
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-06-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina GOŁDAP

Powiat GOŁDAPSKI

Ulica PLAC ZWYCIĘSTWA Nr domu 16 Nr lokalu 

Miejscowość GOŁDAP Kod pocztowy 19-500 Poczta GOŁDAP Nr telefonu 876152090

Nr faksu 876152090 E-mail poczta@frrg.pl Strona www www.frrg.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 79033837100000 6. Numer KRS 0000024865

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Wasilewski Prezes zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

TOMASZ RAFAŁ LUTO PRZEWODNICZĄCY 
RADY FUNDACJI

TAK

KATARZYNA MADEJ 
TARASIEWICZ

WICEPRZEWODNICZĄCA 
RADY FUNDACJI

TAK

DARIUSZ TADEUSZ 
IWANOWSKI

SEKRETARZ RADY 
FUNDACJI

TAK

TERESA KALINOWSKA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

JACEK ANTONI MORZY CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

900

50

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Szkoły wiejskie, dla których organem jest fundacja - osoby fizyczne uwzględniono w 2.1.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

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. 
W ramach zadania prowadzone było Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi. Świadczono usługi z 
zakresu Dodatkowo w ramach zadania wykonano lokalne publikacje, przewodniki, ulotki 
o regionie Gołdap. Prowadzono także media społecznościowe promujące Gołdap oraz stronę 
www.uzdrowiskogoldap.pl.  Przy zadaniu wspierano lokalnych rękodzielników, twórców, jednocześnie 
współpracowano z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Gminą Gołdap oraz Warmińsko-Mazurską 
Regionalną Organizacją Turystyczną przy promocji sieci miast Cittaslow oraz całego regionu. 
Uczestniczyliśmy w regionalnych targach, promując tym samym powiat gołdapski. W połowie 2017 
roku we współpracy z instytucjami gminy Gołdap zorganizowano konkurs fotograficzny „Gołdap – 
Mazurski Zdrój – moje miejsce jest tu”, którego efektem była wystawa pokonkursowa oraz wydanie 
kalendarza gołdapskiego na rok 2018. Do realizacji tego zadania fundacja korzystała z pomocy licznych 
wolontariuszy, w ramach prowadzenia informacji turystycznej możliwa była praktyczna nauka zawodu 
dla osób uczących się w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi. Fundacja pozyskała jednocześnie grant 
na reklamy Google Ad Words, dzięki czemu promowała region w jednej z najczęściej używanych 
wyszukiwarek w Polsce i za granicą.
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. Przyznaliśmy stypendia niezamożnej, lecz aktywnej i ambitnej młodzieży 
z powiatu gołdapskiego uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.
Fundacja wsparła także finansowo oddział dziecięcy gołdapskiego szpitala Gold Medica sp. z o.o. 
Przekazywaliśmy także pamiątki, gadżety i publikacje na inne wydarzenia charytatywne, odbywające się 
w gminie Gołdap.
W ramach konkursu Pracownie Orange zaangażowaliśmy społeczeństwo do głosowania 
i w konsekwencji otworzyliśmy pierwszą w województwie Warmińsko-Mazurskim pracownię 
w Szkole Podstawowej w Boćwince (dla której fundacja jest organem prowadzącym). Dzięki współpracy 
z lokalnym samorządem w miejscu pracowni otwarto pierwszą w Boćwince ogólnodostępną świetlicę, 
która jest współfinansowana przez Gminę Gołdap.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

1.WSPIERANIE 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 
GOSPODARCZYCH, 
KULTURALNO-
OŚWIATOWYCH, 
2.PROMOCJA REGIONU 
W KRAJU I ZA GRANICĄ, 
PROMOCJA KULTURY 
REGIONALNEJ POPRZEZ 
ORGANIZOWANIE 
FESTIWALI I FESTYNÓW 
ORAZ WYDAWANIE 
KSIĄŻEK, FOLDERÓW I 
INFORMATORÓW O 
DOROBKU I 
POTRZEBACH REGIONU 
ORAZ LOKALNEJ PRASY 
I WYDAWNICTW. 3. 
PROWADZENIE SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH; 4. 
WSPIERANIE 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 
GOSPODARCZYCH 
5.PROWADZENIE 
SZKOLEŃ 6. UDZIELANIE 
STYPENDIÓW Z 
FUNDUSZU 
STYPENDIALNEGO, 
7.WSPOMAGANIE 
INICJATYW 
REGIONALNYCH W 
ZAKRESIE ROZWOJU 
MYSLI NAUKOWO-
TECHNICZNEJ ORAZ 
INFORMACJI, 
DORADZTWO,SZKOLENI
A , UDZIELANIE 
POMOCY 
FINANSOWEJ,STWORZE
NIE MOŻLIWOŚCI 
KORZYSTANIA Z 
ZAKUPIONYCH PRZEZ 
FUNDACJE A TAKŻE 
ODPOWIEDNICH 
PROGRAMÓW.

94.99.z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

turystyka i krajoznawstwo Działalność w zakresie 
informacji turystycznej. 
PROMOCJA REGIONU 
GOŁDAPI I GMINY, 
INFORMACJA 
TURYSTYCZNA 
PROWADZONA 
MIEJSCOWO ORAZ 
POPRZEZ ŚRODKI 
INFORMATYCZNE, 
ZAKUP I 
ROZPOWSZE1.PROWAD
ZENIE CENTRUM 
INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ, 
POLEGAJĄCEJ NA 
PROWADZENIU 
PUNKTU INFORMACJI 
PRZY UL. PLAC 
ZWYCIĘSTWA 14 W 
GOŁDASPI, OBSŁUGA 
TURYSTÓW Z KRAJU I 
ZAGRANICY, 
PROWADZENIE I 
AKTUALIZACJA 
INFORMACJI NA 
STRONACH 
INTERNETOWYCH O 
REGIONIE, BAZACH 
NOCLEGOWYCH, 
KWATERACH, 
MIEJSCACH DO 
ZWIEDZANIA. ZAKUP 
ORAZ SPRZEDAŻ I 
BEZPŁATNE 
ROZDAWANIE 
MATERIAŁÓW 
PROMOCYJNYCH ORAZ 
SPRZEDAŻ GADŻETÓW 
PROMUJĄCYCH REGION 
GMINY GOŁDAP. 
TWORZENIE 
GADŻETÓW 
REKLAMUJĄCYCH 
REGION.

94.99.z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,947,662.86 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,884,620.21 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 45,548.15 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,676.57 zł

e) Pozostałe przychody 15,817.93 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,838,232.44 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

3,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,828.44 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,838,232.44 zł
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2.4. Z innych źródeł 102,601.98 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8,228.84 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,828.44 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,937,236.84 zł 2,968.64 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,876,391.37 zł 2,968.64 zł

45,548.15 zł 0.00 zł

0.00 zł

940.43 zł

0.00 zł

14,356.89 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Gold Medica-  ochrona zdrowia umowa z dn. 29.01.2016 roku 2,968.64 zł

2 Promocja akcji 1% na portalu REGIONALNYM goldap.info 859.80 zł

1 Ochrona zdrowia w szpitalu powiatowym 2,968.64 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

859.80 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

2.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.0 etatów

3.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 80,059.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

52,026.58 zł

45,069.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 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

80,059.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 80,059.00 zł

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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

4,335.54 zł

4.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

4.00 osób

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Wykazano zatrudnienie na umowę o pracę  dwóch osób na 
pełnym etacie w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku 
zatrudnionych w Fundacji i przeciętne wynagrodzenie tych 
osób oraz umowy cywilnoprawne dotyczące 3 osób w 
Fundacji,  natomiast  w pozycji  koszty wynagrodzeń i 
ubezpieczeń społecznych wykazane  zostały ogółem  tj . 
Fundacji i Szkół Podstawowych.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

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

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

4,335.54 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Piotr Wasilewski, prezes zarządu 
Fundacji Rozwoju Regionu 
Gołdap, 08-06-2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Gmina Gołdap 2
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