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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-03-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina KNYSZYN

Powiat MONIECKI

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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mieczysław Lewkowicz prezes TAK

Krzysztof Bagiński wiceprezes TAK

Jadwiga Konopko wiceprezes TAK

Tomasz Krawczuk skarbnik TAK

Agnieszka Pukszta sekretarz TAK

Regina Świtoń członek TAK

Maria Daniłowska członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zdzisław Powichrowski przewodniczący TAK

Jacek Antoniuk wiceprzewodniczący TAK

ks. Andrzej Sadowski sekretarz TAK

KNYSZYŃSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE IM. ZYGMUNTA AUGUSTA

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. W okresie od 27.02.2013 r. do 10.05.2013 r. zrealizowano projekt pt. „XII Międzynarodowe 
Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką” z następującymi działaniami: „Lekcje tradycji” w 5 
szkołach, warsztaty pieśni konopielkowych, kolędowanie wielkanocne w trzech wsiach, film 
etnograficzny o zwyczajach kolędowania wiosennego Podsumowaniem wszystkich działań było 
Międzynarodowe Spotkanie Wiosennego Kolędowania z Konopielką. Obok zespołów kolędniczych z 
polski uczestniczyły zespoły dwa zespoły z Białorusi i dwa zespoły z Litwy. Projekt był realizowany we 
współpracy z Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury. Koordynatorem projektu była Jadwiga Konopko. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 18 978,46 zł. Źródła finansowania: 4 000 zł z dotacja z Instytutu 
Muzyki i Tańca w Warszawie, 5 000 zł z dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 
2 950 zł praca społeczna, 800 zł partycypacja partnera projektu, 228,46 zł z 1% podatku i 6 000 zł udział 
finansowy partnera Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie.
2. Wykonano kopię obrazu Jana Matejki „Śmierć króla Zygmunta Augusta w Knyszynie” za całkowitą 
kwotę 3872,94 zł. W bieżącym roku wydatkowano 2872,94 zł w całości z 1% podatku. Obraz obecnie 
jest eksponowany na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie.
3. Wydano książkę Tomasza Krawczuka pt. „Knysze wojennej grozy” w nakładzie 300 egz. Całkowite 
koszty wyniosły 3046,45 zł, w bieżącym roku wydatkowano 2046,45 zł w całości z otrzymanych 
darowizn.
4. W 2013 r. obchodzona była 150-ta rocznica wybuchu powstania styczniowego. Na knyszyńskim 
cmentarzu znajdują się mogiły weteranów powstania: Antoniego Wereszczyńskiego i Konstantego 
Muszyńskiego. Towarzystwo uczestniczyło w projekcie renowacji tych mogił realizowanym przez Urząd 
Miejski w Knyszynie ponosząc wydatek w kwocie 590 zł (w tym: 500 zł z darowizny i 90 zł z 1% 
podatku). Krzysztof Bagiński opracował nieodpłatnie projekt zagospodarowania mogił. Gmina Knyszyn 
uzyskała dofinansowanie w kwocie 5000 zł ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 
Warszawie oraz 600 zł opłaciła z własnego budżetu.
5. W okresie od 15 lipca do 30 września 2013 r. został zrealizowany projekt pt. „Zapraszamy do 
Knyszyna”. Wydano mapę turystyczna gminy Knyszyn w nakładzie 4000 egz. oraz folder turystyczny w 
nakładzie 2000 egz. Na stronie www.knyszyn.pl zamieszczono informacje zawarte w przewodniku i 
mapie turystycznej. Publikacje internetową wykonał nieodpłatnie Krzysztof Bagiński, który był także 
koordynatorem projektu. Przy drogach dojazdowych do Knyszyna od strony Krypna i Jasionówki 
ustawiono 4 znaki drogowe informujące o atrakcjach turystycznych Knyszyna. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 18 770,06 zł. Źródła finansowania: dotacja otrzymana ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 15 016,04 zł, dotacja z Gminy Knyszyn w kwocie 3 
562,01 zł oraz praca społeczna 192 zł.
6. Zrealizowano projekt „Historia życiem pisana - dzieciństwo, zabawy, zabawki - etap II”, który był 
kontynuacją pracy z młodzieżą podjętej w pierwszej edycji projektu. 29 osobowa grupa młodzieży 
uczestniczyła w zajęciach plastycznych, teatralnych, wycieczkach w okolice Knyszyna oraz na 
Grodzieńszczyznę, zbierała opowieści najstarszych mieszkańców Knyszyna. Projekt był realizowany we 
współpracy z Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury. Koordynatorem projektu była Jadwiga Konopko. 
Całkowity koszt projektu wyniósł 15 066,57 zł. Źródła finansowania 5 692,85 zł dotacja otrzymanea z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 1600 zł wpłaty uczestników projektu, 4 275,00 
praca społeczna, 307,15 zł z 1% podatku, 8,05 zł z innych środków KTR i 3 183,52 jako finansowy udział 
własny partnerów projektu.
7. Z okazji 441 rocznicy śmierci króla Zygmunta Augusta w knyszyńskim kościele parafialnym 
eksponowana była kopia obrazu Jana Matejki. Na obchody tej rocznicy poniesiono wydatek w kwocie 
100 zł.
8. Wykonano zdjęcie wielkoformatowe pomnika króla Zygmunta Augusta na potrzeby promocji 
turystycznej Knyszyna i naszego stowarzyszenia. Zdjęcie zostało przekazane gminie Knyszyn w celu 
umieszczone wizerunku króla na witaczach ustawionych przy drogach wjazdowych do Knyszyna. 
Poniesiono wydatek w kwocie 123 zł.
9. W grudniu 2013 r. wydano tomik poezji Reginy Świtoń pt. „Promyczek” zawierający wiersze dla 
dzieci. Na druk książki poniesiono wydatek w kwocie 1099,99 zł. Finansowanie: 860 zł z darowizn 
otrzymanych od osób fizycznych oraz 239,99 zł z 1% podatku. Krzysztof Bagiński wykonał nieodpłatnie 
skład komputerowy książki. Promocja tomiku poezji miała miejsce w Knyszyńskim Ośrodku Kultury w 
dniu 18.12.2013 r.
10. 18 grudnia odbyło się otwarte spotkanie Towarzystwa, uczestnicy podzielili się opłatkiem, 
Mieczysław Lewkowicz (nowy prezes) zaprezentował program działalności Towarzystwa, Regina Świtoń 
zaprezentowała swój najnowszy tomik poezji pt. „Promyczek”. Na organizację spotkania poniesiono 
wydatek w kwocie 141,71 zł z 1% podatku.
11. Rozpoczęto prace przygotowawcze do wydania książki Tomasza Krawczyka pt. „Knysze pieczone”, 
której druk planowany jest w 2014 r. Na ten cel Towarzystwo otrzymało środki od prywatnych 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

5000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

turystyka i krajoznawstwo Projekt "Zapraszamy do 
Knyszyna" propagujący 
walory historyczne, 
kulturowe i przyrodnicze 
ziemi knyszyńskiej. 
Wydanie folderu i mapy 
turystycznej, publikacja 
internetowa, ustawienie 
znaków drogowych 
informujących o walorach 
turystycznych Knyszyna.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Projekt "XII 
Międzynarodowe Spotkania 
Wiosennego Kolędowania z 
Konopielką". Renowacja 
nagrobków weteranów 
powstania styczniowego.

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

Renowacja nagrobków 
weteranów powstania 
styczniowego

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

darczyńców w kwocie 1 933,55 zł.
12. W 2013 roku wpłynęły środki z 1% podatku w kwocie 10 106 zł z tego podatnicy wskazali jako cel 
remont kościoła w Knyszynie na kwotę 5 992,30 zł, kwota bez wskazania celu wynosi 4 113,70 zł.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 41,189.96 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 29,010.01 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 11,567.85 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 612.10 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2,400.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

38,922.61 zł

11,883.05 zł

0.00 zł

348.82 zł

0.00 zł

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Projekt "Historia życiem 
pisana"

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 19,054.86 zł

51,154.48 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 51,154.48 zł

Druk: MPiPS 4
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 10,106.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4,003.25 zł

4.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 Projekt "XII Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką" 228.46 zł

2 Wykonanie kopii obrazu J. Matejki "Śmierć króla Zygmunta Augusta w Knyszynie" 2,872.94 zł

3 Wydanie tomiku poezji R. Świtoń pt. "Promyczek" oraz spotkanie promocyjne 381.70 zł

4 Projekty: "Historia życiem pisana", "Renowacja nagrobków weteranów powstania styczniowego", 
"Promocja turystyczna Knyszyna"

520.15 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1.1. 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

1.2. 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

6.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

31.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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)

33.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 11,754.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11,754.00 zł

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

163.25 zł

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

4,000.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Mieczysław Lewkowicz / 
26.05.2014 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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