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Gołdap, 24 czerwca 2020 

Sz. P.  

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 czerwca 2020 

uprzejmie informuję, że: 

Ad. 1. „Proszę o informacje w zakresie zatrudnienia (ilość etatów)) w Fundacji 

sprzed 2015 r. i obecnie.Podanie kwot na pracowników (wynagrodzenia 

,podatki,ZUS) za lata 2015-2020 (do maja 2020)” 

Z racji faktu, że 2020 rok nie dobiegł końca poniżej przedstawiam dane za okres od stycznia do 

maja 2020 roku. W dalszej części podaję informacje o możliwości dostępu do sprawozdań za 

dany rok. 

Dane za rok 2020 (I-V 2020): Wynagrodzenia 47 767,86 zł, ZUS 26735,77 zł, podatki 3 104,00 zł. 

Zatrudnienie 3 pełne etaty. 

Wyszczególnienie ilości osób zatrudnionych, nazw stanowisk i kosztów wynagrodzeń z 

podziałem na wynagrodzenia zasadnicze, składki ZUS i pochodne od wynagrodzeń znajduje się 

w sprawozdaniu merytorycznym fundacji oraz sprawozdaniu finansowym fundacji za dany rok, 

a wcześniej również w sprawozdaniu OPP za dany rok obrotowy i wynika z Rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z 

działalności fundacji oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 grudnia 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 

fundacji. Wszystkie poniższe linki prowadzą do sprawozdań zatwierdzonych przez 

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap, które wcześniej uzyskały 

pozytywną opinię Rady Fundacji. 

Sprawozdanie merytoryczne fundacji za 2019 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2020/06/Sprawozdanie-merytoryczne-fundacji-za-2019-rok.pdf. Ilość stron: 9; 
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Sprawozdanie finansowe fundacji z rachunkiem zysków i strat za 2019 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2020/06/Sprawozdanie-finansowe.pdf. Ilość stron: 13; 

Sprawozdanie merytoryczne fundacji za 2018 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2019/05/Roczne-sprawozdanie-z-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-Fundacji-

Rozwoju-Regionu-Go%C5%82dap-za-rok-2018.pdf. Ilość stron: 14; 

Sprawozdanie finansowe fundacji za 2018 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2019/05/Sprawozdanie-finansowe-za-2018-rok-wprowadzenie-informacja-

dodatkowa-bilans-rachunek-zysk%C3%B3w-i-strat.pdf. Ilość stron: 12; 

Sprawozdanie merytoryczne OPP za 2017 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2018/06/Sprawozdanie-merytoryczne-OPP-2018.pdf; Ilość stron: 13 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego fundacji za 2017 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2018/06/Informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-finansowego-2017.odt. 

Ilość stron: 7; 

Sprawozdanie merytoryczne OPP fundacji za 2016 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2012/12/Sprawozdanie-merytoryczne-2016.pdf. Ilość stron: 12; 

Sprawozdanie merytoryczne fundacji za 2015 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2012/12/Sprawozdanie-merytoryczne-FRRG-za-2015.pdf. Ilość stron: 10; 

Sprawozdanie finansowe fundacji za 2015 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2012/12/Sprawozdanie-finansowe-FRRG-za-2015.pdf. Ilość stron: 11. 

Jednocześnie proszę o doprecyzowanie okresu nazwanego „sprzed 2015 r.”, gdyż chcielibyśmy 

przygotować rzetelną informację za wymagany okres czasu. Wszystkie sprawozdania fundacji 

znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap pod adresem 

https://frrg.pl/o-fundacji/sprawozdania-merytoryczne/ za okres od 2010 roku. 

Ad. 2. „Bilans i rachunek zysków i strat za  rok 2018 i 2019.” 

Bilans i rachunek zysków za 2019 rok i strat znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap. Jest dostępny pod adresem https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2020/06/Sprawozdanie-finansowe.pdf. Ilość stron: 9; 
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Rachunek zysków za 2018 rok: https://frrg.pl/wp-content/uploads/2019/05/Rachunek-

zysk%C3%B3w-i-strat-za-2018-rok.pdf. Ilość stron: 1; 

Bilans za 2018 rok: https://frrg.pl/wp-content/uploads/2019/05/bilans.pdf. Ilość stron: 1. 

Ad. 3. „Wysokość subwencji i innej pomocy finansowej od gminy w latach 2015 - 

2020.” 

Z żadnej gminy w Polsce fundacja nie otrzymała subwencji.  

Inną pomocą finansową z gminy Gołdap były dwie spłacone już pożyczki (na kwoty 199 998,00 

zł oraz 53 000,00 zł) na realizację zadań z PROW pn. „Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego 

Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap” oraz „Rozwój turystyki w gminie Gołdap 

poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, 

Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry”. Z powodu refinansowania zadań ich spłata wraz z odsetkami 

następowała po uzyskaniu przelewu z Urzędu Marszałkowskiego. Informacje o zobowiązaniach 

widnieją w sprawozdaniach finansowych fundacji oraz sprawozdaniach merytorycznych 

fundacji za dany rok kalendarzowy. 

Z Gminy Gołdap fundacja otrzymuje dotację na ucznia z racji prowadzenia publicznych szkół 

podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych. 

Ponadto fundacja realizuje zadania zlecone przez gminę Gołdap. Wysokość uzyskanych dotacji 

jest wyszczególniona w sprawozdaniach finansowych fundacji oraz sprawozdaniach 

merytorycznych fundacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 

2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji oraz 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 

Z racji faktu, że 2020 rok nie dobiegł końca poniżej przedstawiam dane za okres od stycznia do 

maja 2020 roku na podstawie wpływów na konta szkół. W dalszej części podaję informacje o 

możliwości dostępu do sprawozdań za dany rok. 

