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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

KNYSZYŃSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE IM. ZYGMUNTA AUGUSTA

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE Powiat MONIECKI

Gmina KNYSZYN Ulica RYNEK Nr domu 39 Nr lokalu 

Miejscowość KNYSZYN Kod pocztowy 19-120 Poczta KNYSZYN Nr telefonu 857279981

Nr faksu 857279970 E-mail ktr@knyszyn.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-11-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20000634400000 6. Numer KRS 0000230882
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Marek Olesiewicz - prezes
Krzysztof Bagiński - wiceprezes
Jadwiga Konopko - wiceprezes
Tomasz Krawczuk - skarbnik
Agnieszka Pukszta - sekretarz
Regina Świtoń - członek zarządu
Maria Daniłowska - członek zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Zdzisław Powichrowski – przewodniczący
Jacek Antoniuk – wiceprzewodniczący
ks. Andrzej Sadowski – sekretarz

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Kontynuowanie chlubnych tradycji historycznych regionu, 
rozwijanie jego kultury i zapewnienie mu poczesnego miejsca w 
życiu kulturalnym województwa i kraju.
2. Ochrona, wzbogacanie i promocja wartości środowiska 
naturalnego i kulturowego ziemi knyszyńskiej.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Towarzystwo realizuje cele poprzez:
1. skupianie wokół idei Towarzystwa działaczy społecznych, 
oświatowych, gospodarczych, kultury i turystyki, twórców oraz 
osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i sztuki,
2. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, instytucjami kultury i 
szkołami,
3. pobudzanie i wspieranie twórczości artystycznej,
4. prowadzenie działalności popularnonaukowej, popularyzatorskiej, 
szkoleniowej i samokształceniowej,
5. popularyzację osiągnięć i dorobku ludzi utalentowanych i 
zasłużonych dla ziemi knyszyńskiej, w szczególności artystów oraz 
twórców ludowych,
6. gromadzenie informacji o przeszłości ziemi knyszyńskiej,
7. inspirowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, 
publicystycznej i wydawniczej w zakresie problematyki: 
historycznej, kulturalnej, artystycznej, społecznej, turystycznej i 
ekologicznej,
8. organizowanie: spotkań, konferencji, seminariów, kursów, 
szkoleń, imprez kulturalnych, turystycznych, sportowo-
rekreacyjnych itp.,
9. podejmowanie działań w zakresie ochrony zabytków, miejsc 
pamięci narodowej i innych obiektów posiadających wartości 
historyczne i kulturowe,
10. prowadzenie działań integrujących społeczność ziemi 
knyszyńskiej poprzez aktywność kulturalną, turystyczną i sportową,
11. włączanie do działań Towarzystwa i wspomaganie osób 
niepełnosprawnych oraz środowisk zagrożonych i 
marginalizowanych,
12. 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.,
13. pozyskiwanie środków finansowych rządowych, 
samorządowych, pozarządowych i zagranicznych,
14. podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji celów 
Towarzystwa.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Dnia 15 marca 2012 r. odbyło się spotkanie promocyjne tomiku poezji Reginy 
Świtoń pt. „Zabłąkane echo”. Książka została wydana i opłacona w 2011 r. 
Wiersze z wydanego tomiku poezji odczytali: Regina Świtoń oraz Zofia Bagińska 
i Karolina Sidorska. Na zorganizowanie spotkania poniesiono wydatek z 1% 
podatku w kwocie 32 zł.
2. W okresie od 12.03.2013 r. do 30.05.2013 r. zrealizowano projekt „XI 
międzynarodowych spotkań wiosennego kolędowania z konopielką” 
Przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych dla dwóch kompanii wołoczebników, 
które kolędowały w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych we wsiach Kalinówka 
Królewska i Grądy. W zajęciach prowadzonych pod okiem „mistrzów”, Jana 
Konopko i Jana Szklarzewskiego, wzięło udział około 50 młodych mężczyzn. W 

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

dniach 14-15 kwietnia, w Knyszyńskim Ośrodku Kultury, odbyło się spotkanie 
zespołów konopielkowych, w którym wzięły udział 3 zespoły z Wileńszczyzny, 2 
zespoły z Białorusi i 8 zespołów z Podlasia. Koordynatorem projektu była 
Jadwiga Konopko. Całkowity koszt projektu wyniósł 9 885,19 zł. Uzyskano 
dotacje od Województwa Podlaskiego i Gminy Knyszyn w łącznej kwocie 6000 zł 
i darowizny w kwocie 2 543,61 zł, pozostałe koszty zostały pokryte z 1% podatku 
w kwocie 241,58 zł i pracy społecznej wycenionej na kwotę 1100 zł. Poniesiono 
wydatki finansowe na wynagrodzenia prowadzących warsztaty, zakup artykułów 
spożywczych do przygotowania posiłków uczestnikom warsztatów i spotkań 
konopielkowych, zakup upominków uczestnikom spotkań konopielkowych, druk 
zaproszeń i plakatów oraz obsługę księgową projektu. Prowadzenie koncertu 
galowego oraz przygotowanie posiłków wykonano w formie pracy społecznej. 
Projekt realizowany był we współpracy z Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury, 
Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku oraz stowarzyszeniem 
TRATWA z Olsztyna.
3. Wydano „Kronikę parafialną kościoła knyszyńskiego” autorstwa ks. 
Kazimierza Cyganka w nakładzie 500 egz. W wydaniu książki uczestniczyli: 
opracowanie redakcyjne - Krzysztof Bagiński, Mieczysław Lewkowicz, Urszula 
Magdziuk, Marek Olesiewicz, Marta Piszczatowska, Sławomir Radecki i Ewelina 
Sadowska-Dubicka, korekta - Wiesław Sienkiewicz i Krystyna Urbanowicz, 
okładka – Rafał Olesiewicz, przepisanie i skład komputerowy – Marek 
Olesiewicz, konsultacje – prof. UwB Józef Maroszek. Oprócz tekstu Kroniki w 
wydawnictwie znalazły się: wstęp prof. UwB Adama Dobrońskiego, słowo od 
wydawcy napisane przez Krzysztofa Bagińskiego, słowo od redakcji, przypisy 
redakcyjne, wykaz skrótów, wykorzystane źródła i literatura, Aneks I – 
Starostowie i Użytkownicy dóbr knyszyńskich w latach 1530-1939, Aneks II – 
Listy ks. Kazimierza Cyganka do Cecylii Piaseckiej, życiorys ks. Kazimierza 
Cyganka opracowany przez Mieczysława Lewkowicza, zdjęcia pochodzące z 
archiwów rodzinnych Cecylii Piaseckiej i Zofii Rzeźnickiej-Glinka.
Całkowity koszt projektu wyniósł 14 860,62; w tym 13 975,62 zł w roku 
sprawozdawczym. Finansowanie zadania było następujące: dotacje od 
Województwa Podlaskiego i Gminy Knyszyn – 6500 zł, ze sprzedaży 143 egz. 
wydanej książki w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego przyniósł 
dochód 2860 zł, darowizny od osób fizycznych – 1000 zł, pozostałe koszty 
zostały pokryte z 1% podatku w kwocie 465,62 zł i pracy społecznej członków 
Towarzystwa wycenionej na kwotę 3150 zł. W roku sprawozdawczym opłacono 
koszty składu komputerowego, konsultacji, druku książki, spotkania 
promocyjnego oraz obsługi finansowej projektu. Prace i teksty redakcyjne, 
wstęp, korekta, oraz okładka zostały wykonane nieodpłatnie.
Dnia 26.08.2012 r. odbyło się spotkanie promocyjne w którym uczestniczyli liczni 
członkowie Towarzystwa i mieszkańcy Knyszyna. Postać ks. Kazimierza 
Cyganka wspominali Zofia Rzeźnicka-Glinka oraz Elżbieta i Tadeusz 
Daniszewscy. Okolicznościowy referat wygłosił Marek Olesiewicz, własnymi 
refleksjami na temat wydawnictwa podzielił się ks. dr Adam Szot, dyrektor 
Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku.
4. W okresie od 01.01.2012 r. do 20.12.2012 r. zrealizowano projekt „Historia 
życiem pisana”. Grupa dzieci i młodzieży uczestniczyła w zajęciach 
warsztatowych prowadzonych w zabytkowym domu przy ul. Kościelnej 6 w 
Knyszynie. Uczestnicy projektu zbierali informacji o dawnym Knyszynie od 
starszych jego mieszkańców. Informacje te zostały zaprezentowane w formach 
plastycznych, dziennikarskich i teatralnych oraz w postaci mapy dawnego 
Knyszyna. Efektem spotkania z młodzieżą ukraińską było wspólne 
przedstawienie legendy o złym smoku. Koordynatorem projektu była Jadwiga 
Konopko. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 16 711,35 zł. Na realizację 
projektu uzyskano dotację od Województwa Podlaskiego w kwocie 8000 zł i 
darowiznę z fundacji ORANGE kwocie 5000 zł, pozostałe koszty zostały pokryte 
z 1% podatku w kwocie 361,35 i pracy społeczne wycenionej na kwotę 3350 zł. 
Opłacono wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty, koszty transportu, 
zakup artykułów plastycznych i spożywczych, druk mapy i plakatów oraz 
częściowo koszt koordynatora i obsługi finansowej projektu. Projekt realizowano 
we współpracy z Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury.
5. W dniach 3-4.08.2012 r. zespół ludowy „Knyszynianki” oraz grupa młodzieży 
wzięli udział w spotkaniu z Cepelią na Chmielnej w Warszawie. Zostały 
zaprezentowane pieśni ludowe z okolic Knyszyna oraz obrazek obrzędowy 
„Obchodzenie pól”. Koszty projektu w kwocie 5000 zł zostały w całości pokryte z 
otrzymanej darowizny.
6. Zostały kupione stroje sportowe dla drużyny piłki siatkowej z ZSO w 
Knyszynie za kwotę 2468,12 zł.
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7. Towarzystwo realizuje projekt badania dokumentów z okresu zaboru 
pruskiego znajdujących się w białostockim archiwum państwowym. 
Zeskanowano ok. 100 stron dokumentów w języku niemieckim dotyczących 
Knyszyna. Została nawiązana współpracę z niemieckim historykiem, który 
nieodpłatnie pracuje obecnie nad ich odczytaniem. Poniesiono wydatek w 
kwocie 101 zł ze środków 1% podatku.
8. Parafia Rzymskokatolicka w Knyszynie wykonała dokumentację techniczną 
remontu (przeniesienia) zabytkowego lamusa plebańskiego. Całkowity koszt 
projektu wyniósł 22 140 zł. Jadwiga Konopko przygotowała wniosek o 
dofinansowanie kosztów wykonania w/w dokumentacji ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz rozliczenie i sprawozdanie z 
realizacji zadania. Kwota dotacji otrzymanej przez parafię ze środków 
Województwa Podlaskiego wyniosła 12 000 zł. Towarzystwo pokryło z 1% 
podatku część wydatków związanych z realizacja tego przedsięwzięcia w kwocie 
4130,29 zł oraz 550 zł na opracowanie dokumentacji historycznej założenia 
lamusa plebańskiego.
9. Wydano tomik poezji Reginy Świtoń pt. „Podlaskie błękity” z ilustracjami 
Doroty Czerepko. Poniesiono wydatek na druk 180 egz. książki w kwocie 600 zł, 
opłacony w całości z otrzymanych darowizn. Skład komputerowy wykonał 
nieodpłatnie Krzysztof Bagiński a korektę Krystyna Urbanowicz.
10. Wydano wspomnienia Elżbiety Daniszewskiej w książce pt. „Mikrokosmos”. 
Pamiętnik powstał w 1986 r., na konkurs pod tytułem „Historia rodziny wiejskiej – 
Mikrokosmos”. Autorka opisuje dzieciństwo, wojnę oraz okres pracy zawodowej i 
społecznej aż do przekazania gospodarstwa rolnego synowi. Opłacono koszt 
składu komputerowego i druku 200 egz. książki w łącznej kwocie 1040 zł, w 
całości z otrzymanych darowizn. Korektę książki wykonała nieodpłatnie Krystyna 
Urbanowicz.
11. Dnia 19 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie promocyjne książek Elżbiety 
Daniszewskiej pt. „Mikrokosmos” i Reginy Świtoń pt. „Podlaskie błękity”. 
Poniesiono wydatek z 1% podatku w kwocie 250,17 zł.
12. Towarzystwo przystąpiło do wydania książki Tomasza Krawczuka pt. 
„Knysze wojennej grozy”. W 2012 r. wykonano skład komputerowy za kwotę 
1000 zł opłacony z darowizn otrzymanych od osób fizycznych w latach 
poprzednich. Druk książki planowane jest na styczeń 2013 r.
13. Zlecono wykonanie kopii obrazu Jana Matejki „Śmierć króla Zygmunta 
Augusta w Knyszynie”. W roku sprawozdawczym opłacono zaliczkę ze środków 
1% podatku w kwocie 1000 zł. Kopia obrazu zostanie ukończona w 2013 roku.
14. Towarzystwo we współpracy z Gminą Knyszyn oraz Fundacją Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego uczestniczyło w inicjatywie upamiętnienia 
mieszkańców Knyszyna wyznania mojżeszowego zamordowanych w dniu 2 
listopada 1942 r. W 70-ta rocznicę zagłady knyszyńskich żydów na cmentarzu 
żydowskim został ustawiony kamień z tablicą pamiątkową z 1964 r., która 
niegdyś była zamocowana na budynku magistratu. Tablica ta w 2011 r. została 
odnowiona na koszt FODŻ w Warszawie. Ustawienie kamienia i zamocowanie 
tablicy zostało opłacone przez Gminę Knyszyn, która na ten cel otrzymała 
dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i FODŻ.
15. Członkowie Towarzystwa publikowali artykuły dotyczące ziemi knyszyńskie 
na łamach „Nowego Gońca Knyszyńskiego” oraz w miejskim portalu 
internetowym www.knyszyn.pl.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

