prowadzenia doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych i innych związanych 

z realizacją lokalnej strategii rozwoju, 

- opracowania i realizacji lokalnej strategii rozwoju, 
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- wspierania i koordynowania działań na rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz wszelkich 

innych planów, opracowanych i uchwalanych przez organy Fundacji, obejmujących problematykę 

rozwoju obszarów wiejskich, 

- przygotowywania opracowań, analiz, dokumentacji związanych ze szczegółowym planowaniem 

inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów i usług, zgodnie z założeniami lokalnej strategii 

rozwoju, 

- udzielania wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom 

prawa przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji. 

Fundacja działając w granicach określonych jej celem szczegółowym organizuje i finansuje 

samodzielnie lub we współpracy z partnerami lub innymi podmiotami prawa: 

- przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, 

- imprezy kulturalne, takie jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące zwłaszcza promocji regionu, 

- działalność reklamową, promocyjną, informacyjną i poligraficzną w tym: 

• opracowywanie i druk broszur, folderów, 

• opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych promujących walory 

przyrodnicze i krajobrazowe oraz zasoby historyczno – kulturowe, 

• tworzenie stron internetowych propagujących działalność Fundacji, 

• przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym  

lub promocyjnym. 

7.SFERY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Najważniejszymi sferami, prowadzonej przez Fundację w 2019 r. działalności nieodpłatnej pożytku 

publicznego, są: 

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (PKD 94.99.Z Działalność 

pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana), 

- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,  

w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) (PKD 94.99.Z Działalność 

pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana). 

Fundacja nie prowadziła w 2016 r. działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

II.DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI 

1.DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI W 2019 ROKU 

Głównym działaniem podjętym przez Fundację w 2019 roku była realizacja programu Działaj 

Lokalnie. 

W ramach realizacji umów dotyczących Programu Działaj Lokalnie odbył się jeden Konkurs 

Grantowy. 

We wszystkich działaniach prowadzonych przez Fundację wzięło udział 188 osób, w tym 98 osób 

fizycznych i 90 osób prawnych. 

1.1.DZIAŁAJ LOKALNIE 

1.1.1.Konkurs Grantowy 

Fundacja od 2008 roku przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropi w Polsce, pełni rolę 

Ośrodka Działaj Lokalnie. Celem Programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych 

celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych,  

w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. 

Ośrodek DL działa na obszarze 12 gmin: Czarne, Człuchów (wiejska), Człuchów (miejska), 

Debrzno, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica i Zakrzewo. 
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W 2018 r. konkurs grantowy został ogłoszony po raz jedenasty. Wartość zadania ogółem do końca 

2019 roku wyniosła 83 859,52 zł (z planowanych 84 123,80 zł), w tym wartość dotacji z Akademii 

Rozwoju Filantropii w Polsce 44 700,00 zł. 

CHARAKTERYSTYKA REALIZOWANYCH ZADAŃ: 

Koszty programowe: 57 701,80 zł 

1) Dotacje 56 000,00 zł 

Lp. Organizacja/grupa nieformalna  Tytuł projektu Gmina 
Przyznana 

kwota dotacji 

1 Gmina Lipka/Sołectwo Batorowo 
Białe żagle na jeziorach gminy 
Lipka- warsztaty szkutnicze 

Lipka 2 900,00 

2 Stowarzyszenie ZA MARZENIAMI W krainie bajek i zabawy Kamień Krajeński  1 820,00 

3 Stowarzyszenie Pro Kultura 
Wrzuć na luz REEDYCJA - 
performance taneczny w 
przestrzeni miejskiej 

Człuchów (gmina 
miejska) 

