Podarujcie dzwonnicy 1% podatku!
Wszystkich miłośników gór, Łemkowszczyzny, Beskidu Niskiego, sympatyków
akcji remontu dzwonnicy w Polanach Surowicznych, przyjaciół i znajomych
prosimy o wsparcie naszej akcji poprzez przeznaczenie 1% Waszego podatku za
2018 rok.
Podatek można przeznaczyć wskazując jako beneficjenta Międzyuczelniany Oddział
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą w Warszawie.
OM PTTK jest organizacją pożytku publicznego (OPP), uprawnioną do takiej zbiórki.

Stan 90 lat temu…

JAK PRZEKAZAĆ 1%?
Jeśli korzystacie z programu komputerowego do rozliczania PIT, wystarczy wybrać opcję
przekazania 1%. Rubrykę zeznania „Numer KRS” należy wypełnić numerem wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego. Nr OM PTTK w Warszawie to 0000191794.
Bardzo ważne: w sekcji „Informacje uzupełniające” należy podać w rubryce „Cel
szczegółowy 1%” hasło: „REMONT DZWONNICY W POLANACH SUROWICZNYCH”.
Tylko wówczas będzie wiadomo, że dar ma być przeznaczony dokładnie na ten cel.

Stan 10 lat temu…

Jeżeli byliście naszymi darczyńcami w zeszłym roku, nowa usługa „Twój e-PIT” powinna
automatycznie przepisać deklarowaną organizację pożytku publicznego oraz cel szczegółowy
z poprzedniego zeznania. Warto to jednak sprawdzić.
JAK LICZY SIĘ 1%?
Liczy się wg instrukcji na formularzu podatkowym podanej przy rubryce wnioskowanej
kwocie podatku. Zależnie od rodzaju formularza numer tej rubryki jest inny.
Stan 2 lata temu

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdania z działalności OPP są jawne. Są dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej. Skrócone raporty są na stronie OM PTTK (www.om.pttk.pl).
PRZYKŁAD FORMULARZA

0000191794
Stan obecny
REMONT DZWONNICY W POLANACH SUROWICZNYCH

Wszelkie informacje dotyczące remontu: www.polanysurowiczne.waw.pl
www.facebook.com/polanysurowiczne

WSZYSTKIM NASZYM DOBRODZIEJOM BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
Organizacje prowadzące projekt remontu dzwonnicy w Polanach Surowicznych:
Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”
Stowarzyszenie Klub Turystyczny Elektryków „Styki”
Stowarzyszenie Magurycz

Projekt społeczny
REKONSTRUKCJA
MUROWANEJ DZWONNICY
GRECKOKATOLICKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI POLANY
SUROWICZNE
(GMINA JAŚLISKA, POWIAT KROŚNIEŃSKI)

Projekt ma na celu rekonstrukcję dachu dzwonnicy
greckokatolickiej we wsi Polany Surowiczne w gminie
Jaśliska (powiat krośnieński, województwo podkarpackie).
Jest to jedna z nielicznych materialnych pamiątek po
dawnych wsiach łemkowskich w dorzeczