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<p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;"><img style="float: left; margin: 5px;"
mce_style="float: left; margin: 5px;" src="images/stories/2011a/1pro.jpg"
mce_src="images/stories/2011a/1pro.jpg" alt="1 PROCENT" width="100">Miesi�c
kwiecie�charakteryzuje si�nasileniem liczby os� rozliczaj�cych podatek od os� fizycznych za
poprzedni rok. Przy rozliczaniu podatku podatnik ma prawo przekaza�1% na rzecz organizacji
po�ytku publicznego. W tegorocznej kampanii sk�adania PIT-� wype�nienie wniosku jest
jeszcze prostsze i polega wy��cznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru
S�dowego wybranej OPP oraz wysoko�ci kwoty na jej rzecz. Przekazania 1 proc. podatku
nale�nego dokonuje urz�d skarbowy, na nasz wniosek wyra�ony w zeznaniu podatkowym.
Warunkiem przekazania kwoty 1 proc. jest op�acenie w pe�nej wysoko�ci podatku
nale�nego stanowi�cego podstaw�obliczenia kwoty do przekazania na rzecz OPP, nie p�iej
ni� w terminie dw�h miesi�y od up�ywu terminu dla z�o�enia zeznania podatkowego. </p>
<p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;"><img style="float: left; margin: 5px;"
mce_style="float: left; margin: 5px;" src="images/stories/2011a/1bcw.jpg"
mce_src="images/stories/2011a/1bcw.jpg" alt="Bractwo Czarnej Wody" width="300">Na terenie
naszej gminy dzia�a Bractwo Czarnej Wody. Od 30 kwietnia 2009 posiada ono status
organizacji po�ytku publicznego, wobec czego na rzecz tego stowarzyszenia mo�na
przekaza�1 procent swojego podatku. Poni�ej przekazujemy apel Zarz�du Bractwa Czarnej
Wody o przychylno��podatnik�.<br /></p><p style="text-align: justify;" mce_style="text-align:
justify;"><br /></p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b>BRACTWO CZARNEJ WODY W OSIU</b><br /></p><p style="text-align: justify;"
mce_style="text-align: justify;">Zgodnie z ustaw� o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o
wolontariacie z 2003 r. podatnicy podatku dochodowego od os� fizycznych oraz p�atnicy
liniowej stawki podatku w wysoko�ci 19% od dochod� uzyskiwanych z pozarolniczej
dzia�alno�ci gospodarczej mog� przekaza�do 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie
organizacji.</p> <p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">W 2010 roku
wi�szo��uzyskanej kwoty przeznaczyli�my na dzia�alno��Klubu Imprez na
Orientacj�?Azymut? Osie ? czyli na zaj�ia turystyczno ? sportowe dla dzieci i m�odzie�y
naszej gminy.</p> <p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">Je�eli
finansowe wsparcie naszych dzia�a�uzna Pani/Pan za uzasadnione, nale�y w deklaracji
podatkowej (rubryka ?Wniosek o przekazanie 1% podatku nale�nego na rzecz organizacji
po�ytku publicznego OPP?) wpisa�nazw�Bractwo Czarnej Wody, numer KRS 0000003678
oraz wysoko��przekazywanej kwoty.</p> <p style="text-align: justify;" mce_style="text-align:
justify;">Z g�y dzi�ujemy za pozytywn� dla nas decyzj�</p> <p style="text-align: right;"
mce_style="text-align: right;"><i>Zarz�d Bractwa</i></p><p><br /></p><p><i><img
style="float: left; margin: 5px;" mce_style="float: left; margin: 5px;"
src="images/stories/2011a/1org.jpg" mce_src="images/stories/2011a/1org.jpg" alt="Organizacja
po�ytku publicznego" width="300"><b><br /></b></i></p> <p><b>G��ne dzia�ania i
osi�gni�ia Bractwa Czarnej Wody w latach 2001 - 2010</b></p> <p>1. Zrealizowanie,
wsp�nie z partnerami, dziewi�iu projekt� (��czny bud�et 170 tys. z�)</p> <p>a) Zestaw
widok�ek ?Gmina Osie na dawnej fotografii? 2005</p> <p>b) ?Dziedzictwo profesora Alfonsa
Hoffmanna ? z chlubnej karty dziej� powiatu �wieckiego?, wyr�iony w skali og�nopolskiej ?
program ?Dzia�aj lokalnie? PAFW 2005</p> <p>c) ?Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjn�
dzia�alno��profesora Alfonsa Hoffmanna? ? program ?Dzia�aj lokalnie? PAFW 2006</p>
<p>d) Piknik Rodzinny ?Brat do brata i b�zie pe�na chata ? hangar w �urze budzi si�do
�ycia? ? projekt w konkursie LGD Bory Tucholskie ?Promocja osi�gni� organizacji
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pozarz�dowych? 2007</p> <p>e) ?Popularyzujemy turystyk�i kultur�ludow� Ziemi
�wieckiej. Ks. dr. Bernardowi Sychcie w 100-lecie urodzin? ? program ?Dzia�aj lokalnie?
PAFW 2007</p> <p>f) ?Pami�amy o r�orodno�ci naszych kulturowych korzeni ? to, co
zosta�o, niech przetrwa wieki? ? program ?Kultura Bliska? FWW 2007-08</p> <p>g)
?Dzia�alno��Klubu Imprez na Orientacj�AZYMUT Osie? ? zadania publiczne dotowane
przez gmin�Osie 2009 i 2010</p> <p>h) ?Turystyczna paj�zyna? ? program ?Razem znaczy
lepiej ? rozw� sieci NGO w Borach Tucholskich? 2010</p> <p>2. Zebranie funduszy na
realizacj�ww. projekt� ? Bractwo i partnerzy oraz sponsorzy (��cznie oko�o 57 tys. z�)</p>
<p>3. Pozyskanie dodatkowych funduszy dla gminy (��cznie 30 tys. z�)</p> <p>4.
Zaanga�owanie cz�onk�, sympatyk� i partner� Bractwa w wykonanie konkretnych prac w
ramach projekt� (oko�o 5600 roboczogodzin, warto��oko�o 73 tys. z� wg stawek w
projektach, po przeliczeniu oko�o 100 tys. z�)</p> <p>5. Uzyskanie du�ego efektu
spo�ecznego ? zaanga�owanie sporej ilo�ci ludzi do pracy na rzecz wsp�noty: w
dzia�aniach bra�o udzia� ��cznie oko�o 300 os�</p> <p>6. Uzyskanie istotnego efektu
dodatkowego ? ka�da z�ot�ka dotacji przynios�a ponad 1,90 z� od Bractwa, partner� i
sponsor� oraz co najmniej (wg niskich stawek) 1,80 z� warto�ci spo�ecznej pracy
zaanga�owanych w projekty os�</p> <p>7. Promowanie walor� naszego terenu poprzez
przeprowadzenie wielu wycieczek autokarowych, rowerowych, kajakowych i pieszych</p>
<p>8. Wytyczenie nowych szlak�: rowerowego oraz rowerowo ? pieszego</p> <p>9.
Uratowanie stanicy wodnej w �urze, uporz�dkowanie i szersze udost�nienie terenu ko�o
hangaru</p> <p>10. Uratowanie przed ostatecznym zniszczeniem istniej�cych cmentarzy
ewangelickich</p> <p>11. Przeprowadzenie samodzielnie lub wsp�nie z partnerami wielu
imprez, wycieczek, konkurs�, zawod� i wystaw dla lokalnej i szerszej spo�eczno�ci</p>
<p>12. Organizacja szkole� zawod� (ponad 20) i wyjazd� na Imprezy na Orientacj�r�ego
szczebla (oko�o 30 start�) dla dzieci i m�odzie�y szk�gminy Osie</p> <p>13. Sukcesy
naszych zawodnik� w InO w Pucharze Bor� Tucholskich</p> <p>14. Udzia� naszych
zawodnik� w Dru�ynowych Mistrzostwach Polski w InO</p> <p>15. Wsp�rganizacja Bieg�
Oskich i nowe inicjatywy z nimi zwi�zane (bieg z �ura do Osia, klasyfikacja dru�ynowa, bieg
sztafetowy)</p> <p>16. Rozpropagowanie dw�h wybitnych postaci zwi�zanych z nasz�
gmin� ? prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty</p> <p>17. Wydanie przewodnika
historyczno-turystycznego ?Profesor Alfons Hoffmann ? cz�owiek, kt�y o�wietli�
Pomorze?</p> <p>18. Wydanie przewodnika historyczno-turystycznego ?Pi�no przyrody,
ludowej kultury i s�owa. �ladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi �wieckiej?</p> <p>19.
Wydanie publikacji ?�yli w�r� nas? o ewangelikach i ich cmentarzach</p> <p>20. Wydanie
mini-przewodnika ?To warto zobaczy�w gminach Osie i �liwice?</p> <p>21. Doprowadzenie
do nadania imienia A. Hoffmanna jednej z ulic w Osiu</p> <p><br /></p><div
class="mceItemVisualAid" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height:
1px; overflow: hidden;" id="_mcePaste"><b id="articleSummary">Przy rozliczaniu podatku
masz prawo przekaza�1% na rzecz organizacji po�ytku publicznego. W tym roku procedury
s� jeszcze �atwiejsze ni� w latach ubieg�ych.</b>
Mo�liwo��przekazania 1 proc. podatku dla organizacji po�ytku
publicznego pojawi�a si�w 2004 roku. </div>
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