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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji
pożytku publicznego
za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika
(—).

Data zamieszczenia sprawozdania

2020-10-08

1. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

STOWARZYSZENIE POMOCY "RUBIEŻ"

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina M. BIAŁYSTOK

Kraj

POLSKA

Województwo PODLASKIE

Powiat M. BIAŁYSTOK

Ulica WITOSA

Nr domu 38

Nr lokalu 2A

Miejscowość BIAŁYSTOK

Kod pocztowy 15-660

Poczta BIAŁYSTOK

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail biuro@rubiez.org

Strona. www.rubiez.org

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

2004-09-16

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego

2004-09-16

5. Numer REGON

05037512600000

6. Numer KRS

0000092389

Imię i nazwisko
Funkcja
Wpisany do KRS
Józef Piotr Kulikowski
Prezes
TAK
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego}

7. Skład organu zarządzającego organizacji

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)
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Imię i nazwisko

Funkcja

Jadwiga Ragiel

Wiceprezes

TAK

Lech Zygmunt Marek
Wanda Maria Dzierżyńska

Wiceprezes
sekretarz

TAK
TAK

Krzysztof Łobacz
Czesław Bartoszewicz

członek zarządu

TAK
TAK

Jerzy Bołtuć

Członek Komisji
Rewizyjnej

TAK

Danuta Dakowicz

Członek Komisji
Rewizyjnej

TAK

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Wpisany do KRS

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
9. Cele statutowe organizacji
wielodzietnym w Polsce, a przede wszystkim z województw położonych
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji} przy wschodniej granicy Polski, ze szczególnym uwzględnieniem
województwa podlaskiego, udzielanie pomocy charytatywnej rodzinom
polskiego pochodzenia z krajów: Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Ukraina i
innych krajów, w których działają organizacje polonijne,
2. 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,
3. pomoc dla organizacji polonijnych w krajach wymienionych w punkcie 2
w ich działalności utrzymującej polskość, kulturę, oświatę i tradycję polską,
4. patronat nad miejscami pamięci narodowej w krajach wymienionych w
punkcie 2,
5. pomoc placówkom ochrony zdrowia, hospicjom oraz ośrodkom opieki
społecznej dla dzieci i dorosłych zajmujących się osobami
niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, samotnymi, ubogimi na terenie
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
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji wyższymi,
3. współpraca z placówkami ochrony zdrowia, opieki społecznej itp.,
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 4. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce oraz w
krajach wymienionych w punkcie 2 celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)
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 graniczących z
Polska.
8. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i kulturalnymi,
organizacjami kombatanckimi Kościołami, prasą ,radiem, telewizją.
9.
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
10.
artystów pochodzących z krajów wymienionych w punkcie 2
1. Opis działalności pożytku publicznego celów statutowych oraz z Polski,
11.
współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i
kulturalnymi, organizacjami kombatanckimi, Kościołami, prasą, radiem
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
,telewizją.
W 2020 roku z uwagi na trudną sytuację związaną z pandemią w kraju i poza granicami koncentrowano się na pomocy
charytatywnej; szpitalom, placówkom służby zdrowia, hospicjom, domom pomocy społecznej dla dorosłych i dla dzieci a także
osobom fizycznym ; niepełnosprawnym, przewlekle chorym, samotnym ,ubogim i pozostających w trudnej sytuacji materialnej..
W miarę możliwości finansowych wspieranie działań w dziedzinie ochrony zabytków kultury poza granicami kraju jak również
Polaków i Polonii za granicą.
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W 2020r. Stowarzyszenie skupiło się na następujących sferach zadań:
•
•
•
•

Ochrony zdrowia
Działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wsparciu finansowym .
Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
Ochrony dziedzictwa kulturalnego za granicą.

-Poprzez:
• Pomoc w wyposażaniu placówek służby zdrowia województwa podlaskiego
• Zapewnienie wsparcia finansowego dzieciom z województwa podlaskiego i z Białorusi
• Doraźną pomoc polskim rodzinom i organizacjom skupiającym polską mniejszość na Białorusi.
• Kontynuowanie wsparcia projektu w dziedzinie zachowania dziedzictwa narodowego tj. zakończenie realizacji zadań;
rozliczenie dotacji z Senatu RP. związanych z rekonstrukcją i odbudową kompleksu klasztornego Sióstr Brygidek w
Grodnie na Białorusi
• Wsparcie wykonania tablicy i płaskorzeźby na cześć Adama Mickiewicza związanego ze szkołą prowadzonej przez
Dominikanów przy klasztorze w Nowogródku.. Jest kolejnym atrakcyjnym miejscem dla turystów szlakiem Adama
Mickiewicza na Białorusi.
• 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 .
•
Udział w imprezach kulturalnych i oświatowych organizowanych przez polskie organizacje na Białorusi
Udział w uroczystościach rocznicowych w Białymstoku i woj. Podlaskim.

1.1..1. Ochrona zdrowia
Od 31 marca 2020 roku w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju mając na uwadze że zdrowie jest najwyższa wartością
Stowarzyszenie w miarę możliwości finansowych włączyło się do udzielania pomocy charytatywnej szpitalom, hospicjom,
domom opieki dla dorosłych a także osobom fizycznym będącym w niepełnosprawności , w chorobach przewlekłych .
• Pomoc placówkom ochrony zdrowia w województwie podlaskim:
• 4.stycznia 2020 roku dotarł kolejny transport z Niemic z dostawą wózków inwalidzkich, chodzików i łóżek szpitalnych
nieodpłatnie. Tym razem szlachetna pomoc została skierowana do Szpitali w Dąbrowie Białostockiej i do Szpitala w
Krynkach województwo Podlaskie.
• 31 marca 2020 przekazano darowiznę pieniężną dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego
Na zakup najróżniejszych materiałów i sprzętu jednorazowego koniecznego dla zespołu pracowników w związku z
pandemia.
• 6 maja 2020 roku przekazano darowiznę pieniężną dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na zaopatrzenie personelu w najróżniejsze materiały i sprzętu ochronnego do
waliki z koronawirusem COVID -19.
• Wsparcie finansowe zostało udzielone także Hospicjum W Białymstoku.
• 13 maja przekazano 75 fartuchów z fuzuliny dla zespołu pracowników zatrudnionych w Domu Opieki Społecznej w
Mońkach.
Ponadto udzielono wsparcia finansowego 3-em osobom fizycznym pozostającym w trudnej sytuacji finansowej z uwagi
na choroby przewlekłe a 7 osób otrzymało do bezpłatnego użytkowania wózki inwalidzkie.

1.1.2.Działanie na rzecz dzieci i młodzieży
W dniu 16.12.2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ w Białymstoku w siedzibie organizacji zorganizował spotkanie z
przedstawicielami gminy Knyszyn którą reprezentowali:
Burmistrz Jarosław Antoni Chmielewski, Kierownik MOPS Agnieszka Matwiejczyk oraz Anna Molska w celu przekazania darów;
prezentów z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin pozostających w trudniejszej sytuacji finansowej. Z uwagi na
sytuację pandemiczną w kraju oraz poza jego granicami Zarząd Stowarzyszenia dostosował organizację pomocy dla dzieci
poprzez MOPS w Knyszynie . Dzieci zostały wytypowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie.
Przedstawiciele MOPS-u w Knyszynie spotykali się z dziećmi, by dowiedzieć się, o czym marzą i przygotować dla nich wyjątkowe
prezenty. Wszystkie materialne życzenia udało się spełnić.

Prezenty zostały zakupione przez Stowarzyszenie/zgodnie z życzeniami dzieci/ przy wsparciu finansowym
Województwa Podlaskiego.
Wśród dziecięcych marzeń lalki, klocki lego, samochody sterowane na pilot, łyżworolki, zabawki
sensoryczne grające, tablet do nauki zdalnej , zestawy artystyczne, modele do składania- czołgi, książki
Druk: NIW-CRSO
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młodzieżowe itp. - Przygotowano 25 bogatych można powiedzieć paczek, o wartości od 250 do 350
złotych. Wszystko pod hasłem -;

; Spełniamy dziecięce marzenia ;
1.1.3. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Rekonstrukcja i odbudowa Klasztoru Sióstr Brygidek z XVII w Grodnie.
W 2020 roku zakończono realizację zadań i ich rozliczenie z Senatem RP w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego p n;
Rekonstrukcja i odbudowa Klasztoru Sióstr Brygidek z XVII w Grodnie.
Klasztor związany jest 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 m 3= 32m3
4 .Wykonano część instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu mierzonej w m 2 =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.
Polaków w ich dziejach.

Odbudowa Klasztoru w Nowogródku.
•
•
•

W 2020 r. kontynuowano zbieranie środków na zakończenie prac związanych z odbudową i wyposażaniem klasztoru
podominikańskiego w Nowogródku .
Na początku 2020 roku skierowano pomoc w postaci darowizny pieniężnej w wysokości 3000 PLN oraz przekazano
nieodpłatnie konieczna drukarkę o wartości 1700 PLN.
W 2020 roku pomoc została skierowana na wsparcie prac związanych z wykonaniem tablicy i umieszczeniem w
honorowym miejscu płaskorzeźby na cześć Adama Mickiewicza związanego ze szkołą prowadzonej przez Dominikanów
przy klasztorze w Nowogródku. Płaskorzeźbę znaleziono po prawie po 100 latach na strychu jednego z domów w
Nowogródki. Warto wspomnieć że w XIX wieku do mieszczącej się w tym budynku szkoły prowadzonej przez
dominikanów przez pięć lat uczęszczał przyszły największy poeta polski Adam Mickiewicz. Ta tablica i płaskorzeźba Jest
kolejnym atrakcyjnym miejscem dla turystów szlakiem Adama Mickiewicza na Białorusi.

