FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16, tel./ fax (+48) (87) 615 14 83; (87) 615 20 90

Gołdap, 14 lutego 2011r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2010.
1.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16
Data wpisu w KRS: 21.08.2001r.
Numer KRS: 0000024865
REGON: 790338371
Zarząd Fundacji: Justyna Charkiewicz
zam. 19-500 Gołdap, ul. Nadbrzeżna 13/12

Cele statutowe Fundacji:
1) stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych poprzez
kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia, udzielania pomocy finansowej
wspomagającej inicjatywy, stworzenie możliwości korzystania z doświadczeń i ekspertyz
specjalistów kierowanych min. z Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego,
2) wspieranie działań administracyjno-organizacyjnych w gminach wymagających przekształceń
strukturalnych, w których występuje wysokie bezrobocie lub zagrożonych takim bezrobociem,
stworzenie możliwości korzystania z odpowiedniego doradztwa w organizacji i zarządzaniu
modelowego opracowania odpowiednich struktur na szczeblu gminy przekazywanych przez
ekspertów, organizowanie kursów i szkoleń w tym zakresie, udzielanie pomocy finansowej na
zakup środków trwałych, a także stworzenie możliwości korzystania ze środków trwałych
pozostających w zarządzie Fundacji,
3) wspomaganie inicjatyw w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji,
doradztwo, szkolenia i udzielanie pomocy finansowej, stworzenie możliwości korzystania
z maszyn i urządzeń zakupionych przez Fundację, a także z odpowiednich programów
komputerowych i poprzez wysyłanie zainteresowanych na szkolenia i sympozja krajowe
i zagraniczne oraz kursy i szkolenia organizowane przez Fundację,
4) wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych w tym także
międzynarodową wymianę młodzieży, mających na celu rozwój i aktywizację regionów,
udzielanie pomocy finansowej w tym także dla prywatnych przedsięwzięć, programowanie
nowoczesnych, proekologicznych technologii i nowoczesnej organizacji pracy a także
stworzenie możliwości powołania i prowadzenia ośrodków leczenia odwykowego
i resocjalizacji dla osób uzależnionych; Fundacja zapewni tu pomoc finansową i medyczną,
własne doradztwo techniczne i ekonomiczne.
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Działalność statutowa Fundacji:
1) stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych poprzez
kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia,
2) udzielanie pomocy finansowej wspomagającej inicjatywy przedsiębiorcze,
3) wspieranie działań administracyjno-organizacyjnych w gminach wymagających przekształceń
strukturalnych, w których występuje wysokie bezrobocie lub zagrożonych takim bezrobociem
4) wspomaganie inicjatyw w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji,
doradztwo, szkolenia i udzielanie pomocy finansowej, stworzenie możliwości korzystania
z maszyn i urządzeń zakupionych przez Fundację, a także z odpowiednich programów,
5) organizowanie kursów, szkoleń i sympozjów krajowych i zagranicznych,
6) wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych,
7) organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży, mających na celu rozwój i aktywizację
regionu,
8) stworzenie możliwości powołania i prowadzenia ośrodków leczenia odwykowego
i resocjalizacji dla osób uzależnionych (pomoc medyczna, finansowa, własne doradztwo
techniczne i ekonomiczne),
9) promocja kultury regionalnej w kraju i za granicą poprzez organizowanie festiwali i festynów
oraz wydawanie książek, folderów i informatorów o dorobku i potrzebach regionu oraz
lokalnej prasy i wydawnictw,
10) prowadzenie szkoleń i wspomaganie inicjatyw proekologicznych,
11) udzielania stypendiów dla osób realizujących cele Fundacji.

2.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2010 ROKU:

1) Działalność Centrum Promocji Regionu Gołdap.
W 2010 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w ramach realizowanego zadania pn. ,,Promocja regionu
Gołdap” na podstawie umowy nr 1/ON/2010 z 15 marca 2010 r. z Gminą Gołdap profesjonalnie i
kompleksowo
promowała
gminę
oraz
usprawniła
system
informacji
turystycznej
oraz promocji, co przyczyniło się do poprawy jakość usług turystycznych w gminie Gołdap. Zadanie
wykonywane było w okresie 01.01.2010-31.12.2010 r.
Zadanie Fundacja realizowała poprzez:

Prowadzenie biura Centrum Promocji Regionu Gołdap z punktem informacji turystycznej, w
którym m.in. udzielano informacji bezpośrednio, telefonicznie, internetowo, a także poprzez
korespondencję pocztową; udzielano informacji o bazie noclegowej i gastronomicznej.

