
SPRAWOZDANIE  

z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej 

 im. Zofii Licharewej za 2014 rok. 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej ma swoją siedzibę 

przy ul. Bol. Chrobrego 12,     11-400 Kętrzyn. 

Data wpisu w KRS – 28.03.2003, numer KRS – 0000156906. Statystyczny numer 

identyfikacyjny w systemie REGON – 519548259. 

Skład Zarządu Towarzystwa: 

 Dorian Burdyło – prezes; 

 Andrzej Masłoń – wiceprezes 

 Joanna Małkiewicz - sekretarz 

 Adam Śnieżko – skarbnik 

 Kazimierz Żuchowski – członek Zarządu 

 Jadwiga Humieńczuk – członek Zarządu 

 Jan Pietrzak – członek Zarządu 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

 Bożena Łojko – przewodnicząca 

 Leokadia Baranowska – członek 

 Jan Rucin członek 

Celem statutowym Towarzystwa jest ocalenie od zapomnienia dorobku kulturalnego  

i tradycji ludowej oraz podejmowanie działań mających na celu utrwalenie i zachowanie 

tego dorobku dla przyszłych pokoleń a także inicjowanie prac nad rozwojem regionu  

w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, sztuki, gospodarki i turystyki. 

 

1. Powyższe  cele statutowe realizowane były w 2014 roku  przez Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej poprzez: 

 zorganizowanie „Orszaku Trzech Króli”, który przeszedł ulicami Kętrzyna, 

 wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez przeznaczenie publikacji 

„Kanał Mazurski….” do licytacji, 

 odbycie Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz 4 posiedzeń Zarządu, 

 organizację II Turnieju o muszlę Św. Jakuba i IV edycji inscenizacji Bitwy pod 

Wopławkami, 

 przygotowania do wydania  tomiku wierszy i wspomnień Pana Mieczysława 

Ostrowskiego, 

 organizację wystawy i sympozjum nt. „I wojna światowa na terenie powiatu 

kętrzyńskiego” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa wraz z Młodzieżowym 

Domem Kultury w Kętrzynie i Starostwem Powiatowym, 

 złożenie wniosków OPP na 2015: 

- do Starostwa Kętrzyńskiego o zabezpieczenie w 2015 r. w budżecie powiatu 

środków na wydanie materiałów poseminaryjnych „I wojna światowa na terenie 

powiatu kętrzyńskiego”, 

- do Urzędu Gminy Kętrzyn na wykonanie zadania publicznego w formie „biesiady 

rycerskiej” , 

- do Urzędu Gminy Kętrzyn na wykonanie zadania publicznego w formie „remontu 

oznakowania rowerowego szlaku herbowego” , 



- do Urzędu Miasta Kętrzyn na wykonanie zadania publicznego w formie „wydania 

wierszy i wspomnień Mieczysława Ostrowskiego”, 

- do Fundacji Banku Zachodniego WBK w programie grantowym 'Tu mieszkam, tu 

zmieniam' „Inscenizacji bitwy pod Wopławkami”, 

 spotkania organizacyjne w sprawie Turnieju Rycerskiego o muszlę Św. Jakuba i 

inscenizacji bitwy pod Wopławkami w 2015 r., 

 udział przedstawiciela Towarzystwa wraz z Towarzystwem Miłośników Reszla i 

Okolic w sprawie skradzionych kamieni milowych koło Świętej Lipki oraz kapliczek 

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 zorganizowanie wycieczki historycznej na kurhany zachodniobałtyjskie na terenie 

Gminy Kolno dla członków i sympatyków Towarzystwa, 

 udział w uroczystym przekazaniu opieki nad cmentarzem wojennym w Górkach 

k./Mołtajn przez młodzież gimnazjalną dla młodszych kolegów z ZS w Mołtajnach, 

 organizację Orszaku Trzech Króli 2015 w Kętrzynie, 

 uporządkowanie wraz z członkami  Stowarzyszenia "Blusztyn" i wolontariuszami 

starych cmentarzy  w gminie Srokowo (Silec), 

 przeprowadzenie prac porządkowych przy kamieniu Bitwy pod Wopławkami, 

 tradycyjne uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez władze 

samorządowe Kętrzyna,  

 bieżącą aktualizację strony internetowej Towarzystwa (www.tomzik.org.pl), również 

w języku niemieckim, 

 wyróżnienie Andrzeja Masłonia Honorową Odznaką Zasłużony dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

2. W zakresie zdarzeń prawnych Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej 

realizowało w 2014 roku następujące przedsięwzięcia: 

 

- złożona została deklaracja na podatek od nieruchomości za rok 2014; 

- opublikowane zostały sprawozdania (finansowe i merytoryczne) za 2013 r. w formie 

elektronicznej, w bazie danych MP i PS; 

- przekazane zostało do Urzędu Skarbowego w Kętrzynie sprawozdanie finansowe za 

rok 2013 oraz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8; 

 

3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej nie prowadziło w 2014 roku 

działalności gospodarczej. 

 

4. Wysokości uzyskanych przychodów przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Kętrzyńskiej  im Zofii Licharewej w 2014 roku: 

 

- saldo za rok 2013 – 6.573,71zł; 

- środki pochodzące ze składek w 2014 r.–  840,00zł; 

- środki pochodzące z wpłat w ramach 1% podatku –  2.390,40zł; 

- środki pochodzące ze źródeł publicznych –3.000,00zł. 

 

 

Razem przychody – 6.230,40 zł. 

 

http://www.tomzik.org.pl/


 

5. Koszty poniesione przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii 

Licharewej w 2014 roku: 

 

- koszty realizacji zadań statutowych – 4.063,77zł; 

- z tego koszty pokryte z budżetu Towarzystwa pochodzące z 1% - 875,77 zł  

- koszty administracyjne – 662,87 zł  
  

Razem wydatki – 4726,64zł. 

 

Środki finansowe pochodzące z 1%, pozostałe do wydatkowania na lata następne – 

2658,51 zł 

 

 

6. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej w 2014 roku nie 

zatrudniało żadnych osób. Nie wypłacano wynagrodzenia członkom Zarządu i innych 

organów Towarzystwa.. Środki finansowe stanowiące przychody Towarzystwa lokowane 

były na rachunku bankowym w Mazurskim Banku Spółdzielczym. Stan konta na dzień 

31 grudnia 2014 roku wynosił 8.077,47 zł.. Nie nabywano obligacji. Nie nabywano 

nieruchomości. Nie nabywano pozostałych środków trwałych.  

 

 

7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej w 2014 roku nie 

realizowało zadań publicznych zleconych przez samorządy lub inne instytucje 

administracji publicznej. 

 

8. Stan członków Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 47 osób. 

 

9. W Towarzystwie Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej w okresie 

sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli zewnętrznej. 
 


