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

Gołdap, 21 marca 2012r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2011.
1.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16
adres do korespondencji: 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16
adres poczty elektronicznej: poczta@frrg.pl
Data wpisu w KRS: 21.08.2001r.
Numer KRS: 0000024865
REGON: 790338371
Zarząd Fundacji: Justyna Charkiewicz – Prezes Zarządu.

Cele statutowe Fundacji:
1. Celem Fundacji jest realizowanie celów Polsko – Szwajcarskiego Programu Regionalnego
zawartych w Memorandum of understanding podpisanego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 listopada 1991 roku z późniejszymi uzupełnieniami,
które poniżej zostały zawarte i wymienione w rozszerzony sposób:
1)
stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych poprzez kierowanie
zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia, udzielanie pomocy finansowej wspomagającej
inicjatywy, stworzenie możliwości korzystania z doświadczeń i ekspertyz specjalistów kierowanych
m. in. 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 regionalnych 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,
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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, propagowanie 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.
2. Celem Fundacji jest podejmowanie, prowadzenie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych,
ekologicznych, społecznych, gospodarczych i naukowych, służących rozwojowi regionu oraz
rozwojowi społeczności lokalnej, a w szczególności:
1. wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
2. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin,
4. promocja regionu i rozwój turystyki,
5. inicjowanie i organizowanie działań społecznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa kulturowego,
6. działania podtrzymujące tradycję narodową oraz tradycję regionalną, pielęgnowanie
polskości, wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8. prowadzenie działań na rzecz osób i grup wykluczonych lub zagrożonych różnymi formami
wykluczenia, np. wykluczenie społeczne (bezrobotni, niepełnosprawni, dzieci z rodzin
ubogich, dysfunkcyjnych, alkoholicy, narkomani, inne osoby uzależnione), wykluczenie
informacyjne, itp.,
9. działalność charytatywną,
10. działalność w zakresie edukacji oraz wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych,
11. działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
12. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
13. ochronę i promocję zdrowia,
14. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
15. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
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Działalność statutowa Fundacji:
1) 94.99 Z
stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczych, społecznych
poprzez kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia,
2) 94.99 Z
udzielania pomocy finansowej wspomagającej inicjatywy przedsiębiorcze,
3) 94.99 Z
wspieranie działań administracyjno-organizacyjnych w gminach wymagających
przekształceń strukturalnych, w których występuje wysokie bezrobocie lub zagrożonych
takim bezrobociem,
4) 94.99Z
wspomaganie inicjatyw regionalnych 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 odpowiednich programów,
5) 94.99 Z
organizowanie kursów, szkoleń i sympozjów krajowych i zagranicznych,
6) 94.99 Z
organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży,
7) 94.99 Z
stworzenie możliwości powołania i prowadzenia ośrodków leczenia odwykowego
i resocjalizacji dla osób uzależnionych (pomoc medyczna, finansowa, własne doradztwo
techniczne i ekonomiczne),
8) 94.99 Z
promocji kultury regionalnej w kraju i zagranicą poprzez organizowanie festiwali
i festynów oraz wydawanie książek, folderów i informatorów o dorobku i potrzebach
regionu oraz lokalnej prasy i wydawnictw,
9) 94.99 Z

prowadzenie szkoleń i wspomaganie inicjatyw proekologicznych,

10)94.99 Z

udzielanie stypendiów dla osób realizujących cele fundacji,

11)94.99.Z

pobudzanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc w uzyskiwaniu
dodatkowych źródeł finansowania, propagowanie sprawdzonych metod zarządzania,
opracowywanie strategii rozwoju, szkolenia kadr,
podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,
działalność szkoleniowa i edukacyjna, w tym przede wszystkim inicjowanie,
organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, kursów, konferencji,
seminariów, sympozjów, konsultacji, warsztatów, oraz innych form zajęć pozaszkolnych
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
finansowe i pozafinansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym
prowadzenie funduszu stypendialnego i świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży,
prowadzenie biura informacji turystycznej i promocji,
prowadzenie działalności wydawniczej,
organizację, finansowanie, wspieranie lub udział w targach, konferencjach, festynach,
konkursach, przeglądach, wystawach innych przedsięwzięciach związanych z celami
Fundacji,

12) 94.99.Z
13)85.59.B

14) 88.99.Z
15) 79.90.B
16) 58.19.Z
17) 94.99Z
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18) 94.99.Z
19) 94.99.Z
20) 94.99.Z

21) 94.99.Z

organizację i wspieranie wydarzeń oraz imprez kulturalnych, naukowych,
rekreacyjnych, ekologicznych, sportowych, turystycznych i gospodarczych,
realizowanie projektów transgranicznych, międzyregionalnych i międzynarodowych
w zakresie celów statutowych Fundacji,
współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami
gospodarczymi,
instytucjami
i
organizacjami
pozarządowymi
krajowymi
i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych działań,
mających na celu realizację celów statutowych.

