SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO za 2014.
STOWARZYSZENIE POMOCY RUBIEŻ w BIAŁYMSTOKU
I.

Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Pomocy RUBIEŻ

Nazwa

Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ

Adres:

15-660 Białystok ul. Witosa 38 lok.2A

Kontakt:

prezes 85 742 15 40, kom. 608 056 370
wiceprezes 85 654 68 58, kom.601 158 762
wiceprezes 85 6512557, kom. 662836409
sekretarz 85 651 08 28, kom. 605 732 101
członek zarządu 660783410

Fax:

85 651 08 28

Strona internetowa:
e-mail:

www.rubiez.iig.pl
rubiez@iig.pl

Nazwa banku, siedziba
Numer konta:
Sąd Rejestrowy:
Data i nr rejestru:

BANK PEKAO S.A. Oddział Białystok,
Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
51 1240 5211 1111 0000 4924 4733

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
pierwsza rejestracja Sąd Wojewódzki w Białymstoku I Wydział
Cywilny 30.12.1994r. Nr I NsRej.st.270/94 pod numerem 623
od dnia 18.02.2002 – pod numerem KRS 0000092389
od dnia 16.09.2004r. - organizacja pożytku publicznego

REGON:

P – 050375126

NIP:

542-26-73-617

PKD:

9499Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana

Zarząd Stowarzyszenia:
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji.
Dane członków Zarządu Stowarzyszenia RUBIEŻ wg KRS
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwisko i imię
Józef Piotr Kulikowski
Jadwiga Ragiel
Lech Zygmunt Marek
Bronisława Wiktoria Tomaszewska
Krzysztof Łobacz

Pełnione funkcje
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz
Członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
1. Elżbieta Majewska - Przewodnicząca Komisji
2. Jolanta Czech – członek
3. Irena Treszczotko - członek
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Cele statutowe Stowarzyszenia:
1. udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, różnego typu domom dziecka, domom opieki dla
dorosłych i dzieci, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi,
rodzinom ubogim i wielodzietnym w Polsce, a przede wszystkim z województw położonych
przy wschodniej granicy Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego,
2. udzielanie pomocy charytatywnej rodzinom polskiego pochodzenia z krajów: Białoruś, Litwa,
Łotwa, Rosja, Ukraina i innych krajów, w których działają organizacje polonijne,
3. pomoc w wyposażaniu szkół w pomoce szkolne, podręczniki, książki do bibliotek, sprzęt
sportowy itp. w województwie podlaskim, w Polsce oraz w krajach, o których mowa w punkcie
2 i odbywa się w nich nauka języka polskiego,
4. pomoc dla organizacji polonijnych w krajach wymienionych w punkcie 2 w ich działalności
utrzymującej polskość, kulturę, oświatę i tradycję polską,
5. patronat nad miejscami pamięci narodowej w krajach wymienionych w punkcie 2,
6. pomoc placówkom ochrony zdrowia, hospicjom oraz ośrodkom opieki społecznej dla dzieci i
dorosłych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, samotnymi,
ubogimi na terenie RP, a szczególnie w województwie podlaskim

Sposób realizacji celów statutowych:
1. współpraca z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w kraju i w
krajach, do których kierowana jest pomoc,
2. współpraca z podmiotami gospodarczymi, szkołami oraz uczelniami wyższymi,
3. współpraca z placówkami ochrony zdrowia, opieki społecznej itp.,
4. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce oraz w krajach wymienionych w
punkcie 2 celów statutowych
5. występowanie do instytucji publicznych i gospodarczych z wnioskami o sfinansowanie
określonych programów,
6. organizowanie zbiórek pieniężnych,
7. organizowanie koncertów charytatywnych, festiwali, konkursów, wystaw artystycznych i innych
imprez kulturalnych oraz oświatowych z udziałem m.in. zespołów i artystów pochodzących z
krajów wymienionych w punkcie 2 celów statutowych oraz z Polski,
8. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i kulturalnymi, organizacjami
kombatanckimi, Kościołami, prasą, radiem, telewizją.
Zadania realizowane przez stowarzyszenie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i
wolontariacie
1) działalność charytatywna
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy
placówkom typu hospicja, zakłady opiekuńczo - lecznicze
3) pomoc społeczna
4) nauka, kultura, oświata, edukacja, sport.