1.1.4. W 2020r. przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu uroczystościach

rocznicowych, festiwalach, koncertach, spotkaniach literackich itp.
Były to m.in.
• 1.03 .Udział w dorocznym święcie rzemieślników ,rękodzielników i artystów ludowych ku czci św. Kazimierza , patrona Polski i
Litwy. Na Białorusi którego organizatorem jest Związek Polaków na Białorusi.
• 9.02.Udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Nowogródku na Białorusi na ścianie byłego klasztoru
dominikańskiego poświęconej Adamowi Mickiewiczowi. Znalazła się tez tam płaskorzeźba przedstawiająca profil Adama
Mickiewicza .
Odbudowany dawny budynek klasztoru dzięki pomocy Stowarzyszenia RUBIEŻ jest atrakcyjnym miejscem dla licznych wycieczek
z Polski, zwiedzających Białoruś szlakiem Adama Mickiewicza.
W tym dniu uczestniczono również w uroczystości poświęcenia nowo wybudowanej kaplicy pod wezwaniem Ducha Świętego.
• Kontynuacja współpracy ze Związkiem Sybiraków przy organizacji corocznych spotkań Sybiraków .
• Uczestniczyliśmy we wszystkich świętach państwowych i ważnych dla naszego kraju oraz regionu rocznicach , upamiętnienie
odzyskania niepodległości, rocznicy mordu w Katyniu, wywózki Polaków na Sybir,
Druk: NIW-CRSO
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• 18 maja w 76 rocznicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino delegacja Stowarzyszenia razem z przedstawicielami władz
wojewódzkich, a także kombatantów, harcerzami i żołnierzami oddała hołd składając kwiaty przed pomnikiem Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie który upamiętnia m.in. żołnierzy 2 Korpusu Polski pod przewodnictwem Gen. Władysława Andersa.
• 15 sierpnia w święto Wojska Polskiego oraz przypadającą 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej przedstawiciele Stowarzyszenia
wzięli udział w uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
• 27.09. przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystości Św. Izydora Oracza w Kościele Ducha Świętego.
• 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.

□ najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji}

[X] gmina

|xI województwo

□

kilka gmin

H

□

powiat

|xI cały kraj

□

kilka powiatów

g|x] poza granicami kraju

kilka województw

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

sprawozdawczym
2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

Osoby fizyczne

107

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

Osoby prawne

18

2.2. Informacje na temat
Stowarzyszenie uczestniczy w ratowaniu zabytków dziedzictwa narodowego na Białorusi-w tym w
odbiorców innych, niż
odbudowie i rekonstrukcji Klasztoru Brygidek i Klasztoru w Nowogródku
wymienieni w pkt 2.1, na rzecz
których działała organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
[X] Tak

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Nie

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.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) PKD
2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.

Sfera działalności pożytku
publicznego

Szacunkowe
koszty
Numer Kodu
poniesione
(PKD)
w ramach
sfery z 1%
podatku
dochodoweg
o od osób
fizycznych

Przedmiot działalności

W 2020r. Stowarzyszenie skupiło się na
następujących sferach zadań:
• ochrony zdrowia
• działalności na rzecz dzieci i młodzieży w
tym wsparciu finansowym .
• działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
• ochrony dziedzictwa kulturalnego za
granicą.
działalność charytatywnej

1

94.99.Z

• doraźnej pomocy polskim rodzinom i
organizacjom skupiającym polską
mniejszość na Białorusi,

12.145,20 zł

• udziału w imprezach kulturalnych i
oświatowych organizowanych przez polskie
organizacje na Białorusi
• udziału w uroczystościach rocznicowych w

Białymstoku i woj. podlaskim oraz na
Białorusi

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego

w okresie sprawozdawczym
T
a
k

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, a także kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli 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

Lp.

