
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

ZWIĄZEK KURPIÓW ŚWIĘTOKRZYSKA 2 07-410 OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 - 31.12.2019

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansowego:

1. Związek nie posiada rzeczowego majątku trwałego, ani wartości niematerialnych i prawnych. Nie prowadzi amortyzacji tych środków.

2. Związek nie posiada guntów użytkowanych wieczyście.

3. Związek nie ma inwestycji długoterminowych, ani fizycznych aktywów trwałych.

4. Zapasy rzeczowych aktywów wycenia się według ceny zakupu.

5. Należności wycenia się według wartości nominalnej.

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej.

7. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.

8. Zobowiązania wycenia się na dzień finansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

9. Kapitał podstawowy: informacje dostosowano do wskazań MPiPS zawartych w sprawozdaniu sporządzonym dla potrzeb ministerstwa, tj.
rozliczenie rocznej nadwyżki przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami przedstawia się poprzez zwiększenie lub zmniejszenie
funduszy własnych w roku następnym, po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania.

Data sporządzenia: 2019-12-31

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

        Druk: NIW-CRSO



Teresa Grzyb

Mirosław Grzyb -prezes 
Maria Samsel - wiceprezes 
Iwona Choroszewska-Zyśk - wiceprezes 
Stanisław Kamiński - sekretarz 
Anna Ogniewska - skarbnik 
Ks. Wiesław Białczak - członek 
Krystyna Łaszczych - członek 
Henryk Gadomski - członek 
Robert Domurad - członek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2019-12-31

Teresa Grzyb

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mirosław Grzyb -prezes
Maria Samsel - wiceprezes
Iwona Choroszewska-Zyśk - wiceprezes
Stanisław Kamiński - sekretarz
Anna Ogniewska - skarbnik
Ks. Wiesław Białczak - członek
Krystyna Łaszczych - członek
Henryk Gadomski - członek
Robert Domurad - członek

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

ZWIĄZEK KURPIÓW
07-410 OSTROŁĘKA
ŚWIĘTOKRZYSKA 2 
0000219037

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 39 944,82 28 223,33

I. Zapasy 26 988,37 27 235,18

II. Należności krótkoterminowe 420,00 260,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 12 536,45 728,15

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 39 944,82 28 223,33

PASYWA

A. Fundusz własny 24 207,22 24 207,22

I. Fundusz statutowy 40 872,79 24 207,22

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto -16 665,57 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 737,60 4 016,11

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 15 737,60 4 016,11

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 39 944,82 28 223,33

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2019-12-31

Teresa Grzyb

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mirosław Grzyb -prezes
Maria Samsel - wiceprezes
Iwona Choroszewska-Zyśk - wiceprezes
Stanisław Kamiński - sekretarz
Anna Ogniewska - skarbnik
Ks. Wiesław Białczak - członek
Krystyna Łaszczych - członek
Henryk Gadomski - członek
Robert Domurad - członek

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

ZWIĄZEK KURPIÓW
07-410 OSTROŁĘKA
ŚWIĘTOKRZYSKA 2 
0000219037

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 39 944,82 28 223,33

I. Zapasy 26 988,37 27 235,18

II. Należności krótkoterminowe 420,00 260,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 12 536,45 728,15

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 39 944,82 28 223,33

PASYWA

A. Fundusz własny 24 207,22 24 207,22

I. Fundusz statutowy 40 872,79 24 207,22

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto -16 665,57 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 737,60 4 016,11

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 15 737,60 4 016,11

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 39 944,82 28 223,33

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2019-12-31

Teresa Grzyb

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mirosław Grzyb -prezes
Maria Samsel - wiceprezes
Iwona Choroszewska-Zyśk - wiceprezes
Stanisław Kamiński - sekretarz
Anna Ogniewska - skarbnik
Ks. Wiesław Białczak - członek
Krystyna Łaszczych - członek
Henryk Gadomski - członek
Robert Domurad - członek

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

ZWIĄZEK KURPIÓW
07-410 OSTROŁĘKA
ŚWIĘTOKRZYSKA 2 
0000219037

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 120 935,15 129 303,24

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 10 971,09 20 504,90

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 109 964,06 108 798,34

B. Koszty działalności statutowej 143 349,57 77 567,24

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 36 359,80 16 391,08

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 6 983,26 12 768,86

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 100 006,51 48 407,30

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -22 414,42 51 736,00

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 34 530,87 65 051,72

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -56 945,29 -13 315,72

I. Pozostałe przychody operacyjne 40 341,00 13 415,78

J. Pozostałe koszty operacyjne 11,60 79,52

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 49,68 20,54

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -16 665,57 0,00

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -16 665,57 0,00

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Związek nie ma innych zobowiązań finansowych poza wskazanymi w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Związek nie udzielał żadnych zaliczek i kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wszystkie dane wskazane są w bilansie.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody: składki członkowskie osób fizycznych: 4260,00 zł, dotacje: 27800,00 zł, działalność odpłatna pożytku publicznego: 20504,90 zł,
darowizny: 40065,96 zł, odpis podatkowy 1%: 7684,30 zł, operacyjne: 42403,86 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego: 16391,08 zł, odpłatna działalność pożytku publicznego: 12768,86 zł, koszt ogólny zarządu:
65051,72 zł, pozostałe koszty działalności statutowej i operacyjne: 48486,82 zł, koszty finansowe: 20,54 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy naliczany jest w oparciu o rozliczenie nadwyżki przychodów nad kosztami/ zwiększenie funduszu, lub kosztów nad
przychodami/ zmniejszenie funduszu po zatwierdzeniu sprawozdania.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychód: 7684,30 zł, poniesione koszty: 7684,30 zł, w tym: zakup materiałów 1212,27 zł, usługi obce: 5599,81 zł, podróże służbowe: 872,22
zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie występują.

Data sporządzenia: 2019-12-31

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

        Druk: NIW-CRSO



Teresa Grzyb

Mirosław Grzyb -prezes 
Maria Samsel - wiceprezes 
Iwona Choroszewska-Zyśk - wiceprezes 
Stanisław Kamiński - sekretarz 
Anna Ogniewska - skarbnik 
Ks. Wiesław Białczak - członek 
Krystyna Łaszczych - członek 
Henryk Gadomski - członek 
Robert Domurad - członek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina OSTROŁĘKA

Powiat OSTROŁĘCKI

Ulica ŚWIĘTOKRZYSKA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość OSTROŁĘKA Kod pocztowy 07-410 Poczta OSTROŁĘKA Nr telefonu 297645830

Nr faksu 297645830 E-mail biuro@kurpie.org Strona www www.kurpie.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

1996-07-02

2004-10-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 55047254600000 6. Numer KRS 0000219037

