
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE
z działalności Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego
im. Zygmunta Augusta
w 2010 roku

1. Informacje organizacyjne:
Nazwa stowarzyszenia: Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta

Siedziba: Knyszyn

Adres siedziby: 19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39

Data rejestracji stowarzyszenia: 17.01.1983 r.

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29.03.2005 r.

Data uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego: 13.11.2008 r.

Numer KRS: 0000230882

Numer REGON: 200006344

Numer NIP: 5461322604

Stowarzyszenie liczy 33 członów zwyczajnych i honorowych.

Członkowie Zarządu i ich adres zamieszkania:
Prezes – Marek Olesiewicz, 19-120 Knyszyn, ul. Grodzieńska 67
Wiceprezes – Krzysztof Bagiński, 19-120 Knyszyn, ul. Tykocka 24
Wiceprezes – Sławomir Radecki, 15-706 Białystok, ul. Gruntowa 3/95
Sekretarz – Tomasz Krawczuk, 19-120 Knyszyn, ul. Szkolna 7/4
Skarbnik – Andrzej Paszkowski, 19-120 Knyszyn, ul. Białostocka 36/2
Członek Zarządu – Andrzej Matyszewski, 19-120 Knyszyn, ul. Kościelna 42
Członek Zarządu – ks. Andrzej Sadowski, 19-120 Knyszyn, ul. Kościelna 3
Członek Zarządu – Mieczysław Lewkowicz, 19-120 Knyszyn, Knyszyn Zamek 12
Członek Zarządu – Ryszard Dworzańczyk, 19-120 Knyszyn, ul. Tykocka 34B
Członek Zarządu – Henryk Stasiewicz, 19-120 Knyszyn, ul. Grodzieńska 72

Cele statutowe stowarzyszenia:

• Kontynuowanie chlubnych tradycji historycznych regionu, rozwijanie jego kultury i zapewnienie 
mu poczesnego miejsca w życiu kulturalnym województwa i kraju.
• Ochrona, wzbogacanie i promocja wartości środowiska naturalnego i kulturowego ziemi 
knyszyńskiej.
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Załącznik do Uchwały Nr 1/11
Zarządu Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego 
im. Zygmunta Augusta
z dnia 18 lutego 2011 r.



2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a 
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,

Statutowo stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
• skupianie wokół idei Towarzystwa działaczy społecznych, oświatowych, gospodarczych, 
kultury i turystyki, twórców oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i sztuki,
• współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i 
kościelnymi, instytucjami kultury i szkołami,
• pobudzanie i wspieranie twórczości artystycznej,
• prowadzenie działalności popularnonaukowej, popularyzatorskiej, szkoleniowej i 
samokształceniowej,
• popularyzację osiągnięć i dorobku ludzi utalentowanych i zasłużonych dla ziemi knyszyńskiej, 
w szczególności artystów oraz twórców ludowych,
• gromadzenie informacji o przeszłości ziemi knyszyńskiej,
• inspirowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, publicystycznej i wydawniczej w zakresie 
problematyki: historycznej, kulturalnej, artystycznej, społecznej, turystycznej i ekologicznej,
• organizowanie: spotkań, konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, imprez kulturalnych, 
turystycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.,
• podejmowanie działań w zakresie ochrony zabytków, miejsc pamięci narodowej i innych 
obiektów posiadających wartości historyczne i kulturowe,
• prowadzenie działań integrujących społeczność ziemi knyszyńskiej poprzez aktywność 
kulturalną, turystyczną i sportową,
• włączanie do działań Towarzystwa i wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz środowisk 
zagrożonych i marginalizowanych,
• inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie działań lokalnej społeczności na rzecz 
wszechstronnego rozwoju Knyszyna i obszarów wiejskich gminy Knyszyn. W szczególności w 
sferze kultury, turystyki, oświaty, sportu, gospodarki, zdrowia, ochrony środowiska, demokracji, 
samorządności, wyrównywania szans itp.,
• pozyskiwanie środków finansowych rządowych, samorządowych, pozarządowych i 
zagranicznych,
• podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji celów Towarzystwa.

W okresie sprawozdawczym realizacja celów statutowych przedstawiała się następująco:

• W 2010 r. Towarzystwo otrzymało darowizny z 1% podatku dochodowego na łączna kwotę 
11 083,60 zł. W tym kwota 5 968,00 zł została zadeklarowana przez podatników na remont 
kościoła w Knyszynie, natomiast kwota 2 325,00 zł została zadeklarowana na działania sportowe 
(piłka siatkowa), kwota nie zadeklarowana wynosi 2 790,06 zł.
Z 1% podatku otrzymanego w 2009 r. wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 656 zł na 
pokrycie części kosztów obozu sportowego, w którym uczestniczyło 14 siatkarek młodzieżowej 
sekcji piłki siatkowej UKS Podlasiak Knyszyn. Z 1% podatku otrzymanego w 2009 r. do 
wydatkowania pozostała kwota 1 664,20 zł., są to środki nie zadeklarowane przez podatników na 
określony cel.
W 2010 r. wszystkie środki pochodzące z 1% podatku zostały zaangażowane w realizację projektu 
pt. „Śladami historii królewskiego Knyszyna”. Po otrzymaniu w 2011 r. refundacji ze środków 
PROW 2007-2013 środki te zostaną wydatkowane zgodnie z wolą podatników.
• Towarzystwo wspomagało organizację IX Międzynarodowych Spotkań Wiosennego 
Kolędowania z „KONOPIELKĄ”, które odbyły się w dniach 10-11 kwietnia 2010 r. w Knyszynie.
• Towarzystwo zrealizowało projekt pt. „Śladami historii królewskiego Knyszyna”.
W ramach projektu powstał szlak turystyczny z wizualizacją w postaci 16 tablic informacyjnych 
ustawionych w miejscach związanych z dziedzictwem kulturowym gminy Knyszyn. Tablice 
zawierają informację turystyczną o zabytkach i historii ziemi knyszyńskiej. Dodatkowo wydano 
folder z informacjami turystycznymi i historycznymi oraz opisem powstałego szlaku turystycznego. 
Informacje takie zostały także opublikowane w miejskim portalu internetowym w wersji językowej 
polskiej i angielskiej. Publikację internetową wykonał nieodpłatnie Krzysztof Bagiński.
Projekt był realizowany we współpracy z parafiami w Knyszynie i Kalinówce Kościelnej, Gminą 
Knyszyn i Hodowlą Zarodową Zwierząt w Knyszynie Zamku – właścicielami działek, na których 
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zostały ustawione tablice informacyjne.
Projekt opracowali: Agnieszka Wysocka, Ewelina Sadowska, Urszula Sidorską, Katarzyna 
Wysocka i Krzysztof Bagiński (koordynator projektu) przy wparciu Mieczysława Lewkowicza, 
Andrzeja Matyszewskiego i Marka Olesiewicza.
Całkowita wartość projektu wynosi 34 044,21 zł. Towarzystwo uzyskało dofinansowanie na 
realizację projektu ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie 23 830,94 zł. Umowa z 
Samorządem Województwa Podlaskiego została podpisana 28 września 2010 r. Na realizację 
projektu Gmina Knyszyn przyznała dotację w kwocie 9 415,00 zł. Umowa z Gminą Knyszyn 
została podpisana 26 lipca 2010 r. Finansowy wkład własny 4,06 zł, praca nieodpłatna 794,21 zł. 
Dotacja Gminy Knyszyn została rozliczona. Wniosek p płatność ostateczną został złożony do 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego w dniu 28.12.2010 r.
• W partnerstwie z Fundacją na rzecz rozwoju Powiatu Monieckiego Towarzystwo 
uczestniczyło w realizacji projektu pt. „Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój społeczności 
wiejskiej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-2013 w kwocie 49 967 zł. Dofinansowanie pokryło koszty projektu w 100%
W ramach projektu zrealizowano następujących działania:
- Utworzenie punktu konsultacyjno-doradczego, który udzielał pomocy w rozpoczęciu i 
prowadzeniu działalności gospodarczej oraz aplikowaniu o dotacje.
- Utworzenie strony internetowej projektu i punktu doradczego.
- Szkolenie pt. „Produkt lokalny i tradycyjny szansą na lepsze jutro”.
- Warsztaty pt. „Moja agroturystyka”.
- Warsztaty w zakresie rękodzieła ludowego.
- Organizacja i przeprowadzenie imprezy „XVII Święto Ziemniaka – Jarmark Kresowy”
Towarzystwo nie uzyskało przychodów ani nie ponosiło kosztów finansowych w związku z 
realizacją niniejszego projektu Towarzystwo podejmowało działania promocyjne oraz związane z 
rekrutacją uczestników projektu (szkolenia, warsztaty) na terenie gminy Knyszyn.
• We współpracy z Urzędem Miejskim w Knyszynie Towarzystwo wydało książkę Tomasza 
Krawczuka pt. „Knysze knyszyńskie”. Jest to zbiór legend i gawęd knyszyńskich. Towarzystwo 
opłaciło druk 177 egz. książki za kwotę 2 903,60 zł (w tym 2 901,56 zł z darowizn otrzymanych w 
2009 r.). Skład komputerowy książki wykonał Marek Olesiewicz. Spotkanie autorskie wraz z 
promocją książki i odbyło się w Knyszyńskim Ośrodku Kultury i podczas Dni Knyszyna.
• We współpracy z Urzędem Miejskim w Knyszynie Towarzystwo wydało tomik wierszy dla 
dzieci pt. „Uśmiechnięty świat” autorstwa Reginy Świtoń.
Towarzystwo opłaciło druk 278 egz. w kwocie 805,20 zł (w tym 800 zł z otrzymanej darowizny). 
Skład komputerowy książki wykonał nieodpłatnie Krzysztof Bagiński natomiast ilustracje wykonała 
Dorota Czerepko. Spotkanie autorskie wraz z promocją książki i odbyło się w Knyszyńskim 
Ośrodku Kultury i podczas Dni Knyszyna.
• Członkowie Towarzystwa publikowali artykuły dotyczące ziemi knyszyńskie na łamach 
„Nowego Gońca Knyszyńskiego” oraz w miejskim portalu internetowym www.knyszyn.pl, np. 
artykuły Mieczysława Lewkowicza poświęcone starostom knyszyńskim i Marty Piszczatowskiej z 
cyklu „Świadkowie świetności Knyszyna”.
• Podczas otwartych spotkań Zarządu Towarzystwa mieszkańcy Knyszyna dyskutowali o 
wielu ważnych sprawach dla naszej lokalnej społeczności.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
4. W okresie sprawozdawczym Walne Zebranie Członków było zwoływane 2 raz, odbyły się 3 