Sfera działalności pożytku
publicznego

N
S
iz
e

Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację
na temat3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów}, zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

Numer Kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

99 788,67,60 zł
78 534,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

d) przychody finansowe

716,87 zł

e) pozostałe przychody

20 537,10 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

12 145,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

10 000, 00zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł

w tym:
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) ze składek członkowskich

w tym:

10 000,00 zł
0,00 zł
59 404,00zł
248,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

50,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych

59 050,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników
majątkowych)
g) z działalności gospodarczej

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO

0,00 zł
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3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
2.4. Z innych źródeł
20 289,10zł
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień
roku sprawozdawczego
3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w
okresie sprawozdawczym ogółem

3830,70

,,,70
zł
12.145,20
zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt 11.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania
Na rzecz
1 dzieci i młodzieży w tym wypoczynku
2
Podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i

5266.24,00 zł
3130,70,00 zł

dziedzictwa narodowego
wsparcie
3 finansowe dla ochrony zdrowia w tym dla hospicjum w Białymstoku

4448,26 w tym hospicjum 700,00 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 poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z
1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów
Organizacja
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin polskiego pochodzenia z
1
Białorusi
Udziału
2 w uroczystościach ,składanie wieńców na uroczystościach patriotycznych -

5266,24,00 zł
3130,70,00 zł

dochowanie pamięci poza granicami kraju np. na Białorusi, pielęgnowanie grobów
poległych
polskich żołnierzy
Wsparcie
3
finansowe
dla hospicjum

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie
sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego

4448,26 w tym hospicjum 700,00 zł

Koszty ogółem:

tym

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

88.228,17 w t
12 145,20-1%

1212
12

15.517,61

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności
pożytku publicznego

-

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

-

d) koszty finansowe

716,87,00

e) koszty administracyjne

10.383,34

f) pozostałe koszty ogółem

62.290.22

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

-

0,00 zł

0,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w
okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego
5.3. Wynik działalności gospodarczej
W tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

Druk: NIW-CRSO

11.560,50 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
0'00 zł

I- z podatku dochodowego od osób prawnych
I- z podatku od nieruchomości
1- z podatku od czynności cywilnoprawnych

1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji.
W przypadku
zwolnienia z podatku dochodowego od
osób prawnych podać dodatkowo kwotę)

I- z podatku od towarów i usług

F” zopłaty skarbowej

1 z opłat sądowych
I- z innych zwolnień' jakich:

F7 nie korzystała
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.

Tak

C Nie

I- własność
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:

I- użytkowanie wieczyste
I- najem
I- użytkowanie
I- użyczenie
|X] dzierżawa

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

I- nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli
obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)
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. 0,50 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do
siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2
miejsca
po osób
przecinku)
1.3. Liczba
w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

0,00 etatów

(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna
być policzona tylko raz)

0,00 osób

2. Członkowie
Tak

2.1. Organizacja posiada członków

Nie

30. osób fizycznych

Druk: NIW-CRSO
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0 osób prawnych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
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}

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:

P Tak
Nie

0 osób

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

0 osób

b) inne osoby

0 osób

Druk: NIW-CRSO
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3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być Uczony 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

0 osób

b) inne osoby

0 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:

0 osób

12 osób

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

8 osób

b) inne osoby

5 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
L .Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

0,00 zł

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

- nagrody

0,00 zł

- premie

0,00 zł

- inne świadczenia

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pożytku publicznego
w
tym:

0,00zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez
organizację działalnością gospodarczą
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)
3. podzielić
przez liczbę
członków zarządu)
5. Wysokość
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
(brutto) wypłaconego członkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00zł
0,00zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

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

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

Druk: NIW-CRSO
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8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
( Możno wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowo w pkt 111, którymi organizacjo chciołoby podzielić się z opinią publiczną}

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
C Tak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

Nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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

X.Tak
Nie

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)

Lp

Nazwa zadania
1 Koncert charytatywny

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

promocja województwa
podlaskiego

Urząd Marszałkowski woj.
.podlaskiego

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

Kwota
10 000,00 zł

Tak
X .Nie

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

1 Paczki świąteczne dla dzieci z promocja województwa
ubogich rodzin.
podlaskiego

Nazwa organu udzielającego dotacji
Urząd Marszałkowski woj.
.podlaskiego

Kwota
10 000,00 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz te, do
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14
000 euro)

C Tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

Druk: NIW-CRSO
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

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

Lp.

Nazwa spółki

REGON

Siedziba spółki

% udziałów
% udziału w ogólnej
lub akcji w
liczbie głosów
kapitale

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

X Tak
Nie

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

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje wszelkie decyzje w drodze uchwał. Zebrania Zarządu odbywały się w miarę potrzeby (
minimum 1-2 razy w kwartale ), uczestniczą w nich również członkowie Komisji Rewizyjnej, a także członkowie realizujący
konkretne zadania i programy, zaproszeni goście. Wszystkie zebrania Zarządu są protokołowane. W 2020 r. odbyło się 8 zebrań
zarządu z zachowaniem koniecznych warunków bezpieczeństwa.
. Z uwagi na pandemię wiele decyzji ustalano elektroniczne 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.
Imię i nazwisko osoby upoważnionej
lub imiona i nazwiska osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu organizacji

Druk: NIW-CRSO

Wanda Dzierżyńska
Sekretarz
Józef Kulikowski
Prezes

Data wypełnienia sprawozdania
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