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L.dz. 500/W/2012/BG/SF                                          Łukta, dnia 20 sierpnia 2012 roku 

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

w Warszawie 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, z siedzibą w Łukcie 

za 2011 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, 
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 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 Ratownictwo i ochrona ludności, 

 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 2011 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, 
małych i średnich przedsiębiorstw, pod kątem tworzenia nowych lub utrzymania 
istniejących miejsc pracy.  
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji przyznał mikro, małym i średnim 
przedsiębiorstwom 62 pożyczki na kwotę 7.051.500,00 zł. 
 

2. Otrzymane dotacje: 

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

 67.800,00 zł – na Fundusz Stypendialny “Równe Szanse” z Fundacji im. 
Stefana Batorego w Warszawie, samorządów lokalnych z gmin Łukta, 
Gietrzwałd, Miłomłyn i Ostróda, Warmińskiego Banku Spółdzielczego w 
Jonkowie, Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP Olsztyn oraz 
prywatnych darczyńców. Ilość udzielonych stypendiów dla młodzieży szkół 
średnich w okresie sprawozdawczym wynosi 39.  

 13.680,00 zł - na Program Stypendialny pt. „Agrafka Agory”, z Akademii 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Ilość udzielonych stypendiów dla młodzieży 
szkół wyższych wynosi 10. 

 213.966,00 zł – na realizację projektu pn. „Od pomysłu do wioski tematycznej 

tylko jeden krok!” z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  Projekt zakładał 
zorganizowanie warsztatów z zakresu tworzenia strategii ze szczególnym 
uwzględnieniem wsi tematycznej. Ponadto przeprowadzone zostały 
spotkania animacyjne dla mieszkańców miejscowości oraz warsztaty 
tematyczne z zakresu rękodzieła, starych-nowych zawodów i wiele innych 
zgodnych z założeniami zapisanymi w strategii. Przeprowadzone warsztaty 
pozwolą wykreować lokalne produkty turystyczne. 

 20.877,08 zł – na realizację projektu pn. pt. „Wypożyczalnia rowerów – szansą 

na aktywne życie” współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
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ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 
PROW na lata 2007-2013. W ramach operacji zakupiono sprzęt rowerowy oraz 
zestawy konserwacyjno – naprawcze.  

 5.000,00 zł – na realizację projektu pn. „Mostkowo – Kraina Wyobraźni” w 
ramach zadania publicznego ogłoszonego przez Zarząd Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego. Głównym celem zadania było ożywienie lokalnej 
społeczności oraz aktywizacja mieszkańców Mostkowa poprzez rozwój 
wioski tematycznej – Krainy Wyobraźni. 

 5.000,00 zł -  na realizację projektu pn. „Stare Jabłonki – Kraina Kwitnących 

Jabłoni” w ramach zadania publicznego ogłoszonego przez Zarząd 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Głównym celem zadania było 
ożywienie lokalnej społeczności oraz aktywizacja mieszkańców Starych 
Jabłonek poprzez rozwój wioski tematycznej – Krainy Kwitnącej Jabłoni. 

 80.861,83 zł – refundacja kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu 
pn. „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – rozwój instytucjonalny 

Fundacji Rozwoju Regionu Łukta – instytucji otoczenia biznesu” ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Celem 
projektu było wzmocnienie instytucjonalne Fundacji poprzez adaptację 
nieużytkowego poddasza oraz zakup niezbędnego wyposażania i sprzętu 
biurowego.  

 

3. Udzielone dotacje przez Fundację  

W okresie sprawozdawczym Fundacja udzieliła bezzwrotnych dotacji finansowych 
w wysokości 3.100,00 zł na następujące cele: 

 działalność kulturalna, sportowa i oświatowa. 

 program „Stypendia Pomostowe” oraz Fundusz Stypendialny „Równe 
Szanse”. 
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II. Działalność gospodarcza Fundacji: 

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła następującą działalność 
gospodarczą: 

 udzielanie pożyczek; 

 w zakresie usług internetowych i ksero; 

 wynajem lokalu. 

W roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła dwa fundusze pożyczkowe: 

1. Fundusz Pożyczkowy „Przedsiębiorczość” – środki finansowe pochodzące ze 
spłat pożyczek.  

 

W ramach tego funduszu Zarząd Fundacji przyznał 51 pożyczek na kwotę 
5.611.500,00 zł, następującym podmiotom gospodarczym: 
 
2. Fundusz Pożyczkowy „Przedsiębiorczość” Fundacji Rozwoju Regionu Łukta 

finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 
Mazury, na mocy umowy dotacji nr UDA-RPWM.01.02.02-28-001/09-00. 

 

W ramach tego funduszu Zarząd Fundacji przyznał 11 pożyczek na kwotę 
1.440.000,00 zł, następującym podmiotom gospodarczym: 
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III. Dane finansowe Fundacji za rok 2011 

1. Uzyskane przychody  
W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody ogółem w kwocie 
1.804.991 zł 28 gr.   
w tym:  

 z działalności gospodarczej  834.117 zł 41 gr; 

 pozostałej działalności  970.873 zł 87 gr; 

Źródła przychodów:  

1. Z działalności gospodarczej: 

 udzielanie pożyczek (odsetki od udzielonych pożyczek i należności 
zaległych):  730.884 zł 06 gr 
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 75,28 %; 

 w zakresie usług internetowych i ksero: 1.680 zł 35 gr; 
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 0,17 %; 

 wynajem lokalu: 31.248 zł 00 gr;  
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 3,22%. 

 odsetki od lokat terminowych: 289.226 zł 85 gr; 
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 29,79%. 

 Prowizje i opłaty od udzielonych pożyczek: 70.305 zł 00 gr 
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł wynosi: 7,24%. 
 

2. Z pozostałej działalności: 

  dotacje: 
- na fundusz stypendialny w kwocie: 81.480,00 zł;.  
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 213.966,00 zł;  
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego: 10.000,00 zł; 
- Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury”: 80.861,83 zł 
- Europejski Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 20.877,08 zł 
- Refundacja kosztów z przychodu uzyskanego z gospodarowania środkami 

pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 250.511,17 zł 

 pozostałe przychody 
- pozostałe przychody operacyjne: 26.558,31 zł; 
- dywidendy: 3.848,15 zł;  
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- pozostałe przychody finansowe: 379,43 zł; 

2. Wydatki Fundacji 

W 2011 roku koszty Fundacji ogółem wynosiły 1.157.215 zł 60 gr w tym: 
a) koszty realizacji celów statutowych: 0 zł 00 gr 
b) koszty administracyjno – biurowe: 41.334 zł 62 gr 
c) koszy działalności gospodarczej: 1.115.880 zł 98 gr 
 

3. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 
W 2011 roku środki pieniężne Fundacji były zdeponowane na rachunkach w 
Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział w Łukcie i w Banku Millennium 
Oddział w Olsztynie. 
Z tytułu lokat terminowych w wyżej wymienionych Bankach w 2011 roku uzyskano 
odsetki w wysokości 451.246 zł 88 gr.  
Na dzień 31 grudnia 2011 roku, Fundacja posiadała następujące środki finansowe na 
n/w rachunkach bankowych: 

 rachunki lokat terminowych: 6.171.192 zł 74 gr; 
 rachunek bieżący w Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział w Łukcie:       
 

w tym: 
- rachunek podstawowy: 11.631 zł 39 gr; 
- rachunek środki z “PARP”: 30 zł 50 gr; 
-rachunek środki z „SPOWKP1.21/spłaty”: 4 zł 81 gr; 
- rachunek środki WKP_2/spłaty: 7 zł 59 gr ; 
- rachunek środki z RPO Dot. – 3.702 zł 09 gr; 
- rachunek środki z RPO spłaty – 7 zł 07 gr; 
- stan środków w kasie – 1.388 zł 56 gr; 

4. Nabyte obligacje, udziały i akcje w spółkach 

W 2011 roku Fundacja nie nabyła nowych udziałów ani akcji. Na dzień 31 grudnia 
2011 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 13.903,45 zł; 

Wyceny powyższych udziałów dokonano według cen nabycia.  

5. Nabyte nieruchomości i środki trwałe 

W roku 2011 Fundacja w ramach projektów nabyła środki trwałe w łącznej 
wysokości 28.062,59 zł. (m.in.: zestawy komputerowe, drukarki, meble biurowe). 

6. Nabyte wartości niematerialne i prawne 

W roku 2011 Fundacja nabyła wartości niematerialne i prawne w łącznej wysokości 
3.952,58 zł.  

7. Aktywa i pasywa Fundacji 
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W okresie sprawozdawczym wartość aktywów Fundacji wynosiła 22.702.647 zł 98 gr. 

IV. Organizacja  

 

1. Zatrudnienie 

W 2011 roku, w Fundacji zatrudnione były n/w osoby: 

1. Dyrektor Fundacji – Wanda Łaszkowska (pełny etat); 
2. Kierownik Funduszu Pożyczkowego – Barbara Gałązka (pełny etat);  
3. Księgowa – Dorota Tarazewicz (pełny etat); 
4. Księgowa – Jolanta Małczyńska (pełny etat) od 27 grudnia 2011 roku. 
5. Specjalista ds. rozwoju regionalnego – Sylwia Wyszyńska (pełny etat) urlop 

wychowawczy od 20 grudnia 2011 r.; 
6. Specjalista ds. przedsiębiorczości – Emilia Małczyńska (pełny etat); 
7. Referent ds. przedsiębiorczości – Patryk Pawełczyk (pełny etat); 
8. Pracownik biurowy – Maria Lemanowicz (pełny etat) od  
9. Sprzątaczka – Jolanta Łaszkowska (pełny etat); 
10. Pracownik gospodarczy – Waldemar Bączek (pełny etat); 
11. Pracownik gospodarczy – Tomasz Witkowski (pełny etat); 

 
Łączna kwota wynagrodzeń pracowników wypłaconych 2011 roku wynosiła: 
403.117 zł 62 gr; 
w tym:  

 wynagrodzenia osobowe: 216.188 zł 14 gr;  
 świadczenia okolicznościowe: 60.654 zł 59 gr; 

Roczna kwota wynagrodzeń bezosobowych wypłacona członkom Zarządu i Rady 
Fundacji za udział w posiedzeniach wyniosła 64.600,00 zł.  

Wydatki na wynagrodzenia (z tytułu umów zleceń), wynosiły 61.674,89 zł i 
dotyczyły m.in: koordynacji projektów oraz zastępstwa. 

 

2. Uchwały 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął 35 uchwał (oryginały uchwał 
znajdują się w siedzibie Fundacji, w załączeniu kserokopie). 

 

3. Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

1. „Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych – pomoc stypendialna dla 
uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd” – 
realizacja zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania przez 
Wójta Gminy Gietrzwałd w wysokości 8000 zł, 
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2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Łukta poprzez 
przydzielanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” – realizacja 
zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania przez Wójta 
Gminy Łukta w wysokości 12000 zł, 

3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn 
poprzez przydzielanie stypendiów” – realizacja zadania publicznego w formie 
wspierania wykonania zadania przez Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w 
wysokości 6000 zł, 

4. „Fundusz Stypendialny Równe Szanse” – realizacja zadania publicznego w 
formie wspierania wykonania zadania przez Wójta Gminy Ostróda w wysokości 
10000 zł, 

5. „Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” - realizacja 
zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania przez Burmistrza 
Morąga w wysokości 8000 zł.  

6. „Mostkowo – Kraina Wyobraźni” – realizacja zadania publicznego w formie 
wspierania wykonania zadania przez Zarząd Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego w wysokości 5000 zł. 

7. „Stare Jabłonki – Kraina Kwitnących Jabłoni” – realizacja zadania publicznego 
w formie wspierania wykonania zadania przez Zarząd Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 5000 zł. 

 

4. Rozliczenie z budżetem 

W 2011 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; 
 roczna deklaracja na podatek rolny; 

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział Ostródzie 
 miesięczne deklaracje rozliczeniowe 
  

5. Przeprowadzone kontrole i badania  

W 2011 roku nie zostały przeprowadzone kontrole i badania w Fundacji 
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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 

 
 

Załączniki 

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2011 

2. Kopie Uchwał Zarządu z roku 2011 (poświadczone za zgodność z oryginałem). 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Grunwaldzka 19 a 


