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Łukta, dnia 24 marca 2009 roku 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, z siedzibą w Łukcie 

za 2008 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 zagrożonych 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 żywiołowych, 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 
życiowej 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 mężczyzn, 

 Ochrona przeciwpożarowa, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz 
przeciwdziałania patologiom społecznym, 

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

 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

 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 także 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, jeżeli ich cele statutowe obejmują zadania określone  
w punktach w/w. 
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II. Działalność statutowa Fundacji 

W 2008 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. Działalność statutowa polegała przede 

wszystkim na udzielaniu pożyczek, prowadzeniu funduszy stypendialnych oraz 
realizowaniu różnych projektów.  

 

1. Udzielanie pożyczek  

Fundacja wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie pożyczek dla mikro 

i małych przedsiębiorstw, pod kątem tworzenia nowych lub trzymania istniejących 
miejsc pracy.  
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji udzielił mikro i małym 
przedsiębiorstwom 55 pożyczek na kwotę 4.076.000 zł.   
 

2. Otrzymane dotacje: 

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

 71.108,26 zł – na Fundusz Stypendialny “Równe Szanse” z Fundacji im. 
Stefana Batorego w Warszawie, samorządów lokalnych z gmin Łukta, 
Gietrzwałd, Miłomłyn i Ostróda, Stowarzyszenia „OSTRÓDA 2002”, 
Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie oraz prywatnych 
darczyńców. Ilość udzielonych stypendiów dla młodzieży szkół średnich w 
okresie sprawozdawczym wynosi 36.  

 10.260,00 zł – na Program Stypendialny pt. „Moje Stypendium”, z Akademii 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Ilość udzielonych stypendiów dla młodzieży 
szkół wyższych wynosi 9.  

 256.600,00 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 pożyczkowego.  

 47.677,16 zł – na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego w Łukcie, 
świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla sektora MSP, w ramach 
projektu pt. „Budowa i wzmocnienie sieci organizacji należących do 
Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich przedsiębiorstw (KSU)”, 
realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, finansowego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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3. Udzielone dotacje przez Fundację  

W okresie sprawozdawczym Fundacja udzieliła bezzwrotnych dotacji finansowych 
w wysokości 11.500,00 na następujące cele: 

 zakup wózka inwalidzkiego; 

 zakup nagród w konkursach literackich, przeglądach muzycznych itp. 

 program „Stypendia Pomostowe” oraz Fundusz Stypendialny „Równe 
Szanse”. 

4. Inne działania Fundacji 

Fundacja w roku 2008 przystąpiła do Sieci Rozwoju Lokalnego „HEROLD” w 
Elblągu. Sieć HEROLD służy wzajemnemu wsparciu, nauce i wymianie doświadczeń 
oraz wspólnym inicjatywom organizacji pozarządowych działających na rzecz 
rozwoju lokalnego. 
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II. Działalność gospodarcza Fundacji: 

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła następującą działalność 
gospodarczą: 

 udzielanie pożyczek; 

 w zakresie usług internetowych i ksero; 

 sprzedaż artykułów spożywczych; 

 sprzedaż przewodników 

 wynajem lokalu. 
 

W roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła fundusz pożyczkowy 
„Przedsiębiorczość” w ramach, którego wyodrębniono dwa 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 2008 roku Zarząd Fundacji w ramach tego subfunduszu przyznał 1 pożyczkę na 
kwotę 120.000,00 zł. 
 
2. Subfundusz FPP – środki finansowe pochodzące ze spłat pożyczek.  

 

W ramach tego subfunduszu Zarząd Fundacji przyznał 54 pożyczki na kwotę 
3.956.000,00 zł. 
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III. Dane finansowe Fundacji za rok 2008 

1. Uzyskane przychody  

W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody ogółem w kwocie 
1.307.627 zł 75 gr.   
w tym:  

 z działalności gospodarczej  897.201 zł 64 gr; 

 pozostałej działalności  410.426 zł 11 gr; 

Źródła przychodów:  

1. Z działalności gospodarczej: 

 udzielanie pożyczek (odsetki od udzielonych pożyczek i należności 
zaległych):  888.622 zł 30 gr; 
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 216,51 %; 

 w zakresie usług internetowych i ksero: 2.952 zł 75 gr; 
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 0,72%; 

 sprzedaż przewodników: 220 zł 00 gr;  
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi:  0,05%. 

 sprzedaż artykułów spożywczych: 816 zł 43 gr; 
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 0,20%. 

 wynajem lokalu: 4.590 zł 16 gr;  
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 1,12%. 
 

2. Z pozostałej działalności: 

  dotacje: 
- na fundusz stypendialny w kwocie: 81.368 zł 26 gr;.  
- z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach programu SPO-WKP oraz budżetu państwa: 304.277 zł 16 gr;  
 pozostałe przychody 

- pozostałe przychody operacyjne: 24.780 zł 69 gr; 
 

2. Wydatki Fundacji  

W 2008 roku koszty Fundacji ogółem wynosiły 710.797 zł 19 gr w tym: 
a) koszty realizacji celów statutowych: 554.289 zł 69 gr 
b) koszty administracyjno – biurowe: 33.678 zł 62 gr 
c) koszy działalności gospodarczej: 122.828 zł 88 gr 
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3. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 

W 2008 roku środki pieniężne Fundacji były zdeponowane na rachunkach w 
Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział w Łukcie. 
 
Z tytułu lokat terminowych w wyżej wymienionym Banku w 2008 roku uzyskano 
odsetki w wysokości 12.701 zł 98 gr.  
Na dzień 31 grudnia 2008 roku, Fundacja posiadała następujące środki finansowe na 
n/w rachunkach bankowych: 

 rachunki lokat terminowych: 894.212 zł 76 gr; 
 rachunek bieżący w Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział w Łukcie:       
 

w tym: 
- rachunek podstawowy: - 384.230 zł 86 gr; 
- rachunek środki z “PARP”: 7.813 zł 63 gr; 
-rachunek środki z „SPOWKP1.21/spłaty”: 23.661 zł 42 gr; 
- rachunek środki z „PK” : 170 zł 18 gr; 
- rachunek środki WKP_2/spłaty: 23.680 zł 40 gr ; 

4. Nabyte obligacje, udziały i akcje w spółkach 

W 2008 roku Fundacja nie nabyła nowych udziałów ani akcji. Na dzień 31 grudnia 
2008 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 8.647 zł 07 gr; 

Wyceny powyższych udziałów dokonano według cen nabycia.  

5. Nabyte nieruchomości i środki trwałe 

W 2008 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości i środków trwałych. 

6. Nabyte wartości niematerialne i prawne 

W roku 2008 Fundacja nie nabyła wartości niematerialnych i prawnych.   

7. Aktywa i pasywa Fundacji 

W okresie sprawozdawczym wartość aktywów Fundacji wynosiła 15.268.370 zł 15 gr. 
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IV. Organizacja  

1. Zatrudnienie 

W 2008 roku, w Fundacji zatrudnione były n/w osoby: 

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

– do kwietnia 2008 roku; 
6. Referent ds. obsługi pożyczek – Emilia Małczyńska (pełny etat) 

 – od stycznia 2008 roku; 
7. Sprzątaczka – Jolanta Łaszkowska (pełny etat) – od kwietnia 2008 roku; 
8. Pracownik gospodarczy – Waldemar Bączek (pełny etat); 
9. Pracownik gospodarczy – Tomasz Witkowski (pełny etat); 

 
Łączna kwota wynagrodzeń pracowników wypłaconych 2008 roku wynosiła: 
249.731 zł 89 gr; 
w tym:  

 wynagrodzenia osobowe: 213.679 zł 01 gr;  
 świadczenia okolicznościowe: 36.052 zł 88 gr; 

 
Roczna kwota wynagrodzeń bezosobowych wypłacona członkom Zarządu i Rady 
Fundacji za udział w posiedzeniach wyniosła 35.200,00 zł.  

Wydatki na wynagrodzenia (z tytułu umów zleceń), wynosiły 26.480,00 zł i 
dotyczyły m.in: honorariów dla wykładowców za przeprowadzenie różnych 
szkoleń, wynagrodzeń konsultantów PK.  

2. Uchwały 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął 28 uchwał (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 budżetem 

W 2008 roku, do Urzędu Skarbowego w Ostródzie Fundacja składała n/w deklaracje: 
 Roczny podatek od osób fizycznych – PIT 4R 
 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 przeprowadzane następujące kontrole: 

a) w miesiącach kwiecień – lipiec 2008 r.,  na podstawie postanowień Dyrektora 
Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie, została przeprowadzona w Fundacji 
kontrola podatkowa w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania 
oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób 
prawnych za 2005 i 2006 rok oraz podatku od towarów i usług za poszczególne 
okresy rozliczeniowe 2005 i 2006 r. Kontrola stwierdziła nieprawidłowości w 
zakresie ustalania podstawy opodatkowania, skutkiem czego było nie 
odprowadzanie przez Fundację podatku dochodowego od osób prawnych w 
należytej wysokości.  
W związku z powyższym dokonaliśmy korekty deklaracji CIT 8 za 2005 i 2006 r., 
przekazując do Urzędu Skarbowego w Ostródzie należny podatek.  

b) w dniach 17-18 kwietnia 2008 roku, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości został przeprowadzony audyt przez firmę System Rewident Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie. Audyt dotyczył projektu pn. „Silny sektor 
przedsiębiorczości kluczem rozwoju regionalnego” dofinansowany z Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 
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 