4 785,00 

4 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim 
Buczku 

Krajeńskie zwyczaje Lipka 4 000,00 

5 ”Aktywni Rodzice” – Inicjatywa DL Strefa aktywności twórczej Debrzno 3 360,00 

6 
Gmina Lipka/ Grupa nieformalna 
sołectwa Trudna 

Gotowanie nie na ekranie - 
warsztaty kulinarne 

Lipka 2 150,00 

7 
Stowarzyszenie „Królewska Wieś” w 
Czernicach  

Centrum rozrywki Zakrzewo 5 000,00 

8 Ochotnicza Straż Pożarna w Lędyczku 
Gry zespołowe w tym nauki 
przeciwpożarowe 

Okonek 5 000,00 

9 Biskupnica 2019 – Inicjatywa DL "Plaża bliżej NAS" 
Człuchów (gmina 
wiejska) 

4 900,00 

10 Koło Gospodyń Wiejskich w Nadziejewie  
''O CZYM SZUMIĄ DĘBY'' - 
zagospodarowanie terenu przy 
stawie wiejskim 

Czarne 3 400,00 

11 
Gminne Centrum Kultury, Sportu, 
Turystyki i Rekreacji w 
Rzeczenicy/Mieszkańcy Rzeczenicy 

Wieści gminne - co w trawie 
piszczy 

Rzeczenica 2 900,00 

12 
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 
Kamieniu Krajeńskim/Grupa 
Nieformalna "Orzełki" 

"Rozśpiewaj się dla ludzi" Kamień Krajeński 2 785,00 

13 
OŚRODEK KULTURY/KREATYWNE 
CZYTELNICZKI 

W krainie snów i aniołów Jastrowie 4 000,00 

14 Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu 
„WIZERUNEK I ZABAWA W NASZEJ 
WSI TO PODSTAWA” 

Czarne 3 000,00 

15 Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrowianki Rękodzieło moje arcydzieło Przechlewo 3 500,00 

16 Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna 

"RZECZENICZANKI MAJĄ MOC" - 
aktywizacja potencjału i 
wewnętrznej siły kobiet z Gminy 
Rzeczenica 

Rzeczenica 2 500,00 

RAZEM 56 000,00 

2) Koszty wynagrodzeń 1 000,00 zł 

3) Inne koszty programowe 701,80 zł 

 

Koszty administracyjne: 26 157,72 zł 

1) Koszty wynagrodzeń 25 510,26 zł 

2) Inne koszty biurowe 647,46 zł  
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1.2.INNE ZADANIA 

 

Fundacja LGD – Naszyjnik Północy w 2018 roku uczestniczyła także w pracach Forum 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Pomorskiej Sieci Leader oraz Pomorskiej Radzie Organizacji 

Pozarządowych.  

2.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI W 2018 R. 

Zgodnie ze Statutem Fundacji oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą: 

a) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A), 

b) działalność związana z informacją turystyczną (PKD 79.90.B), 

c) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (77.33.Z), 

d) działalność w zakresie reklamy (PKD 73.11.Z), 

e) działalność związana z organizacją targów i wystaw (82.30.Z), 

f) działalność wydawnicza (PKD 58.1), 

g) kształcenie ustawiczne dorosłych oraz działalność szkoleniowa w zakresie problematyki związanej  

z celem Fundacji oraz pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju funduszy z Unii Europejskiej  

(PKD 85.32.A), 

h) pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.32.A), 

i) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  

(PKD 70.22.Z), 

j) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 56.21.Z). 

 

III.FINANSE FUNDACJI 

1.INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH W 2019 ROKU 

W  2019 roku przychody fundacji ukształtowały się na poziomie 85 423,47 zł. 

1.1.Przychody wg rodzaju działalności 

1)Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 85 423,47 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 33/DL10-ODL/2018) 4 207,95 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 33/DL10-ODL/2019)                        37 629,44 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 33/DL11-Op/2019) 1 148,47 zł 

- Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej (umowa partnerska) 20 000,00 zł 

