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 Łukta, dnia 05 kwietnia 2007 roku 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, z siedzibą w Łukcie 

za 2006 rok 

 

I. O Fundacji  

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta (w skrócie: FRRŁ) 

Data wpisu do KRS: 16 sierpień 2001 

KRS Fundacji: 35823 

Regon: 510326669 

Adres biura Fundacji: 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, 

tel/fax 0-89 647-52-50, tel. 0-89 647-51-84 

e-mail: frrl@frrl.org.pl,www.frrl.org.pl 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności 
Gmina Łukta oraz Gminy: Gietrzwałd, Jonkowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda. 

Skład Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Łukta: 

• Prezes Zarządu: Wanda Łaszkowska,  

• Wiceprezes Zarządu: Ryszard Smolej,  

• Członek Zarządu: Wojciech Szymański,  

Cele statutowe Fundacji Rozwoju Regionu Łukta: 

• Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, 

• Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  
i zagroŜonych zwolnieniem z pracy, 

• Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

• Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

• Ochrona i promocja zdrowia, 

• Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• Ratownictwo i ochrona ludności, 
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• Pomoc ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych  
i wojen w kraju i za granicą, 

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

• Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

• Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

• Działalność charytatywna, 

• Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

• Działalność na rzecz mniejszości narodowych, 

• Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych 
praw kobiet i męŜczyzn, 

• Ochrona przeciwpoŜarowa, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz 
przeciwdziałania patologiom społecznym, 

• Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a takŜe działań wspomagających rozwój demokracji, 

• Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy, 

• Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 

• Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami, 

• Promocja i organizacja wolontariatu, 

• Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 

• Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe, a takŜe osoby prawne i jednostki 
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują zadania określone  
w punktach w/w. 
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II. Działalność statutowa Fundacji 

1. Udzielanie poŜyczek  

W 2006 roku Fundacja Rozwoju Regionu Łukta (zwana dalej: Fundacją), 
kontynuowała realizację celów Polsko – Szwajcarskiego Programu Regionalnego 
zgodnie z umowami z dnia 16.06.1997 r i z 28.11.1997 r zawartymi z PARR w 
Warszawie oraz swoje cele statutowe. 

 
Na dokapitalizowanie Funduszu PoŜyczkowego „Przedsiębiorczość” Fundacja 
uzyskała dotację w wysokości 3.000.000,00 zł z Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – 
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Od stycznia 2006 roku Fundacja 
rozpoczęła udzielanie poŜyczek ze środków dotacji na mocy umowy nr 
WKP_1/1.2.1/3/2005/19/67.  
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji udzielił mikro i małym 
przedsiębiorstwom 99 poŜyczek na kwotę 6.010.500,00 zł.   
 

2. Otrzymane i udzielone dotacje: 

W efekcie złoŜonych wniosków i ich akceptacji – Fundacja otrzymała n/w dotacje: 

• 93.000,00 zł – na Fundusz Stypendialny “Równe Szanse” z Fundacji im. 
Stefana Batorego w Warszawie, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Grupy METRO, samorządów: Łukta, Gietrzwałd, Miłomłyn, Stowarzyszenia 
„OSTRÓDA 2000”, Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie, oraz 
prywatnych darczyńców. Ilość udzielonych stypendiów dla młodzieŜy szkół 
ponadgimnazjalnych i wyŜszych w okresie sprawozdawczym wynosi 42. 

• 126.450,11 zł – na realizację projektu pn. „Leader + TAK, wiemy teŜ jak” 
finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich”, Działanie „PilotaŜowy Program Leader +”, Schemat I. W 
ramach inicjatywy powołane zostało partnerstwo jednostek samorządu 
terytorialnego, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego, jako Lokalna 
Grupa Działania, które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym i przybrało formę prawną Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i 
Pasłęki”. LGD opracowała Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, która w kolejnych latach będzie realizowana. 

• 1.495.320,00 zł – projekt pn. „Silny sektor rozwoju przedsiębiorczości kluczem 
rozwoju regionalnego” dofinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na 
dokapitalizowanie funduszu poŜyczkowego.  
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• 2.019.579,00 zł - projekt pn. „Fundusz PoŜyczkowy Fundacji – instrumentem 
wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w regionie” dofinansowany z Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw na dokapitalizowanie funduszu poŜyczkowego. 

 

3. Przyznane dotacje przez Fundację  

W okresie sprawozdawczym Fundacja udzieliła bezzwrotnych dotacji finansowych 
w wysokości 14.645,00 zł na następujące cele: 

• oświatę i opiekę społeczną; 

• zakup sprzętu rehabilitacyjnego; 

• zakup nagród w konkursach literackich, przeglądach muzycznych itp. 

• program „Stypendia Pomostowe” oraz Fundusz Stypendialny „Równe 
Szanse”, 

• wsparcie imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych w regionie. 

 

3. Inne działania Fundacji 

W roku 2006 Fundacja przeszła pozytywnie audit certyfikacyjny i otrzymała 
Certyfikat Systemu Jakości nr 291/SZJ/2006 w zakresie usług informacyjnych i 
finansowych. Jednocześnie Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Systemie 
Usług dla sektora MSP. Działania te umoŜliwiły powstanie Lokalnego Punktu 
Konsultacyjnego, który świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw. 

 

W roku 2006 Fundacja przystąpiła do Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i 
Pasłęki” z siedzibą w Łukcie. Osobą reprezentującą Fundację w Związku 
Stowarzyszeń jest Pani Dyrektor Fundacji – Wanda Łaszkowska, która jednocześnie 
pełni funkcję Prezesa Zarządu Związku.  
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II. Działalność gospodarcza Fundacji: 

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła następującą działalność 
gospodarczą: 

• udzielanie poŜyczek; 

• w zakresie usług internetowych i ksero; 

• sprzedaŜ artykułów spoŜywczych; 

• sprzedaŜ przewodników. 

W roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła trzy fundusze poŜyczkowe: 

1. Fundusz PoŜyczkowy dla podmiotów gospodarczych ze środków własnych 
Fundacji  

W 2006 roku Fundacja (realizując cele PSPR w regionie – umowa z 16.06.1997 roku, 
dot. Udzielania i obsługi poŜyczek oraz umowa darowizny z 28.11.1997 roku 
pomiędzy Fundacją a PARR, zgodnie z celami zapisanymi w “ Memorandum of 
Understanding” z 24.07.1996 roku, zawartym pomiędzy Rządem Konfederacji 
Szwajcarskiej i Rządem Polskim), uchwałami Zarządu Fundacji – przyznała 2 

poŜyczki na kwotę 46.000,00 zł. 

 
2. Fundusz PoŜyczkowy „Przedsiębiorczość” dokapitalizowany ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Sektorowego programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 

Od czerwca 2005 roku Fundacja udziela poŜyczek ze środków dotacji na mocy 
umowy nr WKP_1/1.2.1/1/2005/15/15/u.  

 
W 2006 roku Fundacja uchwałami Zarządu przyznała 48 poŜyczek na kwotę 

2.896.000,00 zł.   

 
3. Fundusz PoŜyczkowy „Przedsiębiorczość” dokapitalizowany ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Sektorowego programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 

Od stycznia 2006 roku Fundacja udziela poŜyczek ze środków dotacji na mocy 
umowy nr WKP_1/1.2.1/3/2005/19/67.  
 
W 2006 roku Fundacja uchwałami Zarządu przyznała 40 poŜyczek na kwotę 
2.725.500,00 zł.   
 
4. Fundusz PoŜyczkowy „Przedsiębiorczość” dla mikro i małych przedsiębiorstw.  

 
W 2006 roku Fundacja uchwałami Zarządu przyznała 9 poŜyczek na kwotę 
793.000,00 zł.   
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III. Dane finansowe Fundacji za rok 2006 

1. Uzyskane przychody  
W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody ogółem w kwocie 
4.655.220 zł 80 gr.   
w tym:  

• z działalności gospodarczej  377.586 zł 85 gr; 

• pozostałej działalności  4.277.633 zł 95 gr; 

Źródła przychodów:  

1. Z działalności gospodarczej: 

• udzielanie poŜyczek (odsetki od udzielonych poŜyczek i naleŜności 
zaległych):  346.463 zł 11 gr; 
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 8,1 %; 

• w zakresie usług internetowych i ksero: 4.488 zł 60 gr; 
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 0,10%; 

• sprzedaŜ przewodników: 4.955 zł 48 gr;  
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi:  0,12%. 

• sprzedaŜ artykułów spoŜywczych: 1.845 zł 22 gr 
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 0,04%. 

 
 

2. Z pozostałej działalności: 

•  dotacje: 
- na fundusz stypendialny w kwocie: 93.000 zł 00 gr. 

W bilansie wykazana jest kwota 83.050 zł, poniewaŜ uwzględniona jest tu 
nierozliczona dotacja z roku 2005 r. w kwocie 9.950,00 zł. Pozostała kwota – 
9.800,- zł wykazana jest w poz. „rozliczenie międzyokresowych przychodów”. 
Będzie ona przychodem w momencie wypłaty stypendiów. 

- z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach programu SPO-WKP oraz budŜetu państwa: 3.514.899,00 zł.  
Dotacja zasila przychody w momencie wypłaty poŜyczki. Pozostała część jest 
uwzględniona w pozycji „rozliczenia międzyokresowe przychodów”. W 
bilansie wykazana jest kwota 3.914.500,- zł. RóŜnica pomiędzy kwotą dotacji 
faktycznie pozyskaną, a wykazaną w bilansie wynika z faktu, iŜ suma ta 
została powiększona o kwotę dotacji niewypłaconej w 2005 r., która mieściła 
się w pozycji „rozliczenia międzyokresowe przychodów”. 
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- z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Działanie 
„PilotaŜowy Program Leader +”, Schemat I: 126.450,11 zł.  

• pozostałe przychody 
- z tytułu sprzedaŜy papierów wartościowych: 142.961 zł 06 gr; 
- pozostałe przychody operacyjne: 30.507 zł 22 gr; 

 

2. Wydatki Fundacji  

Fundacja nie ma wyodrębnionych księgowo poszczególnych rodzajów działalności 
gospodarczej, dlatego teŜ nie ma moŜliwości dokonania podziału kosztów wg. pkt-u 
6 § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.05.2001 roku w sprawie 
ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.  

W 2006 roku koszty Fundacji ogółem wynosiły 525.559 zł 54 gr, w tym: 
a) koszty osobowe: 199.032 zł 46 gr; 
b) świadczenia na rzecz pracowników: 46.103 zł 28 gr; 
c) koszty administracyjno – biurowe: 114.037 zł 48 gr; 
d) amortyzacja: 39.014 zł 20 gr; 
e) pozostałe koszty operacyjne: 121.372 zł 12gr; 
f) koszty finansowe: 6.000 zł 00 gr.  
 

3. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 
W 2006 roku środki pienięŜne Fundacji były zdeponowane na rachunkach w 
Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział w Łukcie. 
 
Z tytułu lokat terminowych w wyŜej wymienionym Banku w 2006 roku uzyskano 
odsetki w wysokości 17.273 zł 48 gr oraz z tytułu sprzedaŜy papierów 
wartościowych 142.961 zł 06gr . 
Na dzień 31 grudnia 2006 roku, Fundacja posiadała następujące środki finansowe na 
n/w rachunkach bankowych: 

• rachunek lokat terminowych: 1.218.254 zł 64 gr 
• rachunek bieŜący w Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział w Łukcie: 

596.991 zł 06 gr, 
w tym: 
- rachunek podstawowy: 28.432 zł 85 gr 
- rachunek środki z “PARP”: 31.685 zł 60 gr; 
- rachunek środki z „SPOWKP 1.2.1/D”: 5.746 zł 37 gr; 
- rachunek środki z „SPOWKP1.1.2”: 1.786 zł 50 gr; 
-rachunek środki z „SPOWKP1.21/spłaty”: 342 zł 58 gr; 
-rachunek środki z „SPOWKP1.21/wkł.ł.”: 23 zł 06 gr; 
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- rachunek środki z „PK” : 50 zł 68 gr; 
- rachunek środki WKP_2/D: 501.777 zł 92 gr 
- rachunek środki WKP_2/wkł.wł.: 694 zł 27 gr 
- rachunek środki WKP_2/spłaty: 26.451 zł 23 gr  

Na dzień 31 grudnia 2006 roku, Fundacja nie posiadała jednostek uczestnictwa w 
Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SEB – 2 w Warszawie. 

4. Nabyte obligacje, udziały i akcje w spółkach 

W 2006 roku Fundacja nie nabyła nowych udziałów ani akcji. Na dzień 31 grudnia 
2006 roku Fundacja posiadała udziały: 

- w PPHU sp. z o.o. Łuk – Mił w Łukcie o wartości 739.500 zł; 

- w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie o wartości 6.000 zł 

Wyceny powyŜszych udziałów dokonano według cen nabycia.  

5. Nabyte nieruchomości i środki trwałe 

W 2006 roku Fundacja nabyła następujące środki trwałe: 

zestaw komputerowy o wartości 3.875,00 zł, lapotp o wartości 4.747,00 i telefax o 
wartości 467,00 zł w  ramach projektu zpt. „Budowa sieci PK w ramach KSU” z 
SPOWKP, ze środków Unii Europejskiej, EFRR oraz budŜetu państwa.  

6. Nabyte wartości niematerialne i prawne 

W roku 2006 Fundacja nabyła program poŜyczkowy P-Baza o wartości 11.000,00 zł.  

7. Aktywa i pasywa Fundacji 

W okresie sprawozdawczym wartość aktywów Fundacji wynosiła 10.624.708 zł 62 gr. 
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IV. Organizacja  

1. Zatrudnienie 

W 2006 roku, w Fundacji zatrudnione były n/w osoby: 

1. Dyrektor Fundacji – Wanda Łaszkowska (pełny etat); 
2. Specjalista ds. przedsiębiorczości – Barbara Gałązka (pełny etat);  
3. Referent ds. obsługi poŜyczek – Jolanta Polucha (pełny etat); 
4. Specjalista ds. księgowości – Dorota Tarazewicz (pełny etat); 
5. Specjalista ds. rozwoju regionalnego – Sylwia Wyszyńska (pełny etat); 
6. Pracownik gospodarczy – Waldemar Bączek (pełny etat); 
7. Pracownik gospodarczy – Tomasz Witkowski (½ etatu); 

 
Łączna kwota wynagrodzeń pracowników wypłaconych 2006 roku wynosiła 160.909 
zł 60 gr; 
w tym:  

• wynagrodzenia osobowe  149.809 zł 60 gr. 
• świadczenia okolicznościowe  11.100 zł 00 gr. 

 
Roczna kwota wynagrodzeń bezosobowych wypłacona członkom Zarządu i Rady 
Fundacji za udział w posiedzeniach wyniosła  15.150 zł 00 gr.  

Wydatki na wynagrodzenia (z tytułu umów zleceń), wynosiły 22.972 zł 86 gr brutto i 
dotyczyły m.in: honorariów dla wykładowców za przeprowadzenie róŜnych 
szkoleń, obsługi prawnej.  

2. Uchwały 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął 34 uchwały (oryginały uchwał 
znajdują się w siedzibie Fundacji, w załączeniu kserokopie). 

3. Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

W okresie sprawozdawczym Fundacji nie została zlecona taka działalność.  

4. Rozliczenie z budŜetem 

W 2006 roku, do Urzędu Skarbowego w Ostródzie Fundacja składała n/w deklaracje: 
• miesięczne na podatek od osób fizycznych PIT – 4; 
• miesięczne na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2; 
• miesięczne na podatek VAT – 7; 
• roczne na podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 8; 
• roczne na podatek od osób fizycznych PIT – 8 B;  

Do Urzędu Gminy Łukta: 
• roczna deklaracja na podatek od nieruchomości; 
• roczna deklaracja na podatek rolny; 
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Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział Ostródzie 
• miesięczne deklaracje rozliczeniowe 

5. Przeprowadzone kontrole i badania  

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli w Fundacji.  

6. Informacje dodatkowe: 

Niniejsze sprawozdanie jest dostępne w siedzibie Fundacji oraz na stronie 

internetowej Fundacji www.frrl.org.pl. Sprawozdanie finansowe zostało ogłoszone 

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  

 

 

         Wanda Łaszkowska  

  Prezes Zarządu/ 
         Dyrektor Fundacji 

 

 

 

 

 

 

 


