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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-03

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 zarządu TAK

Maria Daniłowska członek zarządu 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

Druk: MPiPS 1



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)                       

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.
15. wspomaganie edukacji szkolnej i pozaszkolnej dzieci, młodzieży i 
dorosłych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. 1 marca w 10-rocznicę śmierci, uczczono zasłużonego knyszyńskiego regionalistę, śp. ks. dziekana 
Alfreda Ignatowicza. Po mszy świętej odwiedzono grób zmarłego w Hołodolinie. Po powrocie do 
Knyszyna wspominano zmarłego na otwartym spotkaniu Towarzystwa. Poniesiono wydatek w kwocie 
232,37 zł opłacony z 1% podatku.
2. Została wydana książka Tomasza Krawczuka pt. „Knysze pieczone” w nakładzie 300 egz. Koszt 
całkowity wyniósł 3 661,75 zł, opłacony z darowizn otrzymanych od osób prywatnych. 16 czerwca 
odbyła się promocja książki, poniesiono wydatek w kwocie 46,48 zł opłacony z 1% podatku.
3. Podczas Dni Knyszyna, obchodzonych w dniu 6 lipca złożono kwiatów pod pomnikiem króla 
Zygmunta Augusta, prezesa Mieczysława Lewkowicz wygłosił okolicznościowy referat poświęcony 
królowi zmarłemu w Knyszynie przed 442 laty.
4. W miejscu męczeńskiej śmierci ks. Edwarda Junga ustawiono tablicę informującą o miejscu pamięci. 
Poniesiono wydatek w kwocie 169,74 zł opłacony z 1% podatku.
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