- darowizny na cele statutowe  170,00 zł 

- przychody z 1% podatku dochodowego 2 260,49 zł 

2)Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

3)Przychody z działalności gospodarczej 20 000,00 zł 

4)Przychody z działalności finansowej 7,12 zł 

5)Pozostałe przychody 0,00 zł 

1.2.Przychody wg źródła 

1)Przychody z 1% podatku dochodowego 2 260,49 zł 

2)Źródła publiczne 0,00 zł 

- środki europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0,00 zł 

- środki budżetu Państwa 0,00 zł 

- środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł 

- dotacje z funduszy celowych 0,00 zł 

3)Źródła prywatne 0,00 zł 
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- składki członkowskie/ wpłaty partnerskie 0,00 zł 

- darowizny od osób fizycznych 170,00 zł 

- darowizny od osób prawnych 0,00 zł 

- ofiarność publiczna (zbiórki publiczne, kwesty) 0,00 zł 

- spadki, zapisy 0,00 zł 

- wpływy z majątku 0,00 zł 

- nawiązki sądowe 0,00 zł 

- świadczenia pieniężne 0,00 zł 

4)Inne źródła 82 992,98 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 33/DL10-ODL/2018) 4 207,95 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 33/DL10-ODL/2019)                        37 629,44 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 33/DL11-Op/2019) 1 148,47 zł 

- Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej (umowa partnerska) 20 000,00 zł 

- kapitalizacja odsetek 7,12 zł 

- przychody z działalności gospodarczej 20 000,00 zł 

- inne 0,00 zł 

2.INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH W 2019 ROKU 

W  2019 roku koszty fundacji ukształtowały się na poziomie 85 750,24 zł. 

1)Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 85 344,37 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 33/DL10-ODL/2018) 4 538,33 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 33/DL10-ODL/2019) 79 657,57 zł 

w tym sfinansowane z 1% podatku dochodowego 2 260,49 zł 

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (umowa nr 33/DL11-Op/2019) 1 148,47 zł 

2)Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł 

w tym sfinansowane z 1% podatku dochodowego 0,00 zł 

3)Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 30,09 zł 

4)Koszty finansowe 0,00 zł 

- odsetki i prowizje od otrzymanych kredytów 0,00 zł 

5)Koszty administracyjne 375,75 zł 

- amortyzacja 0,00 zł 

- usługi obce 213,99 zł 

- podatki i opłaty 4,00 zł 

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 132,76 zł 

- pozostałe koszty 0,00 zł 

6)Pozostałe koszty 0,03 zł 

w tym sfinansowane z 1% podatku dochodowego 0,00 zł 

- koszty operacyjne 0,03 zł 

3.INFORMACJA O ŚRODKACH POCHODZĄCYCH Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO 

1)Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego na dzień 01.01.2019 2 260,49 zł 

2)Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego otrzymane w 2019 r. 1 284,30 zł 

3)Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego wydatkowane w 2019 r. 2 260,49 zł 

- dotacje w ramach Programu Działaj Lokalnie 2 260,49 zł 

 

4.INFORMACJA O WYNIKACH FINANSOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ DZIAŁALNOŚCI 

Wynik finansowy z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wyniósł -19 828,02 zł. Strata 

wynikająca z konieczności wniesienia wkładu własnego do Programu Działaj Lokalnie została pokryta 

przychodami z działalności gospodarczej oraz zyskiem z poprzednich lat. Stosunek przychodów z 
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działalności nieodpłatnej pożytku publicznego do przychodów z pozostałych źródeł ukształtował się na 

poziomie 76,59 %. 

Fundacja nie prowadziła w 2019 r. działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

Wynik finansowy z działalności gospodarczej wyniósł 19 969,91 zł i został w całości 

przeznaczony na cele statutowe (głównie na wkład własny do Programu Działaj Lokalnie). Stosunek 

przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z pozostałych źródeł ukształtował się na 

poziomie 23 41%. 

