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Gołdap, 30 marca 2020  

 

 

Sprawozdanie z działalności fundacji  
w roku 2019 

 
Minister właściwy: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 
 
 
1) Dane fundacji: 

Nazwa: Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap 
Siedziba, adres: Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap 
Aktualny adres do korespondencji: Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap 
Adres poczty elektronicznej: poczta@frrg.pl 
 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21-08-2011 
Nr KRS: 0000024865  

Nr REGON: 790338371 
 

Dane dotyczące członków zarządu fundacji: 
Imię, nazwisko, pełniona funkcja: 
- Piotr Wasilewski, Prezes zarządu 
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2) Cele statutowe fundacji: 

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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Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych w roku sprawozdawczym: 

 
Fundacja w 2019 roku była organem prowadzącym trzy szkoły wiejskie: Szkołę 
Podstawową w Boćwince, Szkołę Podstawową w Galwieciach oraz Szkołę 
Podstawową  
w Jabłońskich (do końca roku szkolnego 2018/2019, po czym szkołę przekazała do 
dalszego prowadzenia Gminie Gołdap od 1 września 2019 roku). Poza otrzymywaną 
dotacją na uczniów i oddziały przedszkolne szkoły aplikowały do konkursów 
dotacyjnych o wsparcie zewnętrzne. W 2019 roku fundacja pozyskała dotacje na 
placówki w ramach programów rządowych: Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa, Aktywna Tablica. Uzyskane przez szkoły wsparcie poza dotacją na 
ucznia w formie rzeczowej oraz finansowej jest wyszczególniane na bieżąco przez 
dyrektorów na stronach internetowych placówek – ich adresy znajdują się na stronie 
fundacji www.frrg.pl. 
 
W 2019 roku fundacja realizowała następujące zadania całoroczne zlecone przez 
gminę Gołdap: w zakresie rozwoju turystyki pn. Centrum Informacji Turystycznej;  
z zakresu pomoc materialna uczniom „Teraz Gołdap GFS” (fundusz stypendialny).  
 
W ramach prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej świadczyliśmy usługi 
informacyjne stacjonarnie, telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu. 
Prowadziliśmy stronę www.uzdrowiskogoldap.pl oraz Fanpage Gołdap – Mazurski 
Zdrój. Fundacja była zaangażowana w działania promujące sferę turystyczną  
i gospodarczą powiatu gołdapskiego. Stacjonarnie w ramach centrum skupiliśmy 
lokalnych rękodzielników i twórców – ich produkty mogli nabywać turyści. 
Przekazywaliśmy przez cały rok podmiotom prywatnym oraz publicznym materiały 
drukowane promujące region. Wysyłaliśmy materiały promocyjne także do innych 
punktów informacji turystycznej oraz parków krajobrazowych i narodowych. 
 
W 2019 roku dzięki wnioskowi Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap marka Gołdap – 
Mazurski Zdrój zdobyła główną nagrodę Najlepszej Europejskiej Destynacji 
Turystycznej w konkursie EDEN. EDEN czyli European Destinations of Excellence to 
projekt zainaugurowany w 2006 roku przez Komisję Europejską. Jego celem jest 
stworzenie europejskiej sieci obszarów i produktów turystycznych, które są jak 
dotychczas mało rozpoznawalne, ale charakteryzują się wyjątkowymi walorami dla 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Europy. Dzięki włączeniu miejscowości do sieci 
EDEN miasto zyskało darmową promocję w kanałach ogólnopolskich oraz 
europejskiej sieci. 
Ponadto w 2019 roku projekt ustandaryzowanej opartej o strategię promocji miejsca 
„Gołdap – Mazurski Zdrój. Regeneracja Przygodą” otrzymał główną nagrodę  
w kategorii „Promocja ogólna” podczas oficjalnej gali IX Festiwalu Gospodarczego 
Warmii i Mazur. Konkurs PRO Warmia i Mazury wyłania najlepsze, oparte  
o współpracę, działania promocyjne (jednostek samorządowych, przedsiębiorców, 
grup nieformalnych i organizacji pozarządowych) na rzecz swojego regionu. 
 
W ramach realizacji zadania Teraz Gołdap GFS - Gołdapskiego Funduszu 
Stypendialnego - ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie stypendiów 
mieszkańcom gminy Gołdap uczęszczającym do szkoły ponadpodstawowej. W ocenie 
wniosków udział wzięli przedstawiciele szkół ponadpodstawowych, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi 
biorąc pod uwagę zamożność, zaangażowanie społeczne oraz wyniki w konkursach 
osób aplikujących. Łącznie przyznano 12 stypendiów. 

http://www.frrg.pl/
http://www.uzdrowiskogoldap.pl/
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Przez cały rok prowadziliśmy przedsiębiorstwo społeczne, dostarczając 
spersonalizowane produkty promocyjne firmom, osobom indywidualnym oraz 
organizacjom pozarządowym. 
 
Udostępnialiśmy nieodpłatnie lokal Stowarzyszeniu Pryzmat na Lokalny Punkt Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach wieloletniego projektu Funduszu 
Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości 
(https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/) 
 
Ponadto zakończyliśmy realizację zadania pn. „Budowa wraz z doposażeniem 
Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap” – Zadanie zrealizowane 
w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach 
poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub 
przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze 
kultury. Wykonanie inwestycji polegało na przebudowie i zmianie sposobu 
użytkowania budynku dawnej hydroforni na lokalne centrum rozrywki z dobudową 
wiatrołapu, budynek parterowy, bez podpiwniczenia, dach płaski dwuspadowy 
(stropodach) kryty papą. Wniosek o płatność złożono w 2019 roku. W 2020 roku 
fundacja otrzyma zwrot w ramach  refinansowania inwestycji w wysokości 100% 
kosztów kwalifikowalnych. 
 
W  2019 roku Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap sfinansowała plany miasta oraz 
mapy regionu znajdujące się przy głównych traktach komunikacyjnych. Wspólnie  
z przedsiębiorcami partycypowaliśmy w kosztach transmisji telewizji ogólnopolskich 
promujących region. Współfinansowaliśmy inicjatywy innych organizacji 
pozarządowych oraz sołectw gminy Gołdap, wspieraliśmy rzeczowo inicjatywy szkół 
powiatu gołdapskiego. 
 
Łączna liczba odbiorców działań fundacji wraz z odbiorcami w szkołach, dla których 
FRRG jest organem prowadzącym szacowana jest na 19 500 osób, w tym 15 503 
osób odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi (jednocześnie 
siedzibę fundacji). 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 

 
- W 2019 roku fundacja otrzymała płatność końcową z ARMiR za zrealizowanie w roku 
poprzednim zadania pn. „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez 
zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, 
Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry” (inwestycja ze środków PROW refinansowana w 100%). 
Tym samym spłaciła gminie Gołdap zaciągniętą na realizację zadania pożyczkę. 
- W 2019 roku Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap aneksowała umowę o przyznaniu 
pomocy nr 00276-6935-UM1410248/17 na realizację zadania pn. „Budowa wraz  
z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap”. Aneks 
dotyczył przedłużenia terminu realizacji zadania do końca roku. Powodem aneksu była 
śmierć wyłonionego wykonawcy, którego jednoosobowa działalność gospodarcza 
musiała być poddana procedurze powołania zarządu sukcesyjnego. W 2019 roku 
zrealizowano inwestycję, rozliczono się z wykonawcą i przedłożono Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wniosek o płatność 
końcową. 

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/
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- W 2019 roku fundacja zawarła z gminą Gołdap umowę pożyczki na sfinansowanie 
zadania „Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach  
w Gminie Gołdap”. Aneks nr 2 z 6 grudnia 2019 roku dotyczył przesunięcia terminu 
spłaty pożyczki na termin do 30 marca 2020 roku.  
- W 2019 roku fundacja zawarła umowy na realizację zadań zleconych oraz umowy 
dotacyjne opisane w punkcie „Zasady, formy i zakres działalności statutowej  
z podaniem realizacji celów statutowych w roku sprawozdawczym”. Wykaz wsparcia  
i realizowanych zadań dostępny jest na stronie www.frrg.pl. 
- W 2019 roku fundacja przekazała Gminie Gołdap do dalszego prowadzenia Szkołę 
Podstawową w Jabłońskich, dla której do 31 sierpnia 2019 roku była organem 
prowadzącym.  Miało to związek z ciągłą stratą placówki spowodowaną małą liczbą 
uczniów i niewystarczającą dotacją (Aneks nr 2 do Umowy z 14-02-2014  
o przekazanie Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap do prowadzenia szkół 
podstawowych z 20-08-2019). 

 
3) Opis prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców 
KRS: 18.13.Z - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 
przeważająca działalność.  
Ponadto fundacja prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o Statut, gdyż 
wniosek KRS-ZM oraz przepisy dotyczące wpisów PKD do KRS nie pozwalają na 
więcej niż 5 podklas działalności. Faktycznie fundacja realizowała usługi zgodne 
z przeważającą działalnością świadcząc usługi z zakresu składu i projektowania 
oraz przetwarzania fotografii oraz grafik do celów medialnych, ponadto 
oferowała usługi z zakresu haftu komputerowego oraz wykonywania 
grawerowanych gadżetów reklamowych. Nasz park maszynowy pozwalał nam 
na dostarczanie znakowanych pamiątek.  
 
Działalność gospodarczą fundacji określa par. 38 Statutu: 
§ 38. 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za 
pośrednictwem innych podmiotów gospodarczych, w oparciu o klasyfikację PKD 
według klasyfikacji głównych wraz z ich rozszerzeniami: 
 1) 18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;  
2) 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 
samochodowymi;  
3) 58 - Działalność wydawnicza;  
4) 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;  
5) 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 
informatyki oraz działalność powiązana;  
6) 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji;  
7) 66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze 
emerytalne;  
8) 70 - Działalność firm centralnych; doradztwo związane z zarządzaniem;  
9) 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;  
10) 85 - Edukacja;  
11) 87 – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;  
12) 90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;  
13) 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. 
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4) Odpisy uchwał zarządu (wskazać ilość i załączyć do sprawozdania). 
 
Zarząd nie podejmował uchwał. Zgodnie z § 32. Statutu Fundacji:  § 32. Posiedzenia 
Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzje 
podejmuje się poprzez zarządzenia.  
Łącznie w 2019 roku wydano 32 zarządzenia, w załączeniu. 
 
5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł oraz 

form płatności (gotówka, przelew): 
 

Przychody ogółem  2 648 270,23 zł 

ze spadków lub zapisów 0,00 zł 

 z darowizn (przelew) 138,77 zł 

ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/ (przelew) 2 367 580,37 zł 

ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów 
(przelew, gotówka) 

6 985,00 zł 

z innych źródeł / wskazać jakie/ (przelew, gotówka): 
działalność gospodarcza, wsparcie pomostowe OWES, darowizna dla szkoły  
z Fundacji Orange, wpłaty rodziców na dożywianie dzieci, przychody finansowe, noty 
wewnętrzne obsługi finansowej placówek oświatowych, przychody statutowe na 
wsparcie nieformalnej grupy „Rowerowa Gołdap”, wydanie duplikatu legitymacji 
szkolnej (pozostałe przychody operacyjne), wynajem pomieszczeń, refundacje 
przejazdów na zawody 

273 566,09 zł 

 
* gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:  
- wynik finansowy działalności gospodarczej (przychody pomniejszone o koszty): 

1 931,30 zł 
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z pozostałych 
źródeł: 6,82 % 

 
6) Informacja o poniesionych kosztach: 
 

Koszty ogółem wraz z wyodrębnieniem form płatności  
(np. gotówka, przelew): 

2 616 165,11 zł 

W tym: 

-   na realizację celów statutowych (przelew, gotówka): 1 739 023,30 zł 

-   na administrację /czynsz, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp./ 
(przelew) 

459 360,78 zł 

 na działalność gospodarczą (przelew, gotówka):  167 191,44 zł 

-   pozostałe koszty /wskazać jakie/ (przelew, gotówka): 
Usługi księgowe, usługi BHP, usługi inspektowa ochrony danych osobowych, 
szkolenia, koszty wyjazdów służbowych, przesyłki pocztowe, drobne wyposażenie, 
materiały remontowe, koszty finansowe  

250 589,59 zł 

 
7) Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji: 
 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 3 
W tym na stanowiskach: 
- dyrektor, 
- kierownik, 
- specjalista. 
 
Osoby zatrudnione w szkołach pozostawały w stosunku pracy z daną placówką i nie są wykazane jako 
pracownicy fundacji. 
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W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 1 

 

Informacje o wynagrodzeniach: 
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń (szkoły + FRRG): 1 578 951,47 zł 

W tym: 
wynagrodzenia: 1 421 089,59 zł 
- nagrody: 151 493,08 zł 
- premie: 6 368,80 zł 
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł 

 

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej: 37 053,79 zł 

 

Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych: 
Członkom Zarządu ogółem: 0,00 zł 
W tym: 
- wynagrodzenia: 0,00 zł 
- nagrody: 0,00 zł 
- premie: 0,00 zł 
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł 

 

Radzie Fundacji ogółem: 0,00 zł 
- wynagrodzenia: 0,00 zł 
- nagrody: 0,00 zł 
- premie: 0,00 zł 
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł 

 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 44 295,60 zł 
 

Informacje o udzielonych pożyczkach: Nie miało to miejsca 
Podstawa statutowa udzielenia pożyczki: Nie miało to miejsca 
Kwota: Nie miało to miejsca Pożyczkobiorca: Nie miało to miejsca 
Warunki przyznania pożyczki: Nie miało to miejsca 

 
 

Informacje o posiadanym majątku: 
 

a) Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych:  
na dzień 31-12-2019 
57 1600 1462 1839 7712 6000 0001 (BNP Paribas Bank Polska): 86 619,44 zł 
30 1600 1462 1839 7712 6000 0002 (BNP Paribas Bank Polska): 2 694,14 zł 
73 1600 1462 1839 7712 6000 0004 (BNP Paribas Bank Polska): 7 619,90 zł 
 
Spółdzielcza kasa oszczędnościowo- pożyczkowa: Nie miało to miejsca. 
 

b) Kwoty zgromadzone w gotówce: 600,62 zł (protokół inwentaryzacji kasy z 31-12-2019) 
 

c) Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych: 
- Obligacji: Nie miało to miejsca 
- Udziałów: Nie miało to miejsca Nazwa spółki: Nie miało to miejsca 

  

- Akcji: Nie miało to miejsca Nazwa spółki: Nie miało to miejsca 
 

 
d) Informacje o nabytych nieruchomościach: Nie miało to miejsca 
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Kwota wydatkowana: Nie miało to miejsca 
Przeznaczenie nieruchomości: Nie miało to miejsca 

 
e) Informacje o nabytych innych środkach trwałych:  

Wiejskie Centrum Kultury w Kośmidrach 
Kwota wydatkowana: 53 000,00 zł 
Wyszczególnienie: Zgodnie z umową przyznania pomocy wykazaną w głównych 
zdarzeniach prawnych o skutkach finansowych  

 
f) Informacje według sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów 

statystycznych: 
 
Aktywa: 345 171,17 zł 
Zobowiązania: 255 590,27 zł 

 
8) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  

i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych: 
 

„Centrum informacji turystycznej w Gołdapi” – zadanie zlecone przez gminę 
Gołdap z zakresu „Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji 
Turystycznej w Gołdapi” – wynik 0,00 zł. 
„Teraz Gołdap GFS” – zadanie zlecone przez gminę Gołdap z zakresu „Pomoc 
materialna dla uczniów i studentów” – wynik 0,00 zł. 
 

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,  
w tym o składanych deklaracjach podatkowych: 
 
Fundacja nie zalega ze zobowiązaniami wobec US i ZUS.  
Fundacja prowadzi działalność ustawowo zwolnioną z podatku dochodowego od 
osób prawnych. Jest zwolniona z VAT.  
Zysk w całości przeznaczony jest na realizację działań statutowych.  
Fundacja sporządza CIT 8. 

  
10) Informacje, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. poz. 723, 1075,1499 i 2215) 

 
Fundacja stosuje transakcje bezgotówkowe jako główną formę płatności  
i jednocześnie wyznacza niskie pogotowie kasowe dla transakcji gotówkowych. 
Kwota faktur gotówkowych nie może przekraczać 2 500,00 zł; fundacja nie 
przyjmowała oraz nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10 000 euro.  

 
11) Informacje o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy 
płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które 
wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji. 
 
Nie miało to miejsca 
 

 
 
 



Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap | www.frrg.pl 
Strona 9 z 9 

 

12) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 
 
a) Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

dotycząca trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu 
informacji turystycznej” z 25-01-2019 – uwag brak; 

b) Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
prawidłowości realizacji zadania po wniosku o płatność końcową „Rozwój 
turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – 
rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry”  
z dnia 26-02-2019 –przekazano wniosek do ARMiR o płatność końcową. 

c) Kontrola Urzędu Miejskiego w Gołdapi dotycząca prawidłowości pobrania  
i wykorzystania dotacji oświatowej w latach 2014-2018 przez Szkołę 
Podstawową w Boćwince. Kontrola zakończona pozytywnie. 

d) W szkołach przeprowadzone były także kontrole zapewnienia bezpiecznych  
i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych (brak uwag) oraz 
kontrole ZUS (nadpłaty na funduszu pracy, korekty wymiaru składek 
wypadkowych, w tym za lata, w których fundacja nie była jeszcze organem 
prowadzącym - korekty na dzień sporządzania sprawozdania są w trakcie 
realizacji). 

 
 
 
 
Piotr Wasilewski 
 

…………………………………    
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej) 

 
 
Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) 