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mirosław Grzyb prezes TAK

Maria Samsel wiceprezes TAK

Iwona Choroszewska-Zyśk wiceprezes TAK

Stanisław Sylwester 
Kamiński

sekretarz TAK

Anna Ogniewska skarbnik TAK

Ks. Wiesław Białczak członek TAK

Krystyna Łaszczych członek TAK

Henryk Gadomski członek TAK

Robert Domurad członek TAK

ZWIĄZEK KURPIÓW

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Związku jest: 
- umacnianie więzi międzyludzkich mieszkańców Kurpiowszczyzny; 
- praca organiczna ludzi związanych z regionem, mieszkających w kraju i 
zagranicą,ich integrowanie na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalno-
oświatowego i ochrony środowiska naturalnego Kurpiowszczyzny; 
- ocalenie dziedzictwa kulturowego Kurpiowszczyzny a zwłaszcza 
duchowej i materialnej, sztuki ludowej, obrzędów, zwyczajów obyczajów; 
- prowadzenie wszelkiego rodzaju badań dotyczących Kurpiowszczyzny 
związanych zarówno z przeszłością jak i teraźniejszością; 
- prowadzenie merytorycznej i rzeczowej opieki nad członkami 
zbiorowymi.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Związek realizuje swoje cele poprzez: 
- gromadzenie, opracowywanie, dokumentowanie i upowszechnianie 
wiedzy o tradycjach. kulturze duchowej i materialnej Kurpiowszczyzny; 
- wspieranie i promowanie istniejących kurpiowskich zespołów 
folklorystycznych oraz pomoc w organizowaniu nowo powstających 
zespołów pieśni i tańca i żywego słowa, w tym gwarze kurpiowskiej; 
- udzielanie wszelkiej możliwej pomocy twórcom i artystom ludowym 
Kurpiowszczyzny; 
- organizowanie różnorodnych form dokształcania dzieci, młodzieży i 
dorosłych; 
- rozwijanie działalności kulturalnej, wspieranie inicjatyw w zakresie 
sportu, turystyki, krajoznawstwa, bibliotekarstwa i czytelnictwa itp. 
- zwalczanie przejawów patologii społecznych na kurpiowszczyźnie; 
- nawiązywanie kontaktów naukowych, kulturalnych oświatowych, 
sportowych, turystycznych i krajoznawczych w kraju i zagranicą, a także 
wymiana kulturalna i sportowa młodzieży; 
- współpracę ze wszystkimi, którzy doceniają rolę tradycji we wszystkich 
przejawach życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego; 
- inicjowanie i prowadzenie wszelkiego typu prac 
budowlanych,działalności wydawniczej, popularno - naukowej, 
promocyjnej związanej z Kurpiowszczyzną ; 
- występowanie do władz państwowych i samorządowych z wnioskami w 
zakresie istotnych dla Kurpiów i regionu spraw społecznych, kulturalnych i 
gospodarczych; 
- wydawanie opinii o sprawach związanych z Kurpiowszczyzną włącznie ze 
zgłaszaniem swoich przedstawicieli do władz państwowych 
samorządowych; 
- podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć, mających na celu ochronę 
środowiska naturalnego Kurpiowszczyzny;
- zorganizowanie i prowadzenie Biura Związku Kurpiów

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Krzysztof Bałdyga przewodniczący TAK

Władysław Ścibek wiceprzewodniczący TAK

Czesława Kaczyńska sekretarz TAK

Marek Mielnicki członek TAK

Stanisław Dawidczyk członek TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 2



- 22 lutego w Ostrołęckim Centrum Kultury odbyła się Gala Kurpików, podczas której wręczone zostały nagrody Prezesa Związku 
Kurpiów za zasługi w ochronie dziedzictwa kulturowego, budzenia tożsamości i rozwoju regionu kurpiowskiego. Nagrody 
tradycyjnie zostały wręczone w dziesięciu kategoriach: talent, nauka i pióro, muzyka i taniec, twórczość ludowa, edukacja 
regionalna, działalność publiczna, pracodawca, promowanie regionu, budzenie tożsamości, ochrona dziedzictwa kulturowego. 
W tym roku wręczono 12 statuetek.Podczas gali nagrodzono też uznanego ostrołęckiego twórcę ludowego, wikliniarza, 
Wiesława Kuskowskiego Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – nadaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, 
Galę zakończył znakomity koncert Alicji Serowik z zespołem. 
- 29.05.2019 VI konferencja „Kultura Językowa Kurpiów” i promocja „Ortografii kurpiowskiej” - autor prof. Jerzy Rubach. 
Konferencja z udziałem Profesora.
Nagrodzenie medalami Pro Mazovia Profesora Jerzego Rubacha oraz Tadeusza Greca przyznanymi przez Marszałka Woj. 
Mazowieckiego.
- 06.2019 — coroczny Zjazd Sprawozdawczy Związku Kurpiów w Ostrołęce. Członkom Związku Kurpiów przedstawiono 
Sprawozdania rzeczowego i finansowego z działalności Związku Kurpiów za rok 2019. Sprawozdania zostały jednogłośnie 
przyjęte.
- 08.2019 - udział w Seminarium Dialektologów w Sokołowie Podlaskim organizowanym przez prof. Barbarę Falińską i Radę 
Języka Polskiego.
- sierpień/wrzesień 2019- "Mówimy po kurpiowsku! Letnia szkoła dialektu kurpiowskiego" Zajęcia odbyły się w Jednorożcu i 
Myszyńcu. Warsztaty były bezpłatne, zostały dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Powiat 
Ostrołęcki. Podczas warsztatów uczestnicy mogli poznać bliżej historię regionu, kulturę i przede wszystkim uczyć się mówić po 
kurpiowsku. Letnie zajęcia odbyły się w sierpniu w Jednorożcu i we wrześniu w Myszyńcu. Wśród wykładowców znalazła się 
Maria Weronika Kmoch, Irena Bachmura czy Danuta Staszewska. Wszyscy uczestnicy ukończyli warsztaty z wynikiem 
pozytywnym i otrzymali certyfikaty. 
- 10.10.2019 Jubileusz 80-tych urodzin Henryka Gadomskiego w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
- 10. 2019 - udział w I Targach Książki Regionalnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce.
- 03.12.2019  I Olimpiada Wiedzy o Kurpiach. Olimpiada odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w 
Ostrołęce. Wzięło w niej udział 14 szkół średnich z Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, a także z Przasnysza i Łomży. Młodzież 
oceniała komisja, w której zasiadali: Maria Samsel – przewodnicząca, Henryk Gadomski, Krystyna Łaszczych i Anna Ogniewska. 
Po części pisemnej komisja wyłoniła zwycięzców w kategorii indywidualnej. Wspólna punktacja trzech osób reprezentujących 
daną szkołę, pozwoliła na wyłonienie zespołów, które wzięły udział w etapie ustnym. Najlepsi w kategorii zespołowej okazali się 
uczniowie Liceum Klasycznego im. Jana Pawła II w Ostrołęce, II miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki w 
Łomży, III miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Zwycięzcy otrzymali 
atrakcyjne nagrody były to m.in. książki, tablet, drukarki.
- Grudzień 2019 - wydano "Ilustrowany słownik Kurpiowski. W cudownym świecie kurpiowskiej mowy", to 144 strony w 
kolorze, z 1 140 hasłami i 215 ilustracjami. Autorem publikacji jest  Mirosław Grzyb. Słownik zawiera kilkaset podstawowych 
wyrazów i określeń kurpiowskich oraz przykłady ich użycia. Wiele haseł zostało opatrzonych rysunkiem, co ułatwia 
zapamiętywanie słówek. W części drugiej wydawnictwa znajdują się podstawowe informacje o dialekcie kurpiowskim oraz 
odmiana najważniejszych czasowników.
- 12.2019 - wydano magazyn regionalny „Kurpie”, ukazuje się od 2002 roku.
- 18 grudnia odbyło się coroczne "Spotkanie wigilijne": otwarte świąteczne spotkanie Związku Kurpiów. Podczas spotkania 
podsumowano konkurs na kartkę bożonarodzeniową z motywem wycinanki kurpiowskiej, wyróżnione dzieci dostały nagrody 
ufundowane przez powiat ostrołęcki.
- Związek Kurpiów współpracował ze szkołami i przedszkolami: realizował wraz z Zespołem Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej w 
Ostrołęce projekt "Ocalić od zapomnienia", były to comiesięczne zajęcia związane z Kurpiami. W ramach projektu były zajęcia 
językowe, wizyta w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie, warsztaty w Muzeum Kultury Kurpiowskiej, lepienie byśków, 
pieczenie fafernuchów, lekcje historii.
- Nasze stowarzyszenie współpracuje ze wszystkimi chętnymi szkołami i przedszkolami na terenie regionu kurpiowskiego. Są to 
zajęcia dot. dialektu, kultury i sztuki, udział w komisjach konkursowych, finansowanie nagród w konkursach, bezpłatne 
dostarczanie publikacji. Wymienić tu należy stałą współpracę ze szkołą w Kadzidle, ostrołęckimi przedszkolami czy szkołą STO w 
Ostrołęce. 
- Duży słownik kurpiowski - trwa stała współpraca z prof. Jerzym Rubachem - twórcą zasad pisowni literackiego dialektu 
kurpiowskiego. Henryk Gadomski kontynuuje prace nad Dużym Słownikiem kurpiowskim. 
- Związek Kurpiów w mediach społecznościowych - Mówimy po kurpiowsku na fb: od kilku miesięcy na profilu facebook Związku 
Kurpiów trwa kurs dialektu kurpiowskiego. Prezentowane są popularne, potrzebne zwroty, wyrazy — ich poprawna wymowa i 
pisownia, a także odpowiednie użycie. Na FB informujemy o życiu regionu oraz pracy Związku Kurpiów.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

