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Sprawozdanie z działalności  

 

FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP 

za rok 2017 

Zatwierdzono 07-06-2018 w czasie Zgromadzenia Fundatorów  
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.); 
 
 
 
 

 

1.1 Dane fundacji. 

Nazwa Fundacji FUNDACJA ROZWOJU REGIOMNU GOŁDAP 

Siedziba i adres PLAC ZWYCIĘSTWA 16, 19-500 GOŁDAP 

Adres do korespondencji PLAC ZWYCIĘSTWA 16, 19-500 GOŁDAP 

E-mail  POCZTA@FRRG.PL 

Telefon 87 615 20 90 

Faks - 
REGON 790338371 

Data wpisu w KRS 2011-08-21 

Nr KRS 0000024865 
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1.2 
Dane dotyczące członków zarządu fundacji.  
(należy podać: imię i nazwisko, pełnioną funkcję) 

1. Piotr Wasilewski – Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap, ul. Paderewskiego 

7/29, 19-500 Gołdap 

 

1.3 Cele statutowe fundacji. 

1. Celem Fundacji jest: 
1) Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  
2) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie jej oraz rozwoju świadomości 

obywatelskiej i kulturowej. 
3) Wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu i jej promocja.  
4) Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu. 
5) Aktywizacja środowisk na rzecz rozwoju kulturalnego oraz kultywowania tradycji.  
6) Działanie na rzecz ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. 
7) Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu. 
8) Propagowanie idei wolontariatu oraz wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju 

osobistego wolontariuszy oraz jakości świadczonych przez nich usług. 
9) Wspieranie młodzieżowych inicjatyw artystycznych, kulturalnych i naukowych. 
10) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa i ochrony ludności. 
11) Integrowanie osób pracujących dla dobra publicznego oraz wspieranie procesu wymiany 

dobrych praktyk. 
12) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy pomiędzy osobami  

i instytucjami zainteresowanymi. 
13) Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, oświatowej i naukowej oraz 

poszerzenia dostępu do niej.  
14) Wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 
15) Organizowanie aktywnego, konstruktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. 
16) Działalność profilaktyczna związana z uzależnieniami, patologiami społecznymi, 

wykluczeniem oraz na rzecz równouprawnienia.  
17) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji pomocy społecznej oraz podejmowanie 

działań na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

18) Działanie na rzecz poszerzenia obszaru aktywności obywatelskiej w kraju i za granicą. 
19) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji i programów rynku pracy oraz 

podejmowanie działań na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia. 
20) Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej. 
21) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka. 
22) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. 
23) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej za granicą. 
24) Popularyzacja wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa. 
25) Promocja i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie. 
26) Wzbogacanie zasobów sieci Internet. 
27) Rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 
28) Działalność na rzecz rewitalizacji społecznej i gospodarczej. 
29) Rozwój poradnictwa prawnego i pomocy prawnej skierowanego dla obywateli. 
30) Integracja społeczna i zawodowa. 
 
 

2.1 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
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1) organizowanie, finansowanie i obsługę zjazdów, konferencji i szkoleń naukowych, 
2) promocję kultury regionalnej w kraju i zagranicą poprzez organizowanie festiwali             i 

festynów oraz wydawanie różnych książek, folderów i informatorów o dorobku  
i potrzebach regionu oraz lokalnej prasy i wydawnictw, 

3) współpracę z ośrodkami regionalnymi w kraju i za granicą na polu oświaty, kultury, 
turystyki oraz przemysłu drobnego, 

4) wspieranie inicjatyw przyczyniających się do ograniczenia bezrobocia oraz przyczyniania 
się do wzrostu gospodarczego w regionie poprzez pomoc  
w organizowaniu robót publicznych, prowadzenie ośrodków kultury, 

5) udzielanie stypendiów dla osób realizujących cele Fundacji oraz dla artystów                     
i architektów za ich twórcze dokonania w zakresie promocji regionu, 

6) dofinansowanie działalności wydawniczej, informatycznej i propagandowej, 
7) inicjowanie i dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych i 

turystycznych mających na celu rozwój regionu,  
8) pobudzanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc w uzyskiwaniu 

dodatkowych źródeł finansowania, propagowanie sprawdzonych metod zarządzania, 
opracowywanie strategii rozwoju, szkolenia kadr, 

9) podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,  
10) 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,  

11) finansowe i pozafinansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym 
prowadzenie funduszu stypendialnego i świetlic,  

12) prowadzenie biura informacji turystycznej i promocji,   
13) prowadzenie działalności wydawniczej,   
14) organizację, finansowanie, wspieranie lub udział w targach, konferencjach, festynach, 

konkursach, przeglądach, wystawach i innych przedsięwzięciach związanych z celami 
Fundacji,  

15) organizację i wspieranie wydarzeń oraz imprez kulturalnych, naukowych, rekreacyjnych, 
ekologicznych, sportowych, turystycznych i gospodarczych,  

16) realizowanie projektów transgranicznych, międzyregionalnych i międzynarodowych  
w zakresie celów statutowych Fundacji,  

17) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami 
gospodarczymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajowymi  
i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, w tym realizację 
zadań zleconych, 

18) inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych działań, 
mających na celu realizację celów statutowych. 

 
 
 
 
 

2.2 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. 

 
W 2017 r. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap realizowała zadanie pod nazwą „Rozwój 
turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej” na podstawie umowy nr 
5/OPR.526.37/2017. Zadanie realizowane było w okresie od 20.02.2017 r. do 31.12.2017 r. 
Kolejnym zadaniem statutowym realizowanym w roku 2017 było prowadzenie Gołdapskiego 
Funduszu Stypendialnego we współpracy z gminą Gołdap (wsparcie na podstawie umowy nr 
1/OPR.526.6/2017. Łączny przychód na realizację zadań wyniósł 175 000,00 zł. 
23 października 2017 r. Fundacja zawarła umowę Nr 74/531.37.2017 z Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim na zakup pomocy dydaktycznych TIK dla szkół prowadzonych przez 
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fundację w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica”. Wartość dofinansowania 
wyniosła 22 400,00 zł. 
W okresie sprawozdawczym fundacja pozyskała 1 stażystę, który odbywał staż w Centrum 
Promocji Regionu Gołdap (Centrum Informacji Turystycznej). 

W okresie sprawozdawczym fundacja pozyskała darowiznę rzeczową z Fundacji Orange dla 
Szkoły Podstawowej w Boćwince. 
W okresie sprawozdawczym zostały podpisane dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na poprawę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w 
miejscowościach Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry (wartość inwestycji 199 998,00 zł) oraz 
na budowę wraz z doposażeniem Centrum Kultury w Kośmidrach (wartość inwestycji 
53 000,00 zł). Realizacja planowana jest w roku 2018. 
 

3. 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do 
rejestru przedsiębiorców KRS. 

W okresie sprawozdawczym fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 

4. 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich 
źródeł. 

 

Przychody fundacji (bez szkół) ogółem: 261 935,92 zł, w tym: 

1. Dotacje z Gminy Gołdap: 175 000,00 zł 
2. Przychody z Fundacji Batorego: 17 400,00 zł 
3. Przychody statutowe ze sprzedaży (działalność odpłatna): 45 548,15 zł 
4. Przychody z 1%: 3828,44 zł 
5. Przychody statutowe pozostałe: 20 159,33 zł 
6. Przychody statutowe odsetki: 20,18 zł 

Przychody wyszczególniono w projekcie Rocznego sprawozdania merytorycznego z 
działalności organizacji pożytku publicznego. 

Przychody fundacji (ze szkołami) ogółem: 1 930 168,36 zł, w tym: 

1. Dotacje z Gminy Gołdap: 1838232,44 zł 
2. Pozostałe przychody: 91 935,92 zł 

 

5. Informacja o poniesionych kosztach. 

 

Koszty (ze szkołami) ogółem: 1 937 236,84 zł, w tym: 

1. koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:  
66 379,51 zł 

2. koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego:  
45 548,15 zł 

3. koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: 0,00 zł 
4. koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, 

podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, 
amortyzacja: 1 819 101,27 zł 

5. koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych: 859,80 zł 

6. pozostałe koszty ogółem: 5 348,11zł 
Koszty (bez szkół) ogółem: 252 048,33, w tym: 
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1. Koszty statutowe bezpośrednie: 28 461,86 zł 
2. Koszty statutowe pośrednie: 140 920,59 zł 
3. Koszty statutowe działalność odpłatna: 45 548,15 zł 
4. Koszty statutowe Fundusz Stypendialny: 33 300,29 zł 
5. Koszty statutowe działalność nieodpłatna: 3828,44 zł 

 

6.1. Zatrudnienie w fundacji. 

 

Liczba osób zatrudnionych ogółem w okresie sprawozdawczym: 2 

W tym: 

a) wg zajmowanych stanowisk do 30.06.2017: 

- Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap – 1 etat, 

- Pracownik Centrum Informacji Turystycznej – 1 etat. 

b) wg zajmowanych stanowisk od 01.07.2017: 

- Fundacja nie zatrudniała żadnej osoby na podstawie stosunku pracy. 

c) osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej: 

-nie dotyczy 

d) Osoby zatrudnione w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej: 3. 

W okresie sprawozdawczym fundacja pozyskała 1 stażystę. 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w 
okresie sprawozdawczym 

 

 

80 059,00 zł 
 

  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 52 026,58 zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze 45 069,00 zł 

nagrody  0 ,00 zł 

premie 0 ,00 zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)  6 957,58 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 28 032,42 zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację 
pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku 
publicznego 
 
 

28 032,42 zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku 
publicznego 

0 ,00 zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku 
publicznego 

28 032,42 zł 
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6.2. 

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.  
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, 
warunków przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich 
udzielenia) 

Nie dotyczy 
 

6.3. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 

 
Fundacja: 
1) BGŻ BNP PARIBAS Rachunek podstawowy: 5 523,28 zł (PL 57 1600 1462 1839 7712 

6000 0001) 
2) BGŻ BNP PARIBAS Rachunek Pomocniczy: 43 161,79 zł (PL 30 1600 1462 1839 7712 

6000 0002) 
3) Kasa Centrum Informacji Turystycznej: 5 576,76 zł 
 

6.4 
Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 
spółek. 

Nie dotyczy 
 

6.5 
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot 
wydatkowanych na to nabycie. 

Nie dotyczy 
 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację 
pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 
organizacji 
 
 

  0,00 zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

  0,00 zł  

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

  0,00 zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

4 335,54 zł 

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne 

  0,00 zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

  0,00 zł 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

4 335,54 zł 
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6.6 Nabyte pozostałe środki trwałe. 

 

Konica Minolta BizHub C360 – wartość 2 500,00 zł 
 
 

7. 
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  
i samorządowe  

1 
Prowadzenie funduszu 
stypendialnego 

Pomoc materialna 
uczniom z gminy 
Gołdap 

Gmina 
Gołdap 

15 000,00     zł 

2 

Rozwój turystyki poprzez 
prowadzenie Centrum 
Informacji Turystycznej w 
Gołdapi 

Rozwój turystyki 
Gmina 
Gołdap 

160 000,00     zł 

 
 

8. 
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 

 
a) miesięczne deklaracje rozliczeniowe ZUS; 
b) podatek od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych; 
c) deklaracje, w tym: PIT-4R, PIT-11, CIT-8, CIT 8-0, PIT 8AR 
 
 

9. 
Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana 
kontrola oraz jej wyniki. 

1 

Kontrola realizacji zadania 
publicznego „Prowadzenie 

funduszu stypendialnego” w 
roku 2016 

Gmina Gołdap 06.09.2017 

 
Brak uwag 

2 

Kontrola realizacji zadania 
publicznego „Rozwój turystyki 
poprzez prowadzenie centrum 

informacji turystycznej w 
Gołdapi” 

Gmina Gołdap 30.09.2017 

 
Brak uwag 

 
Ponadto w szkołach odbywały się kontrole zewnętrznych instytucji. W wyniku kontroli 
dostosowano oświetlenie ppoż w placówkach oraz zamontowano główny wyłącznik prądu 
(SP Boćwinka). 
W grudniu 2017 r. odbyła się kontrola przychód fundacji zrealizowana przez Urząd Skarbowy 
w Olecku - kontrola doraźna przy wniosku o zwrot za rejestrację kasy fiskalnej. Uwag nie 
wniesiono. 
 
 
 

Piotr Wasilewski 

………………………………… 
podpis członka zarządu fundacji 

 

Gołdap, 15 marca 2018 r. 
miejscowość, data wykonania sprawozdania 

 