5. We współpracy z Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury zrealizowano projekt „Ocalić od zapomnienia”. 
Zorganizowano warsztaty pieśni wołoczebnych oraz zdobnictwa obrzędowego Świąt Wielkanocnych, 
konkursy na wywiad o tradycjach wielkanocnych i na najpiękniejszą palmę i pisankę, uzupełniono 
tradycyjne stroje zespołu ludowego „Knyszynianki”. 27 kwietnia odbyło się Międzynarodowe Spotkanie 
Wiosennego Kolędowania z Konopielka z udziałem zespołów ludowych z województwa podlaskiego 
oraz Litwy i Białorusi. Całkowity koszt projektu wynosi 32 213,65 zł. Finansowanie projektu: 25 770,92 
zł – ze środków PROW, 4 000 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 2 000
 zł – dotacja z Gminy Knyszyn, 404,60 zł – praca nieodpłatna, 38,13 zł – środki własne KTR opłacone z 
1% podatku. Projekt koordynowała Jadwiga Konopko.
6. W partnerstwie z Gminą Knyszyn zrealizowano projekt „Odkrywamy kirkut w Knyszynie”. Wykonano 
ciąg pieszy prowadzący do cmentarza żydowskiego w Knyszynie. Cmentarz został uporządkowany 
społecznie przez członków i sympatyków Towarzystwa z udziałem młodzieży gimnazjalnej. Prace 
porządkowe koordynował Mieczysław Lewkowicz. Został wydany folder turystyczny (1000 egz.). 
Informacje turystyczne zostały umieszczone na tablicy informacyjnej oraz w miejskim portalu 
internetowym www.knyszyn.pl. Całkowita wartość projektu wyniosła 26 050,85 zł. Finansowanie 
projektu: 20 041,18 zł – dofinansowanie za środków PROW; 4 551,75 zł – praca nieodpłatna; 800,00 zł – 
dofinansowanie z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie; 42,92 zł – darowizna osoby 
prywatnej, 615 – środki własne KTR opłacone z 1 % podatku.
Projekt koordynował Krzysztof Bagiński.
7. W partnerstwie z Knyszyńskim Ośrodkiem Kultura zrealizowano projektu „Tworzymy sieć 
pokoleniową”. Był to międzypokoleniowy projekt edukacyjny, skierowany do dzieci i młodzieży oraz 
najstarszych mieszkańców Knyszyna. Odbyły się zajęcia z plastykiem, dziennikarzem i psychologiem. 
Opracowano animację filmową bajek i legend zebranych od najstarszych mieszkańców, które zostały 
nagrane na płytach DVD w ilości 1000 egz. Starsze pokolenie przy pomocy dzieci i młodzieży poznawało 
obsługę komputera. Na potrzeby projektu wyremontowano pomieszczenie i wyposażono je w meble 
oraz sprzęt komputerowy i fotograficzny. Całkowita wartość projektu wyniosła 30 982,08 zł. 
Finansowanie projektu: dotacja ze środków PROW – 24 360,00 zł; dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 5 993,00 zł; praca nieodpłatna – 323,68 zł, środki 
własne z 1% podatku – 305,40 zł. Projekt koordynowała Jadwiga Konopko.
8. Zrealizowano projekt „Spacer po kirkucie”. W ramach projektu oznakowano szlak turystyczny na 
cmentarzu żydowskim w Knyszynie, opracowano opis szlaku w języku angielskim, wykonano mapę. 
Całkowity koszt projektu wyniósł 1 211,52 zł, opłacony w kwocie 966,50 zł z darowizny otrzymanej od 
społeczności żydowskiej oraz 245,02 zł z 1% podatku.
9. Towarzystwo wspomagało renowację ołtarza p.w. św. Antoniego w knyszyńskim kościele. Jadwiga 
Konopko przygotowała i rozliczyła wniosek na dofinansowanie, który parafia złożyła do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Towarzystwo na realizacje projektu przekazało środki 
finansowe w kwocie 8 020 zł pochodzące z 1% podatku.
10. W dniach 1 i 2 listopada we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką oraz Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących w Knyszynie przeprowadzono kwestę na cmentarzu parafialnym. Kwestowała 
młodzież ze szkolnego koła CARITAS oraz harcerze pod opieką nauczycieli i członków Towarzystwa. 
Zebrane środki w kwocie 3 232,37 zł przeznaczono na renowacje nagrobków o wartości kulturowej. W 
roku sprawozdawczym przeprowadzono renowacje nagrobka Władysława Pyzowskiego, nauczyciela, 
który zginął podczas bombardowania Knyszyna w czerwcu 1941 r. Wydatkowano kwotę 1200 zł.
11. 6 listopada zorganizowano spotkanie informacyjne promujące Knyszyn, wykorzystanie środków 
PROW z perspektywy 2007-2013 oraz możliwości pozyskania środków PROW w latach 2014-2020. 
Poniesiono wydatek w kwocie 2 200 zł opłacony w całości z uzyskanych przychodów działalności 
odpłatnej pożytku publicznego.
12. 19 listopada zorganizowano wieczór z kulturą żydowską z pokazem filmu pt. „Miszka” i koncertem 
zespołu SHALOM z Białorusi. Poniesiono wydatek w kwocie 50 zł opłacony z 1% podatku.
13. 7 grudnia, w pierwszą rocznicę śmierci Elżbiety Daniszewskiej zorganizowano wieczór wspomnień 
poświęcony tej wybitnej poetce i animatorce kultury. Poniesiono wydatek w kwocie 299 zł opłacony z 
1% podatku.
14. Wydano tomik poezji Reginy Świtoń pt. „Za echem gwiazd” w nakładzie 300 egz. Koszt druku 
wyniósł 1 248,45 zł w całości opłacony z darowizn otrzymanych od osób prywatnych. 18 grudnia odbyła 
się promocja książki. Poniesiono wydatek w kwocie 80,28 zł opłacony z 1% podatku.
15. Realizowany był projekt stypendialny ufundowany przez Marię Rutkowską. Stypendium w kwocie 
300 zł miesięcznie na 10 miesięcy nauki w szkole ponadgimnazjalnej zostało przyznane dwóm 
absolwentkom knyszyńskiego gimnazjum będącym w trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej. W roku 
sprawozdawczym przekazano stypendystkom łączną kwotę 3 000,00 zł.
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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 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)

2117

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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 działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Projekty kulturalne 
propagujące miejscowe 
tradycje i folklor. 
Ochrona zabytków.
Zrealizowano 
następujące projekty 
kulturalne 
dofinansowane ze 
środków Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-
2013, os LEADER: 
projekt "Ocalić od 
zapomnienia" związany 
z propagowaniem 
zwyczaju kolędowania 
wiosennego, projekt 
"Tworzymy sieć 
pokoleniową" projekt 
edukacyjny skierowany 
do dzieci i dorosłych 
mający na celu ocalenie 
dziedzictwa 
kulturowego ziemi 
knyszyńskiej. Udzielono 
wsparcia finansowego 
na renowację ołtarza 
św. Antoniego w 
zabytkowym kościele 
parafialnym w 
Knyszynie.