II.

Charakterystyka
działalności organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym

Opis głównych działań podjętych przez Stowarzyszenie:
W 2014r Stowarzyszenie obchodziło 20 lecie swego istnienia i m.in. pod tym kątem były planowane
działania i akcje.
Z ważniejszych decyzji podjętych w II kw. 2014r. ( po przeprowadzeniu Zbiórki Wielkanocnej) była
uchwała zarządu o rezygnacji z udziału w dalszych zbiórkach żywności. Dotychczasowa formuła
prowadzonych zbiórek oraz coraz mniejsze zainteresowanie wolontariuszy ( np. znalezienie osób z
samochodami do przewozu zebranej żywności, zebrania komisji do liczenia zebranej żywności z
poszczególnych sklepów, a następnie układanie i segregowanie żywności w magazynie – to wszystko
wymaga bardzo dużo wysiłku fizycznego i czasowego). Ponadto nowe regulaminy Banku Żywności
dotyczące dystrybucji żywności wymagają od stowarzyszenia ogromnej liczby dokumentów
uzasadniających przyznaną pomoc. W związku z tym, że stowarzyszenie działa wyłącznie społecznie
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– nie stać jest na zatrudnianie osoby do prowadzenia pomocy potrzebującym wg zasad Banku
Żywności. Tak więc po przeprowadzeniu dystrybucji żywności z Wielkanocnej Zbiórki do następnych
tego typu akcji stowarzyszenie nie przystępowało.
Wielkanocna Zbiórka Żywności prowadzona była przez dwa dni w 5 sklepach przez uczniów z 5
białostockich szkół. Łącznie pracowało 70 wolontariuszy, a w efekcie zebrano 750 kg trwałej żywności.
Żywność została przekazana do 14 ubogich rodzin w woj.podlaskim (rodziny wielodzietne, osoby
niepełnosprawne –razem 60 osób) oraz do parafii katolickiej w Pskowie na program pomocy dzieciom
bezdomnym i z rodzin patologicznych, na Ukrainę do Fundacji Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z
Włodzimierza Wołyńskiego dla dzieci i młodzieży z ośrodka dla niepełnosprawnych, na Białoruś do
Grodna dla ubogich rodzin polskiego pochodzenia.
W grudniu 2014r. stowarzyszenie zakupiło żywność, która przekazana została w formie paczek dla
ubogich rodzin z Brześcia na Białorusi.
Łącznie pomocą żywnościową na Białorusi, Ukrainie, Rosji objęto ok. 300 osób. Dystrybucja odbywała
się przy pomocy polskich placówek konsularnych i parafii katolickich.
Rozwinięto współpracę z Izbami Celnymi w pozyskiwaniu odzieży, obuwia, pomocy szkolnych itp.
Stowarzyszenie praktycznie uczestniczyło we wszystkich konkursach ogłaszanych przez Izbę Celną w
Białymstoku o zakup lub darowizny rzeczy przejmowanych na granicach, które następnie mogły być
przekazane w Polsce lub opuścić obszar Unii Europejskiej.
W 2014r. 6 razy otrzymaliśmy dary z Izby Celnej i było to: 6179 kg odzieży, obuwia, pomocy
szkolnych.
Otrzymywaną odzież przekazywano do:
• 5 szkół w Białymstoku i powiecie białostockim
• TPD w Suwałkach
• Organizacji polskich w Grodnie, Lidzie, Brześciu
• Organizacji polskich na Ukrainie i do Fundacji Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z
Włodzimierza Wołyńskiego
• Parafii katolickich w Raduniu, Grodnie, Nowogródku na Białorusi, parafii katolickiej w Pskowie
w Rosji, parafii prawosławnych na Białorusi i Łotwie. Wszystkie zajmują się pomocą dla
ubogich, niepełnosprawnych, dziećmi z rodzin niewydolnych i patologicznych
• MONARU w Zaczerlanach
• Gminnych ośrodków pomocy rodzinom w Sokółce, Nowym Dworze, Szudziałowie,
Poświętnym, Turośni Kościelnej, Sidrze, Goniądzu.
Pomocą w tym zakresie zostało objętych ok. 500 osób za granicą i ponad 1200 osób w województwie
podlaskim.
Dnia 3.04.2014r. podpisano umowę Nr 64/2014/Ref.K z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wystawa „Z wysokości spogląda
Pan..” w Grodnie w Galerii u Majstra i galerii M-GCK w Choroszczy prezentującą ginącą kulturę
sakralną z Podlasia i Białorusi na zdjęciach artystów fotografików z Polski i Białorusi. Szczególnie
ważne było to,że na jednej wystawie połączyliśmy artystów z obu krajów, a przede wszystkim dzięki
zdjęciom można zachować w pamięci utrwalone na zdjęciach krzyże, kapliczki przydrożne i związane
z tym zwyczaje. Wystawa w Grodnie cieszyła się uznaniem, a tematyka była niecodzienna co
podkreślił na otwarciu Konsul RP w Grodnie. Drugi etap wystawy był w Choroszczy i jej termin
znakomicie wpisał się w święta tj. Wszystkich Świętych i zaduszki oraz Święto Niepodległości.
Wg oceny Galerii U Majstra wystawę w Grodnie odwiedziło ponad 1000 osób, a w Choroszczy
cieszyła się szczególnym zainteresowaniem szkół.
W 2014r. kontynuowana była współpraca ze Związkiem Sybiraków przy organizacji corocznych
spotkań Sybiraków z całego świata na Marszach Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.
Marsz odbywał się w dniach 11-12 września 2014r. Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ zorganizowało
przyjazd Sybiraków i lekarzy polskiego pochodzenia z Łucka na Ukrainie. Przez dwa dni wolontariusze
Stowarzyszenia opiekowali się naszymi gośćmi i oprócz programu przewidzianego przez Związek
Sybiraków zapewniliśmy lekarzom spotkanie z personelem Hospicjum w Białymstoku. Tradycyjnie
wszyscy goście otrzymali od nas na zakończenie pobytu upominki.
W 2014r. otrzymywaliśmy z Niemiec nadal sprzęt na wyposażenie szpitali i hospicjum.
Stowarzyszenie otrzymało w 2014r. łącznie:
• 94 łóżka, które przekazano do szpitali w Dąbrowie Białostockiej, Suwałkach, Hospicjum w
Białymstoku
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•

57 chodzików, 16 wózków inwalidzkich, 20 krzeseł sanitarnych. Sprzęt ten przekazano do
szpitali w Choroszczy, Łomży, Dąbrowie Białostockiej, Knyszynie, Grajewie, dla kombatantów
w Grodnie,

Kontynuowano pomoc w odbudowie i wyposażaniu klasztoru podominikańskiego w Nowogródku. W
tym celu stale szukamy nowych sponsorów i dobrodziejów. Nawiązaliśmy współpracę z Lasami
Państwowymi i poszczególnymi nadleśnictwami i dzięki temu mogliśmy sfinansować wykonanie
ponad 100 sztuk drzwi wewnętrznych, zakup materiałów oraz prace malarskie. W czerwcu 2014r.
zorganizowano wyjazd studyjny do Nowogródka celem zapoznania się z postępem robót
wykończeniowych. Wyjazd ten przyczynił się do zwiększonych wpłat na cele związane z realizacją
tego zadania.
W lutym 2014r. wspieraliśmy finansowo rodaków z Litwy. W rejonie wileńskim polskie władze
samorządowe zostały ukarane bardzo znacznymi karami grzywny za używanie polskich nazw
miejscowości i ulic. Stowarzyszenie włączyło się do ogólnopolskiej akcji pomocy i przekazaliśmy
kwotę 1500 zł na rzecz polskich organizacji na Litwie.
Największym wydarzeniem w 2014r. były obchody 20-lecia stowarzyszenia. Uroczystości odbyły się
26.09.2014r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku i zgromadziły ponad 700 gości z
Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy, Niemiec, Polski.
Zaproszenia na koncert w dniu 26.09.2014r. otrzymali przede wszystkim członkowie i wolontariusze,
a także współpracujące i pomagające instytucje, służby, organizacje, firmy jak np. Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Wojewódzki,
Izby Celne, Straż Graniczna,
placówki dyplomatyczne zza wschodniej granicy, Lasy Państwowe, Policja, wojsko, szpitale,
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Związek Sybiraków, banki, szkoły podstawowe, średnie i
wyższe, ZHP, związki zawodowe, współpracujące stowarzyszenia, fundacje z Polski i zagranicy.
Ponad 700 gości w piątkowy wieczór, 26 września 2014r., zapełniło obszerną widownię Opery i
Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, przyjmując zaproszenie na uroczysty koncert z okazji 20-lecia
Stowarzyszenia Pomocy Rubież.
W inaugurującej to, tak ważne dla naszej organizacji wydarzenie, części oficjalnej, po wystąpieniu
prezesa Stowarzyszenia, Józefa Kulikowskiego, działacze, przyjaciele i sponsorzy Rubieży otrzymali
odznaczenia państwowe, pamiątkowe statuetki oraz Honorowe Odznaki i dyplomy Stowarzyszenia
Pomocy Rubież.
Nie zabrakło też wyrazów uznania ze strony władz samorządowych i państwowych Województwa
Podlaskiego, a także władz miasta Białegostoku. Otrzymaliśmy wiele grawertonów z podziękowaniami
za dotychczasową społeczną pracę i życzeniami dalszego jej kontynuowania. Gratulacje były z
Polski, Niemiec, Ukrainy, Białorusi. Mieliśmy także przyjemność odczytania ze sceny Opery licznych
listów gratulacyjnych- zarówno z Polski, jak i krajów do których w ciągu tych dwudziestu lat docierała i
nadal dociera nasza pomoc- m.in. z Białorusi i Ukrainy.
Po części oficjalnej członkowie Rubieży i jej goście obejrzeli, trwający blisko półtorej
godziny, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, w którym ponad stu
artystów przedstawiło nie tylko tradycyjne polskie pieśni i piosenki wojskowe, lecz także znane
standardy ze światowych musicali.
Po koncercie z radością i dumą przyjmowaliśmy życzenia kolejnych tak owocnych
dwudziestu lat działalności. My z kolei dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przez te lata byli z
nami.
Szczegółowa informacja wraz ze zdjęciami z uroczystości 20 lecia znajduje się na stronie
internetowej Stowarzyszenia Pomocy Rubież www.rubiez.iig.pl w zakładce aktualności oraz w