powiat

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

5620

1

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Realizacja projektów propagujących lokalną historię oraz 
miejscowe tradycje i folklor.
Wydawanie tomików poezji i książek o tematyce historycznej.
Podejmowanie działań w zakresie ochrony zabytków.
Wspieranie sportu dzieci i młodzieży.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

powiat

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94,99,Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Wydanie "Kroniki parafialnej kościoła knyszyńskiego" autorstwa 
ks. Kazimierza Cyganka w ilości 143 egz.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94,99,Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

gmina

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 54,298.52 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 50,680.71 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,860.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 32.81 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7,637.10 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 20,500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

20,500.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13,120.00 zł

720.00 zł

2,400.00 zł

10,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 2,543.61 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -249.14 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 9,330.62 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 9,600.13 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 57,291.86 zł 9,600.13 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

53,634.60 zł 9,350.99 zł

3,109.14 zł 249.14 zł

0.00 zł

548.12 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Zakup strojów sportowych dla drużyn młodzieżowych piłki siatkowej 2,468.12 zł

2 Wykonanie kopii obrazu "Śmierć króla Zygmunta Augusta w Knyszynie" 1,000.00 zł

3 Wydanie "Kroniki parafialnej kościoła knyszyńskiego" ks. Kazimierza Cyganka 465.62 zł

4 Remont zabytkowego lamusa plebańskiego w Knyszynie 4,680.29 zł

1 Wydanie Kroniki ks. Cyganka 465.62 zł

2 Sport, piłka siatkowa 2,468.12 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów
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11.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

36.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 2 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 1 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

16.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

14.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 2.00 osób

11.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

4.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

7.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 11,574.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11,574.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

11,574.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 572.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 11,002.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

227.17 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

964.50 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1,000.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,402.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Organizacja nie zatrudnia pracowników stałych. Umowy 
cywilnoprawne zawierane są doraźnie z osobami 
wykonującymi działania w ramach projektów realizowanych 
przez stowarzyszenie.
Z członkami zarządu zawarto 4 umowy cywilnoprawne na 
łaczną kwotę 2726 zł.
W punkcie 7. podano najwyższą wartość umowy 
cywilnoprawnej zawartej z członkiem zarządu.
W punkcie 9. podano najwyższą wartość umowy 
cywilnoprawnej.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 XI MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA WIOSENNEGO KOLĘDOWANIA Z 
KONOPIELKĄ

6,000.00 zł

2 Wydanie „Kroniki parafialnej kościoła knyszyńskiego” ks. Kazimierza Cyganka 6,500.00 zł

3 Projekt "Historia życiem pisana" 8,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

Druk: MPiPS 13



5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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