posiedzenia Zarządu.
Uchwały Walnego Zebrania Członków:

• Nr 1/10 z dnia 11.03.2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej w 2009 roku oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa
• Nr 2/10 z dnia 20.10.2010 r. w sprawie zmiany statutu Towarzystwa

Uchwały Zarządu:

• Nr 1/10 z dnia 11.03.2010 r. w sprawie przyjęcia członów zwyczajnych (Agnieszka Wysocka)
• Nr 2/10 z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2009 
r.
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• Nr 3/10 z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.
• Nr 4/10 z dnia 20.10.2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości
• Nr 5/10 z dnia 20.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu 
„Śladami historii królewskiego Knyszyna”

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
a) przychody statutowe 49 330,31 zł
w tym:
składki członkowskie 400,00 zł
darowizny od osób fizycznych 2 401,56 zł
darowizny od firm prywatnych 1 400,00 zł
praca nieodpłatna 794,21 zł
dotacja z Gminy Knyszyn 9 415,00 zł
dotacja z PROW 2007-2013
(należność, projekt został wykonany w 2010 r.) 23 830,94 zł
darowizny 1% podatku dochodowego 11 083,60 zł
wpłaty za odznaki członkowskie Towarzystwa 5,00 zł

b) przychody finansowe 13,29 zł

6. Informacja o poniesionych kosztach:
a) realizacja celów statutowych 38 409,01 zł

w tym:
druk książek 3 708,80 zł
wsparcie UKS Podlasiak Knyszyn - z 1% podatku 656,00 zł
projekt „Śladami historii królewskiego Knyszyna” 34 044,21 zł

b) koszty administracyjne 141,45 zł
c) działalność gospodarcza

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
d) pozostałe koszty

koszty finansowe 62,50 zł.

7. Inne informacje finansowe
a) liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu na umowę o pracę – 0

liczba osób zatrudnionych na umowę-zlecenie i umowę o dzieło – 7
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z tytułu umów o pracę – 0 zł,
c) wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów 

stowarzyszenia z tytułu umów o pracę – 0 zł,
d) wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło – 9 850,00 zł,

w tym wypłacone członkom zarządu – 1000,00 zł,
e) stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych,
f) stowarzyszenie nie posiada lokat bankowych,
g) stowarzyszenie nie posiada akcji i obligacji,
h)  stowarzyszenie nie posiada nieruchomościach,
i) stowarzyszenie nie posiada innych środków trwałych,
j) wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa:
Na koniec 2010 r. stowarzyszenie posiada środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym 
w kwocie 2 033,56 zł oraz należności w kwocie 23 830,94 zł (projekt pt. „Śladami historii 
królewskiego Knyszyna” został zrealizowany w 2010 r. oczekujemy na refundację 
poniesionych nakładów zgodnie z umowa zawartą w 2010 r. z Samorządem Województwa 
Podlaskiego).
Zobowiązania:
10 480 zł - nieporocentowane pożyczki pomostowe zaciągnęło u członków stowarzyszenia na 
realizację projektu „Śladami historii królewskiego Knyszyna”
2 000 zł – gwarancja wykonania robót.
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8. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe oraz 
o wyniku finansowym tej działalności.

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie realizowało działalności zleconej przez podmioty 
państwowe i samorządowe.
Zrealizowany przez Towarzystwo Projekt pt. „Śladami historii królewskiego Knyszyna” uzyskał 
wsparcie Gminy Knyszyn w kwocie 9 415 zł oraz pomoc w kwocie 23 830,94 zł ze środków PROW na 
lata 2007-2013, na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego. Dotacja 
Gminy Knyszyn została rozliczona, natomiast wniosek o płatność końcową ze środków PROW został 
złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w dniu 28.12.2010 r.

9. Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie wpłaciło zaliczkę na podatek od umów zleceń i umów o 
dzieło w kwocie 971,00 zł oraz przesłało do Urzędu Skarbowego w Mońkach deklarację roczną o 
pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT - 4R).
Stowarzyszenie nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych.
Stowarzyszenie w wymaganym terminie złożyło do Urzędu Skarbowego zeznanie CIT-8 wraz z 
załącznikiem CIT-8/O.

10. W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie było kontrolowane.
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