dokumentacji fotograficznej stowarzyszenia.
Ponadto obszerne informacje o pracy stowarzyszenia w ciągu 20 lat i uroczystości w dniu 26 września
2014r. przedstawione zostały w:
• TVP Białystok (Obiektyw 26.09.2014r.)
• TVP Polonia 26.09.2014, 27.09.2014. 1.10.2014
• Polskim Radio Białystok w wiadomościach oraz specjalny reportaż w dniu 29.09.2014r.
W 2014r. kontynuowano współpracę z innymi organizacjami instytucjami w Polsce jak np. Ośrodek
MONAR-u w Zaczerlanach, Związek Sybiraków, Stowarzyszenie Białystok – Eidhoven,
Stowarzyszenie – Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku, Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury, Bank Żywności Białystok-Suwałki. Współpraca polegała na wymianie darów, przekazywaniu
pomocy oraz nieodpłatnej wzajemnej pracy na rzecz zaprzyjaźnionej organizacji (np. MONAR, który
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pomaga przy pracach transportowych, pracach związanych z załadunkiem darów charytatywnych itp.),
organizowaniu wspólnych przedsięwzięć;
Delegacje członków Stowarzyszenia uczestniczyły w ważnych wydarzeniach środowisk polskich na
Białorusi, jak np.: Festiwalu Poloneza w Słonimiu, Festiwalu nad Kanałem Augustowskim „Kanał
Augustowski w Kulturze Trzech Narodów”, a w 2014r. po raz pierwszy drugi dzień festiwalu odbywał
się w Augustowie, uroczystościach państwowych organizowanych przez Konsulaty RP w Grodnie i
Brześciu, uroczystościach państwowych w Białymstoku i województwie podlaskim.
Tradycyjnie, w grudniu 2014r. zorganizowano spotkanie opłatkowe. W 2014r. było ono bardziej
uroczyste w związku z 20-leciem organizacji. Przybyli na nie wszyscy członkowie i wolontariusze oraz
władze samorządowe na czele z Marszałkiem Województwa. Było to spotkanie, na którym
podsumowano pracę w 2014r.
W okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przekazywano paczki z żywnością, słodyczami
najuboższym polskim rodzinom z Grodna, Brześcia.
W IV kw. 2014r. z okazji 20 lecia podjęto uchwałę o wydaniu okolicznościowego albumu
prezentującego dorobek stowarzyszenia. Album zawiera ok. 150 zdjęć od samego początku z opisem
miejsc, zdarzeń, okoliczności. Przygotowanie albumu (wybór zdjęć, opisy) wykonali członkowie
zarządu w osobach: Józef Kulikowski, Bronisława Tomaszewska i Lech Marek. Druk albumu został
ukończony w pierwszych dniach stycznia 2015r.a album jest wręczany wszystkim działaczom
stowarzyszenia, współpracującym organizacjom, instytucjom, szkołom w Polsce oraz na Białorusi,
Litwie, Ukrainie, Niemczech.
Zarząd bardzo aktywnie zabiegał o wpłaty 1% podatku na konto stowarzyszenia. Na stronie
internetowej www.rubiez.iig.pl można było dokonać bezpłatnego rozliczenia się z podatku za 2013r. a
jednocześnie automatycznie wpisane zostało nasze stowarzyszenie jako beneficjent. Ponadto
ogłaszano w wydaniach specjalnych Gazety Wyborczej apele o wpłaty na naszą rzecz. Wydrukowano
ponad 2 tys. ulotek zachęcających do wpłat na konto stowarzyszenia. Ulotki rozdawano w szkołach,
urzędach oraz poprzez członków i wolontariuszy wrzucano do skrzynek mieszkańców miasta.
Łącznie pomoc przekazano do 50 organizacji, stowarzyszeń, szkół, szpitali, domów pomocy, parafii,
Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie (do tych samych instytucji kilka razy w ciągu roku)
Liczba osób fizycznych objętych pomocą w Polsce ok.1260, za granicą ok. 800 osób.
Wszystkie prace i programy były wykonywane nieodpłatnie przez członków i wolontariuszy
Stowarzyszenia. Statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
Zasięg terytorialny działalności Stowarzyszenia to: cały kraj, a szczególnie województwo podlaskie
oraz zagranica: Białoruś, Ukraina, Rosja (Psków), Litwa, Łotwa.