2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2011 ROKU:
 Działalność Centrum Promocji Regionu Gołdap.
W 2011 roku Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap realizowała zadanie pn. ,,Promocja Gminy Gołdap”
na podstawie umowy nr 17/ON.526.21/2011 z Gminą Gołdap. Zadanie realizowane było w okresie od
01.01.2011r.-31.12.2011r. W ramach zadania prowadzono szereg działań, których celem była promocja
gminy w sposób profesjonalny i kompleksowy. Fundacja w ramach Centrum Promocji Regionu Gołdap
prowadziła całoroczny punkt Informacji Turystycznej, w którym na bieżąco obsługiwano turystów oraz
inne zainteresowane osoby np. inwestorów. W punkcie udzielano informacji osobiście, telefonicznie,
drogą internetową oraz poprzez pocztową korespondencję. W ramach zadania Fundacja
przygotowywała gadżety i pamiątki z logo miasta promujące region, przygotowywała promocyjne
foldery, ulotki, inne wydawnictwa dotyczące Gołdapi i lokalnych atrakcji, opracowywała inne
materiały informacyjne Gołdapi m.in. na potrzeby mediów, na portale internetowe i do branżowych
wydawnictw. Fundacja współpracowała z instytucjami, samorządami oraz innymi podmiotami
w działaniach związanych z rozwojem turystyki w regionie i jego promocją (m.in. z WarmińskoMazurską Organizacją Turystyczną, z Urzędem Marszałkowskim Województwa WarmińskoMazurskiego, partnerami projektu ,,Platforma współpracy EGO SA” realizowanego przez pięć
samorządów: Gołdap, Ełk, Olecko, Suwałki, Augustów). Fundacja prowadziła także turystyczny portal
miasta uzdrowiskogoldap.pl. Reprezentowała Gołdap w krajowych i zagranicznych konferencjach
i spotkaniach. W ramach zadania Fundacja współorganizowała imprezy takie jak: Kierunek Gołdap
i Festiwal Pogranicza Kartaczewo. Na organizację Kartaczewa Fundacja pozyskała dodatkowo dotację
od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzięki otrzymanej dotacji FRRG
wydała plakaty informacyjne z programem imprezy oraz zaproszenia, a także zakupiła nagrody
rzeczowe dla uczestników konkursów ,,Mistrzostwa Świata w Jedzeniu Kartaczy”.
W ramach działań promocyjnych gminy Gołdap w 2011 roku Fundacja realizowała zadanie pod
nazwą ,,Z rodziną w Krainie Łowców Przygód” na podstawie umowy nr KP.0222.33.1.2011
z województwem warmińsko-mazurskim. Celem zadania była promocja województwa warmińskomazurskiego i Gołdapi jako Krainy Łowców Przygód przede wszystkim wśród mieszkańców dużych
miast Polski – aktywnych rodzin z dziećmi. Promowany był zarówno wypoczynek na Mazurach
Garbatych, jak i wspieranie akcji ,,Mazury – cud natury”. W trakcie zadania promowano Gołdap
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i akcję ,,Mazury – cud natury” na portalu czasdzieci.pl. Wydano 500 sztuk albumu z pracami
plastycznymi dzieci prezentującego atrakcje Gołdapi i okolic. Zorganizowano 2 edycje
ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci o tematyce związanej z atrakcjami ziemi
gołdapskiej. Zorganizowano 3 wystawy pokonkursowe (w Gołdapi, Olsztynie oraz Warszawie)
w każdej edycji konkursu.
Koszt realizacji zadania działalność nieodpłatna – 180 311,16 zł
Koszt realizacji zadania działalność odpłatna –
4 969,07zł
2) Realizacja zadania ,,Regionalny Festiwal Pogranicza – Kartaczewo 2011”.
Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 14/I/2011 z Województwem WarmińskoMazurskim. Dzięki otrzymanej dotacji Fundacja przygotowała materiały poligraficzne t.j. plakaty
informacyjne z programem „Festiwalu Pogranicza Kartaczewo 2011”, oraz zaproszenia na imprezę,
które trafiły zarówno do przedstawicieli z powiatu gołdapskiego (urzędnicy, działacze lokalni itp.),
a w szczególności do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto zakupiono
atrakcyjne nagrody rzeczowe, w postaci sprzętu RTV i AGD dla zwycięzców „Mistrzostw Świata
w Jedzeniu Kartaczy”. Podczas „Festiwalu Pogranicza Kartaczewo 2011” Fundacja zorganizowała
i przeprowadziła konkurs „Mistrzostwa Świata w Jedzeniu Kartaczy” w trzech kategoriach: dzieci,
mężczyźni i kobiety. Konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem, bowiem już w porannych
godzinach wszystkie listy uczestników były zamknięte. Zwycięzcom konkursów zakupiliśmy 8 nagród
rzeczowych (1 została ufundowana przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich ).
Impreza przyciągnęła rzeszę fanów oraz cieszyła się zainteresowaniem wśród mediów lokalnych
i regionalnych mediów.
Koszt realizacji zadania – 2 000,00 zł
3) Kolejny rok FRRG prowadziła Gołdapski Fundusz Stypendialny.
W roku 2011 FRRG wsparła materialnie poprzez przyznanie stypendiów łącznie 59 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gołdapskiego.
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 2011 środki na stypendia pozyskano min. ze świąteczno-noworocznego koncertu
charytatywnego, wpłat 1% podatku, dotacji z Gminy Gołdap (umowa nr 9/ON.526.8/2011) oraz
z Fundacji im Stefana Batorego w Warszawie (umowa z 9.09.2011r.).
W roku 2011 dodatkowo 3 podmioty ufundowały tzw. Stypendia dedykowane: 1 stypendium Radni
Rady Miejskiej w Gołdapi oraz 2 stypendia osoby indywidualne.
Koszt realizacji zadania – 49 941,22 zł
4) Realizacja zadania ,,Na ścieżkach wspólnej historii”.
W roku 2011 Fundacja współpracowała z Gminą Gołdap przy organizacji międzynarodowej wymiany
młodzieży z Gołdapi, niemieckiego Stade i izraelskiego Givat Shmuel pod nazwą ,,Na ścieżkach
wspólnej historii”. Spotkanie organizowane w Polsce w sierpniu 2011 roku przyczyniło się do
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zacieśnienia partnerskiej współpracy Gołdapi, Stade i Givat Shmuel oraz edukacji młodzieży z trzech
różnych państw, które łączy wspólna historia.
Koszt realizacji zadania – 0,00 zł.