Opracowanie i wykonanie gadżetów z logo Gołdapi promujących region.

Zaprojektowanie i wydanie nowego folderu – „Gołdap – kraina łowców przygód”, trzech
wzorów nowych pocztówek, planu miasta oraz kalendarza gołdapskiego na 2011 rok.

Reklamę regionu w publikacjach pozagołdapskich chociażby: w albumie „Najpiękniejsze
uzdrowiska polskie”, w „Gazecie Kuracjusza”, czy w niemieckim piśmie – „Dein Masuern”
oraz na stronach internetowych: www.frrg.pl, www.goldap.pl, www.goldap.org.pl,
www.mazury.travel.pl.
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Współpracę w projekcie ,,Platforma współpracy – EGO SA” dotyczącym działań w zakresie
rozwoju turystyki oraz promocji regionu pięciu miast: Ełku, Olecka, Gołdapi, Augustowa oraz
Suwałk, poprzez udział w spotkaniach grupy roboczej projektu oraz przygotowywanie
wszelkich informacji potrzebnych do dokumentów i materiałów wydawanych w ramach
projektu.

Współorganizowanie imprez regionalnych, a wśród nich: „Festiwal Pogranicza Kartaczewo
2010”, „Kierunek Gołdap 2010”, „ III Święto Chleba – Festyn Rodzinny w Kozakach”.
Koszt realizacji zadania działalność nieodpłatna – 185,160,01 zł
Koszt realizacji zadania działalność odpłatna –
12.269,39 zł