III.

Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego okresie sprawozdawczym

Informacja o przychodach organizacji
1.

Łączna kwota przychodów organizacji ogółem

2.

Informacja o źródłach przychodów stowarzyszenia:
•
•
•
•

•

-

przychody z działalności finansowej
przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
ze źródeł publicznych
ze źródeł prywatnych ogółem:
w tym:
a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych
c) z darowizn od osób prawnych
d) z ofiarności publicznej
z innych źródeł
-

310.224,17

-

0,06
9.258,20
4.573,98
296.391,93
176,00
37.904,00
178.176,16
5.286,55
74.849,22
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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
- 00,00
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: 9.258,20
3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób
fizycznych w okresie sprawozdawczym:
• zakupy w Izbach Celnych artykułów przemysłowych i usługi spedycyjne
• zakupy upominków, żywności na paczki, wiz, polis, transport związany z wyjazdami na
Białoruś, Litwę, kwiaty na uroczystości patriotyczne, dyplomy, grawertony
• koszty eksploatacji i wynajmu lokalu (najem, energia),materiały biurowe, telefony
• koszty paliwa (transportu) na zbiórkę żywności
• reklama 1%
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:
• Pomoc Polakom na Wschodzie - kwota- 3420,88 (pomoc dla Polaków
z Litwy oraz zakupy upominków, żywności dla polskich organizacji na
Białorusi)
• Służba zdrowia – dokupiono wyposażenie do Zakładu OpiekuńczoLeczniczego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego
w Białymstoku - 2.521,50
• Bieżąca działalność statutowa – (czynsz za siedzibę i magazyny, energia
elektryczna, telefony, materiały biurowe, znaczki itp.) - 3315,82
Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Informacja o poniesionych kosztach w 2014r.