6) Działalność Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego.
Na podstawie umowy zawartej 14 stycznia 2008 r., 2 stycznia 2009 r., 2 stycznia 2010 r. oraz
2 stycznia 2011 r. 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 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.
Wybrane przykłady organizowanych w 2011 r. działań i instytucji, które korzystały z bazy CDS to
m.in: 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), Północno-Zachodnia Akademia Administracji Publicznej
z Kaliningradu (wizyta studyjna rosyjskich studentów), zajęcia dla studentów Gołdapskiego
Uniwersytetu III wieku, spotkania członków Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Pływackiego
,,Piorun” Gołdap, warsztaty i spotkania edukacyjne organizowane przez Stowarzyszenie KulturalnoEkologiczno-Turystyczne ,,Alternatywa”, wykłady i prelekcje na temat ochrony zdrowia organizowane
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gołdapi.
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 – 0,00 zł

 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 – 51 741,75 zł
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4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI:
W załączeniu Zarządzenia Wewnętrzne nr 1/2011 Prezesa Zarządu – sztuk 1.
5. PRZYCHODY FUNDACJI:
1 - dotacja z Gminy Gołdap na realizację zadania ,,Promocja regionu Gołdap”
2 - dotacja z Samorządu Woj. Warm-Maz.
(Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo 2011)
3 - przychody na Gołdapski Fundusz Stypendialny
4 - przychody z działalności gospodarczej CDS
(tj.17,20 % w stosunku do przychodu z pozostałych źródeł)
5 - przychody 1 %
6 - przychody z działalności odpłatnej
7 - pozostałe przychody
8 - Komitet Wyborczy
9 - przychody ,,Decydyjmy razem”
Przychody ogółem w 2011 roku:

6. INFORMACJA
O
PONIESIONYCH
KOSZTACH
STATUTOWYCH:
W tym:
 Realizacja zadania ,,Promocja gminy Gołdap”
 Realizacja zadania ,,Festiwal Pogranicza Kartaczewo 2011”
 Gołdapski Fundusz Stypendialny
 Działalność gospodarczą
 Działalność odpłatną pożytku
 Pozostałe koszty
890,98 zł
Koszty ogółem w 2011 roku:

-180.000, 00 zł
- 2.000,00 zł
- 49.828,00 zł
- 53.469,41 zł
- 17.654,10 zł
- 4.969,07 zł
419,38zł
998,56 zł
- 1.463,40 zł
310.801,92 zł

REALIZACJI

ZADAŃ

- 180.311,16 zł
- 2.000,00zł
- 49.941,22 zł
- 51.741,75 zł
- 4.969,07zł
289.854,18 zł