2) Kolejny rok FRRG prowadziła Gołdapski Fundusz Stypendialny.
W roku 2010 FRRG wsparła materialnie poprzez przyznanie stypendiów łącznie 54 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gołdapskiego (w tym: 41 uczniów z gminy Gołdap, 10 uczniów
z gminy Banie Mazurskie, 3 uczniów z gminy Dubeninki).
W ramach Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego udzielana jest pomoc finansowa zdolnej i
niezamożnej młodzieży, która wyróżnia się wynikami w nauce oraz ciekawymi zainteresowaniami i
różnymi talentami. Ideą Fundacji jest również zwiększanie zainteresowania lokalnej społeczności
edukacją młodzieży i angażowanie lokalnego środowiska we wspieranie nauki młodych ludzi.
W roku 2010 środki na stypendia pozyskano min. ze świąteczno-noworocznego koncertu
charytatywnego, wpłat 1% podatku, dotacji z Gminy Gołdap (umowa nr 7/ON/2009 z 15 marca 2010
r.) oraz z Fundacji im Stefana Batorego w Warszawie (umowa z 26.08.2010r.).
Koszt realizacji zadania – 43.600 zł
3) Realizacja zadania ,,NGO profesjonalnie”.
W ramach projektu przeprowadzono szereg działań, których celem było wzmocnienie wewnętrznych
struktur lokalnych organizacji pozarządowych i zwiększenie fachowej wiedzy osób, które działają w
organizacjach. W projekcie zorganizowano serię szkoleń: z zakresu prawnych aspektów
funkcjonowania organizacji, z zarządzania finansami w ngo, z realizacji zadań publicznych oraz
zorganizowano seminarium, którego tematem było pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji.
Z organizowanych szkoleń i działań skorzystało około 20 lokalnych organizacji pozarządowych.
Oprócz wzmocnienia samych organizacji, poprzez projekt udało się promować działalność organizacji
w lokalnym środowisku. Sukcesem okazał się konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji
pozarządowych powiatu gołdapskiego, który został zorganizowany w ramach projektu przez FRRG.
Zainteresował on organizacje z całego powiatu, które zgłosiły bardzo interesujące działania z
rozmaitych dziedzin. Szeroko zaangażował również społeczność lokalną co widać było w dużym
zainteresowaniu internetowym plebiscytem na portalu goldap.info, który współpracował z Fundacją
przy organizacji konkursu.
Kapituła Konkurs za najlepszą inicjatywę 2010 roku wybrała akcje krwiodawcze organizowane przez
Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi. Uroczyste wręczenie specjalnie
zaprojektowanej statuetki odbyło się podczas Gali Wolontariatu w Gołdapi, a nagrody zwycięzcy
wręczali Burmistrz Gołdapi oraz przedstawiciel Starosty Gołdapskiego.
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Zadanie dofinansowane zostało przez Powiat Gołdapski na podstawie umowy nr PiR 3/2010 z 26
lutego 2010r. oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie na podstawie umowy nr 5/OP/2010 z 28
czerwca 2010r.
Koszt realizacji zadania - 6.000 zł
4) Realizacja zadania ,,Na ścieżkach wspólnej historii”.
W ramach zadania 10-osobowa grupa młodzieży z Gołdapi wraz z 2 opiekunami uczestniczyła w
międzynarodowej wymianie młodzieży z Polski, Niemiec oraz Izraela, która odbyła się w Stade
(Niemcy) w terminie 21 lipca – 3 sierpnia 2010r. Wyjazd przyczynił się do zacieśnienia partnerskiej
współpracy Gołdapi, Stade i Givat Shmuel oraz edukacji młodzieży z trzech różnych państw, które
łączy wspólna historia. Oprócz lekcji tolerancji, otwartości i zrozumienia, spotkanie młodzieży miało
również wymiar typowo dydaktyczny – gdyż poprawiło znajomość języka angielskiego, który był
językiem obowiązującym podczas spotkania.
Oprócz Polaków, w spotkaniu w Stade, uczestniczyło też 13 Niemców i 12 Izraelczyków.
W organizację wyjazdu zaangażowani byli również rodzice wszystkich uczestników wymiany.
Artykuły z pobytu ukazały się w lokalnych mediach (www.goldap.info, www.goldap.pl oraz we
wkładce samorządowej gminy Gołdap).
Zadanie dofinansowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na podstawie umowy nr WM3F-2010 z 17 maja 2010r.
Koszt realizacji zadania - 14.000,53 zł
5) Realizacja zadania ,,Festyn rodzinny – Święto Chleba”.
Zadanie ,,Festyn rodzinny – Święto Chleba” polegało na zorganizowaniu imprezy, która pokazywała
tradycje związane z wypiekiem chleba, oraz której celem była edukacja i integracja społeczności
lokalnej a także budowanie pozytywnego wizerunku wsi na zewnątrz. Impreza zorganizowana została
28 sierpnia 2010 roku we wsi Kozaki położonej 5 km od Gołdapi. Uroczystość rozpoczęła się mszą
święta ze specjalnym obrządkiem chleba w miejscowej kaplicy. Następnie uczestnicy udali się na
główne miejsce festynu na wyznaczonym terenie we wsi. Podczas imprezy odbyły się m.in. pokazy
związane z tradycyjnym wypiekiem chleba oraz pokazy sztuki ludowej. Swoje umiejętności i sprzęt
pokazały także straż pożarna oraz straż graniczna. Ważnym elementem tych pokazów były czynności
ratunkowe związane z różnymi niebezpieczeństwami, które mogą wydarzyć się na wsi. Zorganizowano
również szereg gier i zabaw rodzinnych. Impreza miała charakter nie tylko dobrej zabawy, ale także
elementy edukacyjne, stała się również ważnym wydarzeniem integrującym lokalną społeczności we
wspólnym działaniu na rzecz swojej miejscowości. Zadanie dofinansowane zostało przez Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy nr OW.II-JK-3042-24/10.
Koszt realizacji zadania – 2.861,01 zł
6) Działalność Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego.
Na podstawie umowy zawartej 14 stycznia 2008 r., 2 stycznia 2009 roku oraz 2 stycznia 2010 roku z
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi na użyczenie w trwały zarząd części nieruchomości położonej
w Gołdapi przy ulicy Partyzantów 31, FRRG zorganizowała w otrzymanych pomieszczeniach bazę
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dydaktyczno-noclegową. Zarządzeniem nr 1/2008 z 30.04.2008 r. powołana została jednostka
organizacyjna Fundacji: Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe.
Na Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe składają się: audytorium – sala wykładowa na 116 miejsc
w układzie teatralnym, sala konferencyjna na 55 miejsc przy stolikach (z aneksem kuchennym), baza
noclegowa na 50 osób. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W CDS Fundacja
organizuje własne wydarzenia i inicjatywy, a także prowadzone w partnerstwie
z innymi instytucjami i organizacjami.
Przykłady organizowanych w 2010 r. działań i instytucji, które korzystały z bazy CDS to m.in:
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gołdapi (organizacja konkursów i spotkań młodzieży szkolnej),
Komenda Powiatowa Policji (szkolenia dla policjantów), Urząd Miejski w Gołdapi (spotkania z
młodzieżą w ramach projektu ,,Na ścieżkach wspólnej historii”), Koło Łowieckie ,,Granica” z Gołdapi
(zebrania myśliwych), Powiatowa Inspekcja Sanitarna (szkolenia na temat bezpieczeństwa i higieny),
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi (konferencja w ramach projektu ,,Zacznij od nowa – aktywna
integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”), Dom Kultury w
Gołdapi (organizacja warsztatów tanecznych), Warsztat Terapii Zajęciowej w Gołdapi (organizacja
warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych), Zarząd Emerytów i Rencistów Związku
Nauczycielstwa Polskiego (obchody Dnia Edukacji Narodowej), Północno-Zachodnia Akademia
Administracji Publicznej z Kaliningradu (wizyta rosyjskich studentów), Forum Organizacji
Pozarządowych Powiatu Gołdapskiego (spotkania lokalnych NGO’sów), Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania ,,Lider w EGO” (szkolenia dla beneficjentów programów wiejskich), Lokalna Szkoła
Językowa (targi pracy dla bezrobotnych), szkolenia dla kadr w ramach projektu ,,Przyjazny urząd –
kompetencje i etyka w pracy urzędnika”, zajęcia dla studentów Gołdapskiego Uniwersytetu III wieku,
warsztaty dotyczące ekonomii społecznej dla lokalnych organizacji pozarządowych .
Wymienione przykłady pokazują, że baza Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego wykorzystywana jest
przez cały rok do organizowania wszechstronnych wydarzeń z dziedziny kultury, edukacji oraz
zdrowia oraz wielu innych tematów na rzecz mieszkańców powiatu gołdapskiego.
Koszt realizacji zadania – 51.180,85 zł

3. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Fundacja wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców – 24.11.2008r.
Przedmiot działalności:
− 55,10,Z: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
− 55,20,Z: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
− 55,90,Z: Pozostałe zakwaterowanie
− 68,20,Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
W posiadanej bazie dydaktyczno-noclegowej należącej do Fundacji, prowadzi ona działalność
polegającą na prowadzeniu usług noclegowych oraz wynajmie sal wykładowych.
Koszt realizacji zadania – 51.180,85 zł
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4.

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI:

W załączeniu Zarządzenia Wewnętrzne Prezesa Zarządu – sztuk 2.
5.

PRZYCHODY FUNDACJI:
1234567-

dotacja z Gminy Gołdap na realizację zadania ,,Promocja regionu Gołdap”
dotacja z Samorządu Woj. Warm-Maz. (NGO Profesjonalnie)
dotacja z Powiatu Gołdapskiego (NGO Profesjonalnie)
dotacja z Samorządu Woj. Warm-Maz. (Festyn rodzinny – Święto chleba)
przychody na realizację zadania ,,Na ścieżkach wspólnej historii”
przychody na Gołdapski Fundusz Stypendialny
przychody z działalności gospodarczej CDS
(tj.17,51. % w stosunku do przychodu z pozostałych źródeł)
8 - przychody 1 %
9 - przychody ze sprzedaży w CPRG
10 - pozostałe przychody
Przychody ogółem w 2010 roku:

6. INFORMACJA
O
PONIESIONYCH
KOSZTACH
STATUTOWYCH:
w tym:
1) Realizacja zadania ,,Promocja gminy Gołdap”
2) Realizacja zadania ,,NGO profesjonalnie”
3) Realizacja zadania ,,Święto Chleba”
4) Realizacja zadania ,,Na ścieżkach wspólnej historii”
5) Gołdapski Fundusz Stypendialny
6) Działalność gospodarcza
7) Działalność odpłatna pożytku
Koszty ogółem w 2010 roku:

-183.000, 00 zł
- 3.000, 00 zł
- 3.000,00 zł
- 2.861,01 zł
- 14.000, 00 zł
- 44.420,00 zł
- 56.689,59 zł
- 4.356,80 zł
- 12.269,39 zł
99,25 zł
323.696,04 zł

REALIZACJI

ZADAŃ

-185 160,01 zł
- 6 000,00 zł
- 2.861,01 zł
- 14 000,53 zł
- 43.600,00 zł
- 51.180,85 zł
- 12.269,39 zł
315.071,79 zł

7. DANE O:
a) liczbie zatrudnionych wg stanowisk na umowę o pracę: 3 pracowników:
− Dyrektor Centrum Promocji Regionu Gołdap – 1
− Pracownik administracyjny – 2
− w tym osoby zatrudnione w działalności gospodarczej – 0.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na:
− wynagrodzenia pracowników
- 56.079,65
− umowa zlecenie sprzątanie
- 2.880,00
- nagrody
- 0
− premie
- 0
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c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

− inne świadczenia /ZUS, ekwiwalent/
- 10.223,64
− podatki i opłaty
- 1.334,47
− wynagrodzenia osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
- 0
wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu
z tego:
− wynagrodzenia
- 17.940,00
− nagrody
- 0,00
− premie
- 0,00
− inne świadczenia
- 0,00
wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego innym organom Fundacji
- nie było
wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło
- 31 525,88
(w tym wynagrodzenia z umów zleceń i dzieło w działalności gospodarczej)
- 22.305,44
udzielonych przez Fundację pożyczkach
- nie było
kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku (stan na 31.12.2010r.)
PKO BP S.A. Oddział w Gołdapi – rachunek podstawowy
- 94.425,41
PKO BP S.A. Oddział w Gołdapi – rachunek stypendialny
- 23.406,34
Kasy:
CDS - 1.822,79
CPRG
-312,48
wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego – nie nabyto żadnych,
nabytych nieruchomościach – nie nabyto żadnych,
nabytych pozostałych środkach trwałych- nie nabyto żadnych,
wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych – na podstawie bilansu sporządzonego na dzień
31 grudnia 2009r. wartość aktywów: 221.277,40 zł i zobowiązań – 5.989,36 zł, zobowiązanie
związane z Funduszem Poręczeń Kredytowych 35.258,33 zł.

8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty samorządowe:
- dotacja z Gminy Gołdap na realizację zadania ,,Promocja regionu Gołdap” -183.000,00
- dotacja z Samorządu Woj. Warm-Maz. (NGO Profesjonalnie)
- 3.000,00
- dotacja z Samorządu Woj. Warm-Maz. (Na ścieżkach wspólnej historii
- 12.000,00
- dotacja z Samorządu Woj. Warm-Maz. (Festyn rodzinny – Święto chleba) - 2.861,01
- dotacja z Powiatu Gołdapskiego (NGO Profesjonalnie)
- 3.000,00

9.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ SKŁADANYCH DEKLARACJI:

Fundacja na bieżąco dokonuje następujące rozliczenia:
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:
0000024865; NIP 847 13 89 272; REGON 790338371.
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FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16, tel./ fax (+48) (87) 615 14 83; (87) 615 20 90

−
−
−
−

deklaracje podatkowe VAT 7 – miesięczne,
deklaracje rozliczeniowe ZUS - miesięcznie,
podatek od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych,
składane deklaracje podatkowe: PIT -4R, PIT-11, CIT-8, CIT-8/0 , PIT 8AR.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano kontroli w Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
Justyna Charkiewicz

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:
0000024865; NIP 847 13 89 272; REGON 790338371.
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