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym
ogółem
w tym:
koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego
koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności
pożytku publicznego
koszty
z
tytułu
prowadzenia
działalności
gospodarczej
koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i
energii,
usługi
obce,
podatki
i
opłaty,
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej
związanej
z
pozyskiwaniem
1%
podatku
dochodowego od osób fizycznych
pozostałe koszty ogółem

IV.

Koszty ogółem

242.114,38

236.889,79
00,00
00,00

od osób W tym: wysokość
kosztów finansowanych z
1% podatku
dochodowego fizycznych

9.258,20

5.794,78
00,00
00,00

3.315,82

3.315,82

147,60

147,60

1.761,17

0,00

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie korzystało z możliwości użyczenia przez Zarząd Mienia
Komunalnego w Białymstoku pomieszczeń magazynowych bez odpłatności, a lokalu siedziby
stowarzyszenia ze zniżkami, a także ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

V.
1.
2.
3.
4.

VI.

Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej –
Stowarzyszenie nikogo nie zatrudnia na podstawie umów o pracę ani umów cywilnoprawnych.
Członkowie: na koniec roku 2014 Stowarzyszenie liczyło 32 członków.
Zmiana członkostwa w organizacji: w 2014 r. przyjęto 3 członków.
Wolontariat w okresie sprawozdawczym – Stowarzyszenie opiera się wyłącznie na pracy
społecznej członków i pracy wolontariuszy
• Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres nie
dłuższy niż 30 dni - 70 osób, w tym 5 osób to członkowie organizacji
• Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres
dłuższy niż 30 dni – 25 osób, a w tym:
- członkowie organizacji 12
- członkowie zarządu i komisji rewizyjnej 8
- inne osoby -5

Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
Stowarzyszenie nie zatrudnia na podstawie umów o pracę żadnych pracowników, ani osób
na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyjątek dotyczył zatrudnienia osoby prowadzącej
koncert z okazji 20 – lecia stowarzyszenia.

VII.

Informacje o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach
pieniężnych w okresie sprawozdawczym
Nie dotyczy

VIII.

Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez
administrację publiczną w okresie sprawozdawczym
Zorganizowano wystawę w Grodnie i Choroszczy „Z wysokości spogląda Pan…..” na
podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Otrzymane środki
na ten cel wyniosły 4.573,98 zl.

IX.

Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego
zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym
Nie dotyczy

X.

Informacje uzupełniające
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje wszelkie decyzje w drodze uchwał. Zebrania Zarządu
odbywają się w miarę potrzeby, uczestniczą w nich również członkowie Komisji Rewizyjnej, a
także członkowie realizujący konkretne zadania i programy, zaproszeni goście. Wszystkie
zebrania Zarządu są protokołowane. W 2014r. odbyło się 31 zebrań zarządu.
W okresie sprawozdawczym nie było kontroli prowadzonej przez organy administracji
publicznej.
Organizacja nie przeprowadziła badania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z
dnia 29.09.1994r. o rachunkowości.
Stowarzyszenie posiada:
• Zasady (politykę) rachunkowości
• Na podstawie ustawy o rachunkowości przyjęto prowadzenie uproszczonej
rachunkowości.
Internet – stronę internetową mamy dzięki firmie IMEDIA w Wasilkowie (www.i-media.com.pl).
O wszystkich najważniejszych działaniach i wydarzeniach na bieżąco zamieszczamy
informacje, a stronę internetową aktualizuje nieodpłatnie wolontariusz Stowarzyszenia pan
Robert Skrzymowski.
Księgowość w 2014r. prowadziło Biuro Rachunkowe Anna Krupicka w Białymstoku.
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Niniejsze sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte
Stowarzyszenia Pomocy Rubież w dniu 25 czerwca 2015r.

w

drodze

uchwały

przez

Zarząd

Sprawozdanie opracowała Bronisława Tomaszewska na podstawie dokumentacji stowarzyszenia oraz
sporządzonych przez Biuro Rachunkowe Anna Krupicka sprawozdań finansowych.
Zarząd
1.Józef Kulikowski
- prezes
2. Jadwiga Ragiel - wiceprezes
3. Lech Zygmunt Marek - wiceprezes
4. Bronisława Tomaszewska - sekretarz
5. Krzysztof Łobacz – członek zarządu
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