94,99,Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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.), a także 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
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

turystyka i krajoznawstwo Projekty turystyczne 
propagujące walory 
historyczne, kulturowe i 
przyrodnicze ziemi 
knyszyńskiej.
Zrealizowano projekt 
"Odkrywamy kirkut w 
Knyszynie" 
dofinansowany ze 
środków Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-
2013 , oś LEADER. 
Cmentarz żydowski w 
Knyszynie został 
nieodpłatnie 
uporządkowany przez 
członków i sympatyków 
Knyszyńskiego 
Towarzystwa 
Regionalnego. 
Wykonano dojście do 
cmentarza w formie 
pieszej ścieżki 
turystycznej oraz 
tablicę informacyjna 
przed cmentarzem, 
wykonano folder oraz 
publikacje internetową 
promujące ten ważny 
obiekt dziedzictwa 
kulturowego.

94,99,Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Spotkanie informacyjne 
promujące Knyszyn, 
wykorzystanie środków 
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich z 
perspektywy 2007-2013 
oraz możliwości 
pozyskania środków z 
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w 
latach 2014-2020. 
Poniesiono wydatek w 
kwocie 2 200 zł 
opłacony w całości z 
uzyskanych 
przychodów. W 
spotkaniu uczestniczyli 
mieszkańcy gminy 
Knyszyn oraz 
przedstawiciele władz 
samorządowych. 
Zapoznali się z kilkoma 
projektami 
zrealizowanymi w 
ramach Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 
oraz wykorzystaniem 
środków i 
zaawansowaniem 
projektów.

94,99,Z

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, 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
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 111,406.30 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 101,652.62 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 29.33 zł

e) Pozostałe przychody 9,724.35 zł

61,304.04 zł

0.00 zł

11,993.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 16,980.98 zł

440.00 zł

11,308.61 zł

800.00 zł

4,432.37 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 9,753.68 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 13,470.34 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 10,221.42 zł

3.3. 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

1 Renowacja ołtarza św. Antoniego w knyszyńskim kościele parafialnym 8,020.00 zł

2 Projekty „Odkrywamy kirkut w Knyszynie” i „Spacer po kirkucie” 860.02 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11,374.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 73,297.04 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 20,662.86 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 91,209.76 zł 10,101.42 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

80,989.76 zł 10,101.42 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8,020.00 zł

2,200.00 zł 0.00 zł

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 Projekt „Tworzymy sieć pokoleniową” 305.40 zł

4 Wieczór wspomnień poświęcony poetce Elżbiecie Daniszewskiej 299.00 zł

1 Remont kościoła w Knyszynie 8,020.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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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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 świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

13.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

32.00 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

22.00 osób

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

12.00 osób

10.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 23,897.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 23,897.00 zł

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

23,897.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 23,897.00 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

83.34 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

190.81 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

7.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

7.00 osób

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

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

1,000.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

Członkom organu zarządzającego wypłacono jedno 
wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 1000,00 zł na 
podstawie umów o dzieło, za skład komputerowy 
wydawnictwa sfinansowano ze źródeł zewnętrznych.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

6,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Projekt „Tworzymy sieć 
pokoleniową”

Wspieranie oddolnych inicjatyw 
społecznych oraz integracji 
lokalnej. 
Wskazanie form aktywnego 
spędzania czasu wolnego 
poprzez innowacyjne formy 
działań edukacyjnych. 
Rozwijanie zdolności 
naturalnych wśród 
dzieci,młodzieży i dorosłych. 
Nawiązanie dialogu 
międzypokoleniowego.

Województwo Podlaskie 5,993.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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)

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

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

organizacji

Mieczysław Lewkowicz
Krzysztof Bagiński

26.03.2015 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2 Projekt „Ocalić od 
zapomnienia”.

Ochrona i promocja dziedzictwa 
historycznego i kulturowego 
ziemi knyszyńskiej

Województwo Podlaskie i Gmina 
Knyszyn

6,000.00 zł
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