7. DANE O:
a) liczbie zatrudnionych wg stanowisk na umowę o pracę: 5 pracowników:
 Dyrektor Centrum Promocji Regionu Gołdap – 1
 Pracownik administracyjny – 4
 w tym osoby zatrudnione w działalności gospodarczej – 0.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na:
 wynagrodzenia pracowników
- 61.577,04 zł
 umowa zlecenie sprzątanie
- 2.880,00 zł
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:
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c)

d)
e)
f)
g)

nagrody
- 0
premie
- 0
inne świadczenia /ZUS, ekwiwalent/
- 12.909,93 zł
podatki i opłaty
- 2.682,29 zł
wynagrodzenia osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
0
wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu
z tego:
 wynagrodzenia
- 19.440,00 zł
 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
- 19.039,00 zł
(w tym wynagrodzenia z umów zleceń i dzieło w działalności gospodarczej)
- 16.411,00 zł
udzielonych przez Fundację pożyczkach
- nie było
kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku (stan na 31.12.2011r.)
PKO BP S.A. Oddział w Gołdapi – rachunek podstawowy
- 64.820,70 zł
PKO BP S.A. Oddział w Gołdapi – rachunek stypendialny
- 31.573,28 zł
PKO BP S.A. Oddział w Gołdapi – rachunek działalność gospodarcza
- 34.459,81 zł
Kasy:
CDS
- 6.896,75 zł
CPRG
-1.500,86 zł

h) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego – nie nabyto żadnych,
i) nabytych nieruchomościach – nie nabyto żadnych,
j) nabytych pozostałych środkach trwałych- nie nabyto żadnych,
k) wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych – na podstawie bilansu sporządzonego na dzień
31 grudnia 2010r. wartość aktywów: 196.816,94 zł i zobowiązań – 7.462,29 zł, zobowiązanie
związane z Funduszem Poręczeń Kredytowych 35.258,33 zł, należności – 9.336,41 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 gminy Gołdap” -180.000,00
- dotacja z Gminy Gołdap na realizację zadania
,,Prowadzenie Funduszu Stypendialnego”
- 20 000,00
- dotacja z Samorządu Woj. Warm-Maz. (Festiwal Kartaczewo 2011)
- 2.000,00
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9.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ SKŁADANYCH DEKLARACJI:
Fundacja na bieżąco dokonuje następujące rozliczenia:
 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 przeprowadzono następujące kontrole w Fundacji Rozwoju Regionu
Gołdap:
- Kontrola dotycząca realizacji zadania ,,Promocja regionu Gołdap” na podstawie umowy
nr 1/ON/2010 z dnia 15.03.2010r. z Gminą Gołdap przeprowadzona przez Urząd Miejski w Gołdapi
w dniu 9 listopada 2011r. Zastrzeżeń w protokole nie wniesiono;
- Kontrola dotycząca realizacji zadania ,,Gołdapski Fundusz Stypendialny”na podstawie umowy
nr 7/ON/2010 z 15.03.2010r. z Gminą Gołdap przeprowadzona przez Urząd Miejski w Gołdapi w dniu
9 listopada 2011r. Zastrzeżeń w protokole nie wniesiono;
- Kontrola dotycząca realizacji zadania ,,Promocja gminy Gołdap” na podstawie umowy
nr 17/ON.526.21.2011 z dnia 24.08.2011r. z Gminą Gołdap przeprowadzona przez Urząd Miejski
w Gołdapi w dniu 9 listopada 2011r. Zastrzeżeń w protokole nie wniesiono;
- Kontrola dotycząca realizacji zadania ,,Prowadzenie Funduszu Stypendialnego” na podstawie umowy
nr 9/ON.526.8.2011 z 07.06.2011r. z Gminą Gołdap przeprowadzona przez Urząd Miejski w Gołdapi
w dniu 9 listopada 2011r. Zastrzeżeń w protokole nie wniesiono;
- Kontrola dotycząca realizacji zadania ,,NGO profesjonalnie” na podstawie umowy nr 5/OP/2010
z 28.06.2010r. z Województwem Warmińsko-Mazurskim przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 grudnia 2011r. Pouczono organizację
o prawidłowym opisie dokumentów – dokumenty finansowe zawierały opis, że zakupu dokonano ze
środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a powinno być Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Innych zastrzeżeń w protokole nie wniesiono.
- Kontrola realizacji zadania ,,NGO profesjonalnie” na podstawie umowy nr PiR 3/2010 z dnia
26.02.2010r. z Powiatem Gołdapskim przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w dniu
13 września 2011r. Zastrzeżeń w protokole nie wniesiono.
W roku 2011 FRRG uczestniczyła w projekcie ,,Profesjonalne zarządzanie finansami a wiarygodny
wizerunek NGO”. Projekt realizowany był od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przez Fundację dla Polski
oraz Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu
Fundacja skorzystała ze szkoleń, seminariów, indywidualnego doradztwa z zakresu księgowości,
finansów i PR, w organizacji przeprowadzono również wizytę monitorującą.
Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
Justyna Charkiewicz
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