SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO za 2019r.
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 85 651 25 57, kom. 662 836 409
sekretarz kom. 604 994 814
członek zarządu 660 783 410

Strona internetowa:
e-mail:

www.rubiez.org
biuro@rubiez.org

Nazwa banku, siedziba

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

Numer konta:
Sąd Rejestrowy:
Data i nr rejestru:

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 w.g stanu na 31.12. 2019.r.
Lp.
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Nazwisko i imię
Józef Piotr Kulikowski
Jadwiga Ragiel
Lech Zygmunt Marek
Wanda Dzierżyńska
Krzysztof Łobacz

Pełnione funkcje
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz
Członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
1. Czesław Bartoszewicz - Przewodniczący Komisji
2. Jerzy Bołtuć – członek
3. Danuta Dakowicz – członek
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,
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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, dziedzictwo narodowe, oświata, edukacja, sport.

II.

Charakterystyka
działalności organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym

1.Opis głównych działań podjętych przez Stowarzyszenia:
W 2019r. Stowarzyszenie skupiło się na następujących sferach zadań:

• Ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
• Ochrony zdrowia
• Działalności na rzecz dzieci i młodzieży ,w tym wypoczynku dzieci i młodzieży6.
• Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
-Poprzez:
•
•
•
•

kontynuowanie wsparcia projektu w dziedzinie zachowania dziedzictwa narodowego tj.
realizacja prac związanych z rekonstrukcją i odbudową kompleksu klasztornego Sióstr
Brygidek w Grodnie na Białorusi
wsparcie prac budowlanych realizacji zaplecza technicznego organizowanej stołówki przy
klasztorze w Nowogródku.
zapewnienie wypoczynku letniego dzieciom z województwa podlaskiego i z Białorusi.
pomoc w wyposażaniu placówek służby zdrowia województwa podlaskiego

2

•
•
•
•

doraźna pomoc polskim rodzinom i organizacjom skupiającym polską mniejszość na Białorusi,
Litwie, Ukrainie
pomocy dla osób fizycznych ;niepełnosprawnym lub pozostających w chorobach przewlekłych.
udział w imprezach kulturalnych i oświatowych organizowanych przez polskie organizacje na
Białorusi
udział w uroczystościach rocznicowych w Białymstoku i woj. podlaskim oraz na Białorusi
związanych oraz innych imprezach kulturalnych, festiwalach .

1.1.1 Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
W 2019 roku kontynuowano wsparcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn;
Rekonstrukcja i odbudowa Klasztoru Sióstr Brygidek z XVII w Grodnie.
Klasztoru związanego z dziejami Polskimi na Kresach.. Realizacja tych zadań umożliwi przyśpieszenie
oddania do użytkowania jednego pionu odbudowywanego Klasztoru i wdrożenie realizacji
przedsięwzięć społecznych i kulturalnych na rzecz Polaków zamieszkujących w Grodnie i Diecezji
Grodzieńskiej.
Na mocy podpisanego porozumienia z 2017 roku Stowarzyszenie jest przedstawicielem Diecezji
Grodzieńskiej w Polsce i ma prawo występować w imieniu Ordynariusza Diecezji o dary finansowe i
rzeczowe .Diecezja posiada konto walutowe w polskim banku na które przekazywane są środki
finansowe pozyskane od darczyńców.
Dzięki finansowemu wsparciu przez Senat RP w wysokości 301 392 PLN w 2019 roku w okresie od
czerwca 2019 roku do 30 grudnia 2019.roku po podpisaniu umowy z Kancelarią Senatu RP pod
bezpośrednim nadzorem i koordynacją prac przez Koordynatora ze Stowarzyszenia, wykonano i
oddano do użytku określone zadania programowe w części obiektu które przyniosły następujące
efekty:
1. Wykonano wewnętrzną instalację sieci wodociągowej i kanalizacji w części obiektu mierzonej
liczbą jednostek na 1194 m2.
2. Wykonano instalację sieci centralnego ogrzewania wewnątrz części obiektu mierzonej liczbą
jednostek na 1194m2.
3.Wykonano; wybudowano wewnętrzne ściany podziałowe o powierzchni mierzonej w m3= 32m3
4.Wykonano część instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu mierzonej w m2 =500 m2.
Realizacja tych zadań wpisuje się w osiągniecie podstawowego celu jakim jest zakończenie ;
Rekonstrukcji i Odbudowy Klasztoru Sióstr Brygidek z XVII wieku pochodzenia Polskiego.
Ponadto dzięki ofiarności firm z woj. .podlaskiego i całej Polski pozyskano dodatkowe środki
finansowe i dary rzeczowe które przekazano na wykończenie sali konferencyjnej , urządzeń
sanitarnych, chodników podjazdów, mebli i wyposażenia kącika kawiarnianego przy Sali
konferencyjnej w naczynia ,lodówkę, Sala konferencyjna ma możliwość organizacji spotkań
,konferencji dla 60-80 osób.
Odbudowa i rekonstrukcja klasztoru przewiduje powstanie hostelu na 40 miejsc co ułatwi odwiedziny
pielgrzymów i turystów z Polski .Powstanie też Muzeum Diecezjalne /są już zbierane eksponaty/a
obok w dawnym lamusie[ drewniany budynek z XVII wieku zlokalizowane będzie na klasztornym
dziedzińcu Muzeum Rzemiosła i Gospodarki Grodna. Ten projekt umożliwi pokazanie historii
Kresów i roli Polski i Polaków w ich dziejach.

Odbudowa Klasztoru w Nowogródku.
W 2019 r. kontynuowano zbieranie środków na zakończenie prac związanych z odbudową i
wyposażaniem klasztoru podominikańskiego w Nowogródku .W 2019 roku pomoc była kierowana na
zakończenie prac budowlanych związanych z uruchomieniem stołówki ; t.j uruchomienie zaplecza
technicznego co ma szczególne znaczenie przy organizacji tam wypoczynku dzieciom, przyjmowaniu
pielgrzymów i turystów a w okresie zimowym wydawaniu posiłków dla ubogich.
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Należy podkreślić, że odbudowa klasztoru podominikańskiego w Nowogródku była dotychczas
największym projektem inwestycyjnym stowarzyszenia w całej 25 letniej działalności. Zakres prac
budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz wyposażenie wymagało olbrzymiego
zaangażowania i rozwiązania problemów logistycznych; praktycznie całe wyposażenie jak i część
materiałów budowlanych należało przewieść z Białegostoku, a nawet z innych miast Polski. Wszystko
zostało wykonane społecznie przez członków zarządu stowarzyszenia .i umożliwiło otwarcie klasztoru
jako Centrum Edukacyjno-Turystycznego Diecezji Grodzieńskiej.

1.1..2. Ochrona zdrowia
Pomoc placówkom ochrony zdrowia w województwie podlaskim
Dzięki kontynuacji współpracy z organizacją charytatywną z Niemiec, a szczególnie jej szefem panem
Gunterem Kirschbaum mogliśmy nadal pomagać służbie zdrowia przekazując sprzęt medyczny,
meble specjalistyczne itp.
Większość sprzętu tj: dziesiątki wózków, chodzików inwalidzkich, krzeseł sanitarnych, podnośników ,
24specjalistycznych łóżek, przekazana została do szpitali Wojewódzkich w Łomży i w Białymstoku
oraz do Miejskich szpitali w Białymstoku, Choroszczy .oraz do SPZOZ Knyszyn. Wspierano też
Hospicjum w Białymstoku, Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” na pomoc dla bezdomnych
znajdujących się pod ich opieką . Dla SP ZOZ MSWiA przekazano na mocy umowy darowizny
samochody : Volkksvagen 7HCA T5 oraz Fiat Panda 1,1 pozyskane nieodpłatnie w formie darowizny..

1.1..3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
Organizacja Letniego wypoczynku dzieci

W 2019 roku zorganizowano kolonie :
1)W Płocku przez Stowarzyszenie Patriotyczne Brać z udziałem naszego Stowarzyszenia.- udział w
nich wzięło 50 dzieci z rodzin pochodzenia polskiego z Białorusi wytypowane przez Związek
Polaków na Białorusi i Caritas –Grodno. Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ sfinansowało wycieczkę do
Warszawy i inne koszty transportu. Przekazano również upominki na zakończenie turnusu.

2)W Białymstoku – w X Liceum Ogólnokształcącym w dniach: od 14 -23 lipca – udział w
nich wzięło 35 dzieci w tym 4 opiekunów.
.
Zorganizowano wypoczynek pod hasłem; „Wakacje z Polską – Białystok 2019” dla dzieci i młodzieży
w wieku od 10-16 lat z rodzin polskiego pochodzenia z Lidy i Grodna, sponsorowany w całości przez
Urząd Miejski w Białymstoku a organizatorem wypoczynku było Stowarzyszenie Pomocy „Rubież”
-W sprawie organizacji pobytu dzieci z Białorusi zostało zawarte w dniu 12 lipca 2019 r. porozumienie
pomiędzy Urzędem Miasta Białegostoku a Stowarzyszeniem Pomocy Rubież ;gdzie uzgodniono
zakres zadań dla obu stron.
Ze strony białoruskiej kierownikiem grupy była nauczycielka języka polskiego i dyrektorka Domu
Polskiego w Lidzie, Pozostali opiekunowie to nauczycielka języka polskiego z Lidy, nauczycielka
skierowana przez „Caritas” Grodno i nauczyciel grodzieńskiej Szkoły Rezerw Olimpijskich – trener
strzelectwa sportowego.
-Opiekunowie oraz kierownik wypoczynku pełnili swoje zadania jako wolontariusze i w tym celu
podpisali stosowne umowy o wolontariacie z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Rubież”
Kierownikiem kolonii był członek Stowarzyszenia Pomocy Rubież ; przygotował Harmonogram i
Kosztorys wizyty a także rozkład dnia, zapewniając ich realizację oraz właściwą opiekę i
bezpieczeństwo uczestnikom.
-Miejsce zakwaterowania – Internat Liceum Ogólnokształcącego Nr X w Białymstoku , ul. Zwycięstwa
28.
- Koszt ogólny przedsięwzięcia to 37. 818, 06 zł. w całości pokryty z dotacji Urzędu Miasta Białystok.
Ponadto pozyskaliśmy nieodpłatną pomoc:
1.Od Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku: do dyspozycji dzieci
podstawiono zakładowy autokar schoolbus, w celu organizacji wycieczek dla zwiedzania okolic
Białegostoku, Sanktuarium Maryjnego w Świętej Wodzie k. Wasilkowa oraz uroczego i atrakcyjnego
Supraśla z jego zabytkami.
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2. Nieodpłatnie dzieci i młodzież gościły na strzelnicy sportowej prowadzonej przez doskonałą
zawodniczkę i trenerkę pochodzącą z Grodna, Polkę pracującą w Białym.
3. Uczestnicy wypoczynku letniego wzięli udział w wycieczce do Warszawy, zwiedzając Muzeum
Zamku Królewskiego oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego.
. Dzieci i młodzież zwiedziły Izbę Pamięci Jana Pawła II w Wigrach.
5.Atrakcyjny był udział w seansie filmowym w kinie Alfa w Białymstoku na wyprodukowanym w nowej
technologii kinowej filmie „Król Lew”.
Uczestnikom bardzo smakowały pyszne posiłki przygotowywane przez personel kuchni z Internatu X
L.O.. Dzieci i opiekunowie mieli zapewnione bezpłatne przejazdy komunikacją miejską. Doskonałe
wrażenie pozostawiła po sobie wizyta w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury i troskliwa, pełna
zaangażowania profesjonalna praca warsztatowa instruktorów z dziećmi i młodzieżą. Na zakończenie
turnusu podczas uroczystego podsumowania, dzieci otrzymały upominki ufundowane przez Urząd
Miejski w Białymstoku oraz upominki od Stowarzyszenia Pomocy „Rubież”. Podsumowując całość
wykonanych zadań należy podkreślić zaangażowanie wszystkich osób, których działania efektywnie
przyczyniały się do zapewnienia naszym gościom z Grodna i Lidy dobrego pobytu w Polsce. „Lato z
Polską Białystok 2019„
4. Interesujący przebieg miała także wycieczka do Augustowa, rejs statkiem i wpłynięcie do przystani
przy Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej w Studzienicznej oraz zwiedzanie Wigier i Starego
Folwarku

1.1.4.W 2019r. przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu uroczystościach
rocznicowych, festiwalach, koncertach, spotkaniach literackich itp.
Były to m.in.
• Udział delegacji w XV Międzynarodowym Festiwalu Poloneza w Słonimiu na Białorusi,
25 maja.

• W 2019 roku minęło 25 lat od zarejestrowania Stowarzyszenia Pomocy
RUBIEŻ Z tej okazji odbył się jubileuszowy koncert pod hasłem:
„ZA DOBROĆ SERCA I PASJĘ NIESIENIA POMOCY POTRZEBUJĄCYM”.
W części artystycznej wystąpił Reprezentacyjny Artystyczny Zespół Wojska Polskiego. W
trakcie tej uroczystości przypomniano mieszkańcom regionu i Polakom mieszkającym poza
granicami w regionach graniczących z województwem podlaskim historię Stowarzyszenia.
Zaprezentowano osiągnięcia działalności społecznej na rzecz osób pozostających w trudnej
sytuacji życiowej, szpitali, szkół, pielęgnowania polskości, działań na rzecz mniejszości
polskiej poza granicami kraju na przestrzeni 25 lat.
Wręczono okolicznościowe statuetki osobom fizycznym i przedstawicielom firm ;darczyńców z
podziękowaniem za społeczną pracę.
•

•
•

•
•

Udział w Festiwalu Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów w sierpniu na Białorusi
oraz w Augustowie. Uczestniczyły w nim zespoły z Polski, Litwy i Białorusi. W tym czasie
odwiedziliśmy też Kalety gdzie złożono kwiaty na grobie polskich żołnierzy KOP
pomordowanych we wrześniu 1939.roku.
Kontynuacja współpracy ze Związkiem Sybiraków przy organizacji corocznych spotkań
Sybiraków z całego świata we wrześniu każdego roku w Białymstoku
Uczestniczyliśmy we wszystkich świętach państwowych i ważnych dla naszego kraju oraz
regionu rocznicach zarówno w Polsce jak i na Białorusi jak: 80 rocznica agresji sowieckiej
na Polskę,11 listopada upamiętnienie odzyskania niepodległości, rocznicy mordu w
Katyniu, wywózki Polaków na Sybir,; złożenie kwiatów pod pomnikiem Nieznanego
Sybiraka, oraz po stronnie białoruskiej; złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach
żołnierzy polskich pod Kaletami,
Wspólne z przedstawicielami Konsulatu Republiki Białoruskiej uczczenie dnia
zwycięstwa.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, zakończenia i rozpoczęcia roku
szkolnego przekazywano pomoc żywnościową i odzieżową polskim rodzinom z Białorusi oraz
uczniom społecznych polskich szkół tamże.
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Tradycyjnie również w grudniu zorganizowano spotkanie opłatkowe z członkami stowarzyszenia,
wolontariuszami, sponsorami, gośćmi z Białorusi i Litwy, przedstawicielami kościoła katolickiego i
prawosławnego, władzami samorządowymi, szkołami, firmami i instytucjami, które na bieżąco
wspomagają naszą organizację i aktywnie uczestniczą w jej zadaniach statutowych. Spotkanie odbyło
się r. i zgromadziło ok. 150 osób, co bardzo nas cieszy i pozwala sądzić, że praca którą wykonujemy
jest potrzebna i akceptowana.
Zarząd aktywnie zabiegał o wpłaty 1% podatku na konto stowarzyszenia. Na stronie internetowej
www.rubez.org można było dokonać bezpłatnego rozliczenia się z podatku za 2018r. a jednocześnie
automatycznie wpisane zostało nasze stowarzyszenie jako beneficjent.
Odbiorcami działań Stowarzyszenia było 107 osób fizycznych.
Łącznie pomoc przekazano do 18 organizacji, stowarzyszeń, szkół, szpitali, hospicjum, parafii,
Caritas w Grodnie (do tych samych instytucji kilka razy w ciągu roku.
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, Litwa, Łotwa, Rosja.

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i kosztach w okresie
sprawozdawczym.
III. 1.Przychody organizacji pożytku publicznego okresie sprawozdawczym
1.1 Łączna kwota przychodów organizacji ogółem
- 510.914,38
a) przychody z działalności nieodpłatnej
- 484 448,64
b )pozostałe przychody
- 26 465,74
1.2 łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych
- 321 392,00
1.3 łączna kwota przychodów z darowizn (osób fizycznych i prawnych )
ogółem:
163.410,64,
w tym:
a) ze składek członkowskich
354,00
b) 1 % z darowizn od osób fizycznych
13.695,70,
c) z darowizn pieniężnych od osób prawnych
123.324,14
d) z darowizn rzeczowe
26.036,8
1.4.z innych źródeł:
26 047,09
w tym:
nadwyżka przychodów nad kosztami
za rok 2018
- 13.047,09
pozostałe przychody
- 13.000,00
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 0
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: - 9865,00
3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób
fizycznych w okresie sprawozdawczym:
•
•
•

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; zakupy upominków dla dzieci
przebywających na koloniach w Polsce; finansowanie kosztu transportu w tym
związanego z wyjazdem dzieci na wycieczki ;do Warszawy,
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości;
;zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne, rocznice,
Ochrony zdrowia ; darowizna dla Hospicjum w Białymstoku,,
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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:
•
•
•

Organizacja kolonii dla dzieci - kwota 4.000,zł
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości i ochrony dziedzictwa
narodowego - kwota – 4165. zł.
Ochrony i promocji zdrowia- 1700. zł.

III.2.Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Informacja o poniesionych kosztach w 2018r.

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
- tym umowy zlecenia
koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej
związanej z pozyskiwaniem 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych
pozostałe koszty ogółem

Koszty ogółem

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

451.965,42

9865,00

363.986,87

9865,00

0,00
0,00

19 215,81
11 225,00

0,00
68 762,74

III.3.Wynik finansowy na całości działalności Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.
: 58 925,96 zł.

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1 .Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – Stowarzyszenie
nikogo nie zatrudnia na podstawie umów o pracę.
. Zatrudniono jednorazowo 1 osobę do realizacji części artystycznej koncertu charytatywnego w tracie
opłatka bożonarodzeniowego oraz 1 osobę –Koordynatora realizacji inwestycji z dotacji na Białorusi..
2 .Członkowie: na koniec roku 2019; Stowarzyszenie liczyło 31 członków.
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3. 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 - 9 osób, w tym 4 osoby to członkowie organizacji
• Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres
dłuższy niż 30 dni – 15 osób, a w tym:
- członkowie organizacji 5
- członkowie zarządu i komisji rewizyjnej 8
- inne osoby - 2

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
Stowarzyszenie nie zatrudnia na podstawie umów o pracę żadnych pracowników, ani osób
na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyjątek dotyczył zatrudnienia osób do realizacji części
artystycznej koncertu charytatywnego i koordynacji inwestycji z dotacji Senatu RP na
Białorusi.
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:
Umowa zlecenie z kancelarią Senatu RP na kwotę 301392,00 i WOAK -20 000

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 ( minimum 1-2 razy w miesiącu), uczestniczą w nich również
członkowie Komisji Rewizyjnej, a także członkowie realizujący konkretne zadania i programy,
zaproszeni goście. Wszystkie zebrania Zarządu są protokołowane. W 2019 r. odbyło się 15
protokółowanych zebrań zarządu. Wszystkie decyzje dotyczące darowizn środków finansowych
czy też rzeczowych podejmowane są w formie uchwał i podpisywane przez cały zarząd.
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 bieżąco o wszystkich zmianach i obowiązkach zarząd informowany jest przez Biuro
Rachunkowe oraz za pośrednictwem biuletynów i komunikatów NGO. Ponadto
komunikaty, zmiany przepisów są omawiane na posiedzeniach Zarządu oraz rozsyłane
do członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej drogą mailową.
Internet – stronę internetową na domenie webion. www.rubiez.org. aktualizuje nieodpłatnie
wolontariusz Stowarzyszenia pan Robert Skrzymowski.
Księgowość prowadzi na podstawie umowy Biuro Rachunkowe Anna Krupicka w Białymstoku.
Niniejsze sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte w drodze uchwały przez
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rubież w dniu 17.09.2020 .r.
Sprawozdanie opracowała Wanda Dzierżyńska 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. Wanda Dzierżyńska - sekretarz
5. Krzysztof Łobacz – członek zarządu
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