 

5.DANE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2019 r. 25 576,39 zł 

w tym: 

- związane z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 25 576,39 zł 

- związane z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł 

- związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 0,00 zł 

5.1.Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 

1)Liczba osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy: 0 

w tym zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 

- Koordynator DL 0 

- Asystent koordynatora DL 0 

2)Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umów o pracę 0,00 zł 

w tym wypłaconych wyłącznie z działalności gospodarczej: 0,00 zł 

w podziale na: 

- wynagrodzenia zasadnicze 0,00 zł 

- nagrody 0,00 zł 

- premie 0,00 zł 

- inne świadczenia 0,00 zł 

 

5.2.Osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1)Liczba osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 2 

2)Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umów cywilnoprawnych 25 576,39 zł 

w tym wypłaconych wyłącznie z działalności gospodarczej: 0,00 zł 

w tym: 

- wypłacone Członkom Zarządu Fundacji 0,00 zł 

w podziale na: 

▪ wynagrodzenia  0,00 zł 

▪ nagrody 0,00 zł 

▪ premie 0,00 zł 

▪ inne świadczenia 0,00 zł 

- wypłacone Członkom Rady Fundacji 0,00 zł 

w podziale na: 

▪ wynagrodzenia 0,00 zł 

▪ nagrody 0,00 zł 

▪ premie 0,00 zł 

▪ inne świadczenia 0,00 zł 

- wypłacone Członkom Komisji Rewizyjnej 0,00 zł 

w podziale na: 

▪ wynagrodzenia 0,00 zł 

▪ nagrody 0,00 zł 
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▪ premie 0,00 zł 

▪ inne świadczenia 0,00 zł 

- wypłacone osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą 0,00 zł 

w podziale na: 

▪ wynagrodzenia 0,00 zł 

▪ nagrody 0,00 zł 

▪ premie 0,00 zł 

▪ inne świadczenia 0,00 zł 

5.3.Informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń 

1)Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego Członkom 

Zarządu Fundacji 0,00 zł 

2)Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego Członkom 

Rady Fundacji 0,00 zł 

3)Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego Członkom 

Komisji Rewizyjnej 0,00 zł 

4)Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikom 

organizacji oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 1 065,68 zł 

5)Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego Członkom 

Zarządu Fundacji  0,00 zł 

6)Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom innych 

organów 0,00 zł 

7)Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikom 

organizacji oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0,00 zł 

6.DANE DOTYCZĄCE MAJĄTKU FUNDACJI 

1)Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne 0,00 zł 

2)Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Fundacja posiada rachunek bankowy:   

fundacja posiada rachunki bankowe w BS Człuchów o/Debrzno 

stan środków ulokowanych na koncie głównym na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 9 218,21 zł 

stan środków ulokowanych na kontach pomocniczych na dzień 31.12.2019 r. wynosił:  2 795,36 zł 

3)Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek: fundacja nie nabywała obligacji, udziałów, akcji 

4)Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie: 

  fundacja nie nabywała nieruchomości 

5)Nabyte pozostałe środki trwałe: fundacja nie nabywała środków trwałych 

6)Wykaz spółek, w których Fundacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym 

lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki:  

 fundacja nie posiada udziałów i akcji w kapitale zakładowym 

ani udziałów w ogólnej liczbie głosów 

7)Wykaz fundacji, w których organizacja jest fundatorem: 

 fundacja nie jest fundatorem żadnej fundacji 

8)Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych: 13 277,22 zł 

7.DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 

ORAZ WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI 

Fundacja w 2019 r. nie realizowała zadań publicznych zleconych przez podmioty państwowe  

i samorządowe. 

8.INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 



 

9 

 

Fundacja w ramach działalności gospodarczej na zlecenia gmin przeprowadziła szkolenie  

nt. możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich, przeprowadziła konsultacje 

społeczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

w mieście Debrzno. 

Wynik finansowy działalności zleconej przez podmioty samorządowe wyniósł 19 969,91 zł 

i został w całości przeznaczony na cele statutowe, głównie jako wkład własny do projektu „Działaj 

Lokalnie”. 

9.INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 

Fundacja złożyła w terminie deklaracje CIT-8 i CIT-0 do Urzędu Skarbowego. Fundacja  

nie zalega z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. 

 

10.INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH 

W 2019 r. nie przeprowadzono w Fundacji żadnych kontroli. 

 

 

 

Opracowanie: 

Angelika Kallas 

Anna Mikulska 


