
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok 

 

 
 

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji : Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”   
86-022 Dobrcz, Gądecz 33. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje 
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Sąd prowadzący rejestr :Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy        
Krajowego Rejestru Sadowego 

Numer KRS: 0000320340 

Numer REGON: 340534528 

 
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki – czas trwania jednostki jest 

nieograniczony 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym – okres objęty 
sprawozdaniem finansowym : od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. 

4. Wskazanie ,czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się 
przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią działalność - sprawozdanie finansowe 
zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę 
w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 

5. Stowarzyszenie posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia 
je według wartości nominalnej. 

6. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
7. Cele statutowe organizacji: 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o 

charakterze niezarobkowym , mającym na celu: 

-działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

-aktywizowanie ludności wiejskiej, 

-realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie, 

-wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, finansowanych 

przez instytucje rządowe i samorządowe, struktury Unii Europejskiej oraz inne 

podmioty krajowe i zagraniczne, 

-poprawę jakości życia na terenach wiejskich, 

-działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie możliwości korzystania i 

wdrażania programów rozwoju, 

-mobilizację społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów wiejskich, 



-rozwój zasobów ludzkich i potencjału gospodarczego regionu, 

-rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, 

-wspieranie działań związanych  z rozwijaniem pozarolniczych obszarów 

działalności gospodarczej, 

-działalność edukacyjną ,informacyjną i szkoleniową zmierzającą do poprawy 

spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską, na 

poziomie regionalnym oraz krajowym, 

-podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

-wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

-wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami, 

-rozwój społeczeństwa demokratycznego, 

-promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych utratą pracy nie z własnej winy, 

-upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i agroturystyki, 

-ochronę i promocję zdrowia, 

-promowanie produktów lokalnych, rzemiosła, rękodzielnictwa i innych wyrobów, 

-upowszechnianie i ochronę kobiet oraz zasady równych szans kobiet i 

mężczyzn, 

-wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

-wspieranie edukacji, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochronę 

dziedzictwa przyrodniczego, 

-działania z zakresu pomocy społecznej, w tym prowadzenie m.in. świetlic, 

klubów socjoterapeutycznych, środowiskowych oraz inną działalność 

profilaktyczną, 

-działanie na rzecz bezpiecznej i racjonalnej eksploatacji, projektowania i 

wykonania urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, 



-wspieranie działalności obejmującej wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję 

energii w tym ze źródeł odnawialnych, w szczególności z wiatru, energii 

geotermalnej , słońca, biogazu, biomasy, 

-koordynacja działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i gospodarki 

komunalnej, 

-wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz  infrastruktury 

teleinformatycznej, 

-wspieranie innowacyjnej gospodarki, 

-ochronę dziedzictwa kulturowego i narodowego, 

-działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, 

-prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich objętych 

terenem działania Stowarzyszenia. 

 

 

Sporządziła: 

     Małgorzata Loret 

    
 