4500

80

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

22 lutego w Ostrołęckim Centrum Kultury po raz 
osiemnasty zorganizowaliśmy Galę Kurpików, 
podczas której wręczyliśmy Kurpiki zasłużonym 
dla regionu osobom i instytucjom. W tym roku 
wręczono 12 statuetek Kurpików. Nagrody 
wręczono w 10 kategoriach. Laureaci Kurpików: 
Muzyka i taniec: Alicja Serowik i Czesław 
Faderewski, Pracodawca: Agromasz
Promowanie regionu: Elżbieta i Mirosław 
Żebrowscy z Wydmus k. Myszyńca, Ochrona 
dziedzictwa kulturowego: Cecylia i Wincenty 
Staśkiewiczowie oraz Jarosław Cholewicki, 
Edukacja regionalna: Halina Cichoń, Talent: 
Anna Ceberek i Grzegorz Łomacz, Twórczość 
ludowa: Krystyna Świder
Nauka i pióro: Małgorzata Urszula Laska
Budzenie tożsamości: Stanisława Ferenc
Działalność publiczna: Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława 
Skierkowskiego w Myszyńcu. Podczas gali 
nagrodzono też uznanego ostrołęckiego twórcę 
ludowego, wikliniarza, Wiesława Kuskowskiego 
Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Galę 
zakończył znakomity koncert Alicji Serowik z 
zespołem

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 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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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Letnia szkoła dialektu kurpiowskiego: w sierpniu 
zorganizowaliśmy 40- godzinne, 20-osobowe 
warsztaty nauki dialektu kurpiowskiego w 
Myszyńcu i Jednorożcu. Uczestnicy nabyli lub 
pogłębili swoją znajomość dialektu w mowie i 
piśmie, a także podstawy wiedzy o historii, 
kulturze i sztuce Kurpiów. Szkolenie było 
bezpłatne odbywało się w ramach zadania: 
"Mówimy po kurpiowsku! Letnia szkoła dialektu 
kurpiowskiego" dofinansowanego przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz  
Powiat Ostrołęcki. Uczestnicy warsztatów 
otrzymali certyfikaty uczestnictwa w 
warsztatach.

85.59.B 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

3.12.2019 w Zespole Szkół Zawodowych nr  4 im. 
Adama Chętnika w Ostrołęce przeprowadziliśmy 
"I Olimpiadę wiedzy o Kurpiach". Olimpiada była 
skierowana do uczniów szkół średnich w 
Ostrołęce, powiecie ostrołęckim, przasnyskim i 
łomżyńskim. W przerwie między etapami 
Olimpiady uczniowie mogli wziąć udział w 
warsztatach z Edytą Pliszką-Późniewską, 
Wiesławem Kuskowskim, a także zrobić 
świąteczne kartki z Ireną Łoniewską. W 
rywalizacji wzięli udział młodzi ludzie z 14 szkół 
średnich z Ostrołęki, Łomży, Przasnysza i 
powiatu ostrołęckiego. Młodzież oceniała 
komisja. Po części pisemnej komisja wyłoniła 
zwycięzców w kategorii indywidualnej. W 
kategorii zespołowej I miejsce zdobyli uczniowie 
Liceum Klasycznego im. Jana Pawła II w 
Ostrołęce, II miejsce zajęło I Liceum 
Ogólnokształcące im. T.Kościuszki w Łomży,  III 
miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 
5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. 
Olimpiada została dofinansowana przez Powiat 
Ostrołęcki oraz Miasto Ostrołęka

85.59.B 0,00 zł
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7 684,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 27 800,00 zł

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) 142 719,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 20 504,90 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 122 214,12 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Ilustrowany słownik kurpiowski, W 
cudownym świecie kurpiowskiej mowy - 
został wydany w grudniu, w ramach 
zadania "Mówimy po kurpiowsku! Letnia 
szkoła dialektu kurpiowskiego." Słownik 
zawiera 144 strony, jest w twardej oprawie, 
format B5. Książka została rozdana 
bezpłatnie uczestnikom warsztatów w 
Myszyńcu i Jednorożcu. Słownik jest nie 
tylko słownikiem. Jest także małą 
encyklopedią kurpiowską, podręcznikiem 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
Dofinansowany został przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego oraz Powiat 
Ostrołęcki.

58.11.Z 0,00 zł

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 temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

Druk: NIW-CRSO 6



2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 44 325,96 zł

2.4. Z innych źródeł 62 908,76 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 7 684,30 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 II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 142 719,02 zł 7 684,30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

16 391,08 zł 7 684,30 zł

12 768,86 zł 0,00 zł

1 materiały 1 212,27 zł

2 usługi 5 599,81 zł

3 podróże służbowe 872,22 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

27 800,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

4 260,00 zł

0,00 zł

40 065,96 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -16 391,08 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 736,04 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

65 051,72 zł

48 507,36 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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.
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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)

2 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 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 przecinku)

0,20 etatów

18 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

239 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

16 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

25 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

25 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 64 036,89 zł

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

64 036,89 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 875,00 zł

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) 

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

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

33 912,89 zł

28 795,63 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 5 117,26 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 30 124,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 64 036,89 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Mówimy po kurpiowsku!
Letnia szkoła dialektu 
kurpiowskiego

Celem zadania było zwiększenie 
międzypokoleniowego przekazu 
tożsamości regionalnej w 
mowie, pieśni i gadce oraz 
animacja i wspieranie 
aktywnych środowisk lokalnych 
zdolnych do prowadzenia 
edukacji regionalnej dialektu 
kurpiowskiego na swoim 
terenie. Projekt miał na celu 
włączanie w żywy obieg kultury 
wątków dziedzictwa 
kulturowego  regionu, które są 
szczególnie narażone na 
zapomnienie.

Urząd Marszałkowski 14 800,00 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

3 050,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

2 I Olimpiada wiedzy o 
Kurpiach

Głównym celem było 
sprawdzenie wiedzy 
uczestników konkursu z zakresu 
znajomości historii, kultury, 
zwyczajów i obyczajów  
Kurpiowskiej Puszczy 
Zielonej.Udział w konkursie 
zachęcał młodzież do 
samodzielnego zdobywania i 
pogłębiania wiedzy o regionie 
oraz pielęgnowania dziedzictwa 
kulturowego.

Powiat Ostrołęcki 2 000,00 zł

3 I Olimpiada wiedzy o 
Kurpiach

Głównym celem było 
sprawdzenie wiedzy 
uczestników konkursu z zakresu 
znajomości historii, kultury, 
zwyczajów i obyczajów 
Kurpiowskiej Puszczy 
Zielonej.Udział w konkursie 
zachęcał młodzież do 
samodzielnego zdobywania i 
pogłębiania wiedzy o regionie 
oraz pielęgnowania dziedzictwa 
kulturowego.

Miasto Ostrołęka 3 000,00 zł

4 Mówimy po kurpiowsku!
Letnia szkoła dialektu 
kurpiowskiego

Celem zadania było zwiększenie 
międzypokoleniowego przekazu 
tożsamości regionalnej w 
mowie, pieśni i gadce oraz 
animacja i wspieranie 
aktywnych środowisk lokalnych 
zdolnych do prowadzenia 
edukacji regionalnej dialektu 
kurpiowskiego na swoim 
terenie. Projekt miał na celu 
włączanie w żywy obieg kultury 
wątków dziedzictwa 
kulturowego regionu, które są 
szczególnie narażone na 
zapomnienie.

Powiat Ostrołęcki 5 000,00 zł

5 Magazyn Regionalny 
"Kurpie"

Celem zadania jest kontynuacja 
działań Związku Kurpiów, 
mających chronić dziedzictwo 
kulturowe Kurpiów, prowadzić 
edukację regionalną i promocję 
regionu oraz Miasta Ostrołęki. 
Zadanie zakończyło się 
dostarczeniem mieszkańcom 
regionu wartościowego 
wydawnictwa, informującego 
zarówno o bieżących 
wydarzeniach kulturalnych 
regionu, a przede wszystkim o 
jego bogatym dziedzictwie: 
tradycji, historii, muzyce, 
literaturze.

Miasto Ostrołęka 3 000,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Mirosław Grzyb - prezes
Anna Ogniewska - skarbnik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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