
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE
z działalności Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego
im. Zygmunta Augusta
w 2009 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 2/10
Zarządu Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego 
im. Zygmunta Augusta
z dnia 11.03.2010 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 2009 r. Towarzystwo otrzymało darowizny z 1% podatku dochodowego na łączna kwotę 
3914,20 zł. Z tego w 2009 r. wydatkowano 1594 zł na zakup sprzętu sportowego, który 
przekazano młodzieżowej sekcji piłki siatkowej UKS Podlasiak Knyszyn.
Do wydatkowania pozostała kwota 2320,20 zł, z tego: 656 zł przeznaczono na wsparcie UKS 
Podlasiak Knyszyn, 1664,20 zł przeznaczono na wydawnictwa, wystawy, projekty edukacyjne 
skierowane do dzieci i młodzieży oraz renowację nagrobka weterana powstania styczniowego.
• 6 marca 2009 r. odbyło się otwarte spotkanie Towarzystwa, podczas którego Mieczysław 
Lewkowicz i Regina Świtoń zaprezentowali referaty poświęcone Adamowi Jakackiemu. Adam 
Jakacki, syn zarządcy majątku Knyszyn z okresu międzywojennego, miłośnik ziemi knyszyńskiej, 
długoletni współpracownik „Gońca Knyszyńskiego” obchodził w styczniu 2009 r. 90-tą rocznicę 
urodzin.
• 30 kwietnia 2009 r. gościliśmy w Knyszynie grupę młodzieży z miejscowości Czyżew-
Osada, realizującej projekt pt. „Akademia Pana Twardowskiego w Czyżewie-Osadzie. Krzysztof 
Bagiński oprowadził gości po Knyszynie, opowiedział o historii miasta i jego zabytkach. Jadwiga 
Konopko zaprezentowała Izbę Regionalną w Knyszyńskim Ośrodku Kultury.
• 17 czerwca 2009 r. odbyło się spotkanie z Zofią Cybulko - Zastępcą Podlaskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zofia Cybulko przedstawiła informację na temat 
zabytków z terenu gminy Knyszyn, uwarunkowań prawnych związanych z ochrona zabytków, 
wymogów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym zakresie oraz możliwościach 
pozyskania środków na prowadzenie prac remontowych i konserwatorskich. Podczas dyskusji 
omówiono plany remontowe, badawcze (krypty, freski) i konserwatorskie dotyczące 
knyszyńskiego kościoła parafialnego oraz plany gminy Knyszyn i ewentualne zalecenia 
konserwatora zabytków dotyczące rewitalizacji Rynku w Knyszynie.
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• Towarzystwo wspomagało realizację projektu „HAVERIM – PRZYJACIELE. Spotkania 
polsko-żydowskie” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie we współpracy z 
ZSO w Knyszynie. W dniu 21.10.2009 r., w Knyszynie doszło do spotkania naszej młodzieży z 
grupą młodzieży z Izraela (wspólne porządkowanie cmentarza żydowskiego, spotkanie w szkole, 
tańce i inne zajęcia integracyjne, nasza młodzież przedstawiła prezentację komputerową o historii 
knyszyńskich Żydów (w angielskiej wersji językowej) opracowaną przez Krzysztofa i Agnieszkę 
Bagińskich, goście przedstawili prezentację komputerową o swojej miejscowości. W grupie gości 
był także Gaj Suraski, wnuk Samuela Suraskiego, knyszyńskiego Żyda ocalonego podczas wojny 
przez Czesława Dworzańczyka. W ramach projektu wydano folder prezentujący historie 
knyszyńskich Żydów oraz działania podejmowane przez naszą młodzież w ramach tego i 
poprzednich projektów (Przywróćmy pamięć i Ocalmy od zapomnienia wielokulturowy Knyszyn).
• Członkinie Towarzystwa, Ewelina Sadowska i Urszula Sidorską, uczestniczyły w 56 
godzinnym szkoleniu „Partnerstwo publiczno-prywatne sposobem na aktywizowanie NGO’s z 
powiatu monieckiego, które odbyło się w Krypnie na przełomie listopad i grudnia 2009 r.
• Towarzystwo włączyło się do współpracy w realizacji projektu pt. „Król Królów” będącego 
inicjatywą społeczną młodzieży i nauczycieli ZSO w Knyszynie, knyszyńskich księży oraz 
kleryków i profesorów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. 
„Król Królów” to tytuł sztuki o tematyce bożonarodzeniowej, w której występują inicjatorzy 
przedsięwzięcia. Sztuka została nagrana i wydana na płycie DVD.
• Członkowie Towarzystwa publikowali artykuły dotyczące ziemi knyszyńskie na łamach 
„Nowego Gońca Knyszyńskiego” oraz w miejskim portalu internetowym www.knyszyn.pl, np. cykl 
artykułów Mieczysława Lewkowicza poświęcony starostom knyszyńskim.
• Marek Olesiewicz wykonał skład komputerowy książki z legendami Tomasza Krawczuka. 
Druk książki planowany jest w 2010 r. Na ten cel Towarzystwo uzyskało darowizny od osób i firm 
prywatnych w łącznej kwocie 2901,56 zł.
• Towarzystwo przystąpiło do wydania tomiku wierszy dla dzieci autorstwa Reginy Świtoń.
• Zarząd Towarzystwa postanowił podjąć współpracę z knyszyńską parafią w zakresie 
wsparcia remontu zabytkowego kościoła w Knyszynie.
• 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 1 raz, odbyły się 4 

posiedzenia Zarządu.
Uchwały Walnego Zebrania Członków:

• Nr 1/09 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej w 2008 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa
• Nr 2/09 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie wykluczenia członków zwyczajnych

Uchwały Zarządu:

• Nr 1/09 z dnia 06.03.2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2008 r.
• Nr 2/09 z dnia 06.03.2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2008 r.
• Nr 3/09 z dnia 18.12.2009 r. w sprawie przyjęcia członów zwyczajnych (Ewelina Sadowska i 
Urszula Sidorska)

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
a) przychody statutowe 4 304,20 zł
w tym:
składki członkowskie 380,00 zł
darowizny 1% podatku dochodowego 3 914,20 zł
wpłaty za odznaki członkowskie Towarzystwa 10,00 zł

b) przychody finansowe 6,46 zł

c) przychody przyszłych okresów
(darowizny na druk książki Tomasza Krawczuka) 2 901,56 zł
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6. Informacja o poniesionych kosztach:
a) realizacja celów statutowych 1 594,00 zł

w tym:
pomoc rzeczowa dla UKS Podlasiak Knyszyn 1 594,00 zł
z 1 % podatku dochodowego

b) koszty administracyjne 57,25 zł
c) działalność gospodarcza

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
d) pozostałe koszty

koszty finansowe 7,00 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 – 0
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 – 0 zł,

w tym wypłacone członkom zarządu – 0 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.
Na koniec 2009 r. stowarzyszenie posiada środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym 
w kwocie 5 555,42 zł. Przychody przyszłych okresów (darowizny) w kwocie 2901,56 zł 
przeznaczone są na druk książki z legendami Tomasza Krawczuka.

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.

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

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie miało zobowiązań podatkowych.
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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