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Łukta, dnia 21 kwietnia 2008 roku 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, z siedzibą w Łukcie 

za 2007 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 ochrona 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 pomoc 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 2007 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. 
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji udzielił mikro i małym 
przedsiębiorstwom 100 poŜyczek na kwotę 6.849.600,00 zł.   
 

2. Otrzymane i udzielone dotacje: 

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

• 54.681,03 zł – na Fundusz Stypendialny “Równe Szanse” z Fundacji im. 
Stefana Batorego w Warszawie, Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, 
samorządów lokalnych Łukta, Gietrzwałd, Miłomłyn, Stowarzyszenia 
„OSTRÓDA 2002”, Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie oraz 
prywatnych darczyńców. Ilość udzielonych stypendiów dla młodzieŜy szkół 
ponadgimnazjalnych i wyŜszych w okresie sprawozdawczym wynosi 34. 

• 1.432.080,00 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.  

• 980.421,00 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. 

• 55.970,91 zł – projekt pt. „Rozwój i umocnienie instytucji otoczenia biznesu – 
Fundacji Rozwoju Regionu Łukta” ” dofinansowany z Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Celem 
projektu „była poprawa jakości i dostępności świadczonych usług przez 
Fundację na rzecz przedsiębiorców z regionu poprzez udoskonalenie 
sprawności jej funkcjonowania, szerokiej promocji oraz wdroŜenia oferty 
dostosowanej do potrzeb klientów. 

• 95.651,40 zł – na powstanie Punktu Konsultacyjnego w Łukcie w ramach 
projektu pt. „Budowa i wzmocnienie sieci organizacji naleŜących do 
Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich przedsiębiorstw (KSU)”, 
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realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, finansowego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

• 20.500,00 zł - projekt pt. "Kulinarne inspiracje, integracje, aktywizacje" w 
ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Celem projektu była 
integracja międzypokoleniowa mieszkańców Gminy Łukta. 

 

3. Przyznane dotacje przez Fundację  

W okresie sprawozdawczym Fundacja udzieliła bezzwrotnych dotacji finansowych 
w wysokości 13.000,00 na następujące cele: 

• oświatę i opiekę społeczną; 

• zakup nagród w konkursach literackich, przeglądach muzycznych itp. 

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

• wsparcie imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych w regionie. 
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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 

• wynajem lokalu. 
 

W roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła fundusz poŜyczkowy 
„Przedsiębiorczość” w ramach którego wyodrębniono trzy subfundusze, ze względu 
na źródła pochodzenia środków finansowych. 
1. Subfundusz WKP_1 dokapitalizowany ze środków Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego 
programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, na mocy 
umowy dotacji nr WKP_1/1.2.1/1/2005/15/15/u.  

 

W 2007 roku Zarząd Fundacji w ramach tego subfunduszu przyznał 43 
poŜyczki na kwotę 2.970.000,00 zł. 
 
2. Subfundusz WKP_2 dokapitalizowany ze środków Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego 
programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, na mocy 
umowy dotacji nr WKP_1/1.2.1/3/2005/19/67.  

 

W ramach tego subfunduszu w okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji przyznał 
29 poŜyczek na kwotę 1.550.600,00 zł. 
 
3. Subfundusz FPP – środki finansowe pochodzące ze spłat poŜyczek.  

 

W ramach tego subfunduszu Zarząd Fundacji przyznał 28 poŜyczek na kwotę 
2.329.000,00 zł. 
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III. Dane finansowe Fundacji za rok 2007 

1. Uzyskane przychody  
W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody ogółem w kwocie 
3.800.692 zł 56 gr.   
w tym:  

• z działalności gospodarczej  887.975 zł 23 gr; 

• pozostałej działalności  2.912.717 zł 33 gr; 

Źródła przychodów:  

1. Z działalności gospodarczej: 

• udzielanie poŜyczek (odsetki od udzielonych poŜyczek i naleŜności 
zaległych):  874.459 zł 80 gr; 
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 29,09 %; 

• w zakresie usług internetowych i ksero: 1.989 zł 14 gr; 
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 0,06%; 

• sprzedaŜ przewodników: 1.130 zł 00 gr;  
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi:  0,04%. 

• sprzedaŜ artykułów spoŜywczych: 3.121 zł 17 gr; 
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 0,11%. 

• wynajem lokalu: 7.275 zł 12 g;  
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 0,25%. 
 

2. Z pozostałej działalności: 

•  dotacje: 
- na fundusz stypendialny w kwocie: 68.970 zł 00 gr;.  

W bilansie wykazana jest kwota 68.970 zł, poniewaŜ uwzględniona jest tu 
nierozliczona dotacja z roku 2006 w kwocie 40.700 zł i część dotacji przyznanej 
w 2007 r., która zasiliła przychody bieŜącego roku w kwocie 28.270 zł. 
Pozostała kwota – 26.411 zł 08 gr 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: 2.664.600 zł 00 gr;  

- z FIO – 20.500 zł 00 gr; 
• pozostałe przychody 
- pozostałe przychody operacyjne: 158.647 zł 33 gr; 
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2. Wydatki Fundacji  

W 2007 roku koszty Fundacji ogółem wynosiły 620.051 zł 14 gr w tym: 
a) koszty realizacji celów statutowych: 416.508 zł 55 gr; 
b) koszty administracyjno – biurowe: 113.179 zł 38 gr; 
c) koszy działalności gospodarczej: 90.363 zł 21 gr; 

3. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 
W 2007 roku środki pienięŜne Fundacji były zdeponowane na rachunkach w 
Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział w Łukcie. 
 
Z tytułu lokat terminowych w wyŜej wymienionym Banku w 2007roku uzyskano 
odsetki w wysokości 7.140 zł 06 gr.  
Na dzień 31 grudnia 2007 roku, Fundacja posiadała następujące środki finansowe na 
n/w rachunkach bankowych: 

• rachunek lokat terminowych (overnight): 316.960 zł 34 gr; 
• rachunek bieŜący w Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział w Łukcie:       
 

w tym: 
- rachunek podstawowy: - 395.465 zł 92 gr; 
- rachunek środki z “PARP”: 4.489 zł 38 gr; 
- rachunek środki z „SPOWKP 1.2.1/D”: 1.500 zł 14 gr; 
- rachunek środki z „SPOWKP1.1.2”: 108 zł 35 gr; 
-rachunek środki z „SPOWKP1.21/spłaty”: 0 zł; 
- rachunek środki z „PK” : 42.831 zł 19 gr; 
- rachunek środki WKP_2/D: 255.091 zł 38 gr 
- rachunek środki WKP_2/spłaty: 593.424 zł 03 gr; 

4. Nabyte obligacje, udziały i akcje w spółkach 

W 2007 roku Fundacja nie nabyła nowych udziałów ani akcji. Na dzień 31 grudnia 
2007 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 2007 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości i środków trwałych. 

6. Nabyte wartości niematerialne i prawne 

W roku 2007 Fundacja nie nabyła wartości niematerialnych i prawnych.   

7. Aktywa i pasywa Fundacji 

W okresie sprawozdawczym wartość aktywów Fundacji wynosiła 14.676.698 zł 12 gr. 
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IV. Organizacja  

1. Zatrudnienie 

W 2007 roku, w Fundacji zatrudnione były n/w osoby: 

1. Dyrektor Fundacji – Wanda Łaszkowska (pełny etat); 
2. Specjalista ds. przedsiębiorczości – Barbara Gałązka (pełny etat);  
3. Specjalista ds. księgowości – Dorota Tarazewicz (pełny etat); 
4. Specjalista ds. rozwoju regionalnego – Sylwia Wyszyńska (pełny etat); 
5. Referent ds. obsługi poŜyczek/personel PK – Jolanta Polucha (pełny etat) – 

do lutego 2007 roku; 
6. Referent ds. obsługi poŜyczek/personel PK – ElŜbieta Tarazewicz (pełny etat) 

– od lutego 2007 roku; 
7. Pracownik gospodarczy – Waldemar Bączek (pełny etat); 
8. Pracownik gospodarczy – Tomasz Witkowski (pełny etat); 

 
Łączna kwota wynagrodzeń pracowników wypłaconych 2007 roku wynosiła 250.973 
zł 18 gr; 
w tym:  

• wynagrodzenia osobowe: 160.798 zł 05 gr;  
• świadczenia okolicznościowe: 26.000 zł 00 gr; 

 
Roczna kwota wynagrodzeń bezosobowych wypłacona członkom Zarządu i Rady 
Fundacji za udział w posiedzeniach wyniosła 20.231 zł 38 gr.  

Wydatki na wynagrodzenia (z tytułu umów zleceń), wynosiły 43.943 zł 75 gr i 
dotyczyły m.in: honorariów dla wykładowców za przeprowadzenie róŜnych 
szkoleń, obsługi prawnej, wynagrodzeń konsultantów PK.  

2. Uchwały 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął 32 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 2007 roku, do Urzędu Skarbowego w Ostródzie Fundacja składała n/w deklaracje: 
• Roczny podatek od osób fizycznych – PIT 4R 
• miesięczne na podatek VAT – 7; 
• roczne na podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 8; 
• roczne na podatek od osób fizycznych PIT – 8 B, PIT – 8C, PIT – 8S, PIT - 11B; 

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

• miesięczne deklaracje rozliczeniowe 

5. Przeprowadzone kontrole i badania  

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone następujące audyty: 

a) w ramach projektu pt. „Rozwój i umocnienie instytucji otoczenia biznesu – 
Fundacji Rozwoju Regionu Łukta” ” dofinansowany z Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Audyt odbył się po 
zakończeniu projektu w dniach 21 – 22 maja 2007 roku przez firmę EURO-in  i 
PARTNERZY AUDTORZY, KONSULTANCJI I SKIĘGOWI SP. Z O.O.  z Warszawy 
na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

b) w ramach projektu 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. Audyt odbył się po 
zakończeniu projektu w dniach 17-18 grudnia 2007 roku przez firmę System 
Rewident Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Nie stwierdzono nieprawidłowości.  

6. Informacje dodatkowe: 

Niniejsze sprawozdanie jest dostępne w siedzibie Fundacji oraz na stronie 

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

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  

         Wanda Łaszkowska  

  Prezes Zarządu/ 
         Dyrektor Fundacji 

 