Dane za rok 2020: Dotacja na zadania zlecone (Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi oraz 

Gołdapski Fundusz Stypendialny): 195 000,00 zł, otrzymana do 31-05-2020: 105 000,00 zł. 

Dotacja na szkoły: Dotacja dla SP Boćwinka (I-V 2020 r.) – 424 298,87 zł; Dotacja SP Galwiecie 

(I-V 2020 r.) – 354 272,50 zł. 
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Sprawozdanie merytoryczne fundacji za 2019 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2020/06/Sprawozdanie-merytoryczne-fundacji-za-2019-rok.pdf. Ilość stron: 9; 

Sprawozdanie finansowe fundacji z rachunkiem zysków i strat za 2019 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2020/06/Sprawozdanie-finansowe.pdf. Ilość stron: 13; 

Sprawozdanie merytoryczne fundacji za 2018 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2019/05/Roczne-sprawozdanie-z-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-Fundacji-

Rozwoju-Regionu-Go%C5%82dap-za-rok-2018.pdf. Ilość stron: 14; 

Sprawozdanie finansowe fundacji za 2018 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2019/05/Sprawozdanie-finansowe-za-2018-rok-wprowadzenie-informacja-

dodatkowa-bilans-rachunek-zysk%C3%B3w-i-strat.pdf. Ilość stron: 12; 

Sprawozdanie merytoryczne OPP za 2017 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2018/06/Sprawozdanie-merytoryczne-OPP-2018.pdf; Ilość stron: 13 

Załącznik do sprawozdania za 2017 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2018/06/Otrzymane-wsparcie-za%C5%82%C4%85cznik-do-sprawozdania-

2017.pdf. Ilość stron: 2. 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego fundacji za 2017 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2018/06/Informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-finansowego-2017.odt. 

Ilość stron: 7; 

Sprawozdanie merytoryczne OPP fundacji za 2016 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2012/12/Sprawozdanie-merytoryczne-2016.pdf. Ilość stron: 12; 

Sprawozdanie merytoryczne fundacji za 2015 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2012/12/Sprawozdanie-merytoryczne-FRRG-za-2015.pdf. Ilość stron: 10; 

Sprawozdanie finansowe fundacji za 2015 rok: https://frrg.pl/wp-

content/uploads/2012/12/Sprawozdanie-finansowe-FRRG-za-2015.pdf. Ilość stron: 11. 

Pozostałe dotacje i wsparcie wyszczególniamy w Biuletynie Informacji Publicznej Fundacji 

Rozwoju Regionu Gołdap pod adresem: https://frrg.pl/o-fundacji/uzyskane-wsparcie-projekty/.  
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Ad. 4. „Wyszczególnienie sprzętu i urządzeń zakupionych przez FRRG w latach 

2015-2020 łącznie z kwotami.Informacje o sposobie ich wykorzystywania.” 

Proszę o doprecyzowanie zapytania o jaki konkretnie sprzęt chodzi, byśmy mogli w rzetelny 

sposób udzielić Panu odpowiedzi na pytanie. Dodam, że w latach 2015 – 2020 fundacja ze 

środków europejskich, rządowych oraz dotacji z gminy Gołdap oraz środków urzędu 

marszałkowskiego zakupiła (Ilość dokumentów: ok. 10): W roku 2017 trzy tablice interaktywne 

wartości 22 702,82 zł (środek trwały). Zakupiono też wyposażenie: kserokopiarka bizhub 

wartości 1 500,00 zł, klimatyzator przenośny Ravanson wartości 1 799,99 zł oraz kasoterminal 

iPOS wartości 2 787,18. W roku 2018 hafciarkę komputerową wartości 15 000,00 zł z 

programem do projektowania haftu wartości 3520,00 zł oraz ploter laserowy wartości 31 000,00 

zł (środki trwałe). W 2019 roku zestaw komputerowy ASUS wartości 3 971,80 zł (środki trwałe) 

oraz dwa monitory interaktywne wartości 17 500,00 zł (środek trwały). 

Ad. 5. „Czy FRRG posiada zapasy upominków i innych gadżetów na 450 -lecie 

uzyskania praw miejskich ,(wyszczególnienie )? Proszę o kwoty wartości w cenach 

produkcyjnych (koszty wytworzenia).” 

Fundacja nie posiada zapasów upominków i innych gadżetów na 450-lecie uzyskania praw 

miejskich. Zatem tzw. „koszty wytworzenia” wynoszą 0,00 zł. 

 

W związku z wybraną przez Pana formą odpowiedzi w formie kserokopii i faktem, że Fundacja 

Rozwoju Regionu Gołdap poniesie z tego tytułu koszty zgodne z cennikiem: 0,25 zł / strona 

ksero czarno-białe prosimy o informację w formie pisemnej, czy mamy dostarczyć łącznie 94 

strony kserokopii dokumentów dostępnych elektronicznie? Jeśli tak, prosimy o wpłatę w 

wysokości 23,50 zł na konto fundacji 57 1600 1462 1839 7712 6000 0001  tytułem pokrycia 

kosztów w terminie 7 dni od dostarczenia niniejszej odpowiedzi na wniosek. Brak 

zawiadomienia w obecnej formie korespondencji o przyjęciu lub odrzuceniu oferty w terminie 

14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. 
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Informacje o udzielaniu informacji publicznej znajdują się w zakładce Biuletynu Informacji 

Publicznej Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap pod adresem: https://frrg.pl/dostep-do-

informacji-publicznej/. Jednocześnie wnioski wraz z odpowiedziami znajdą się na stronie 

przedmiotowej. 

 

 

Piotr Wasilewski 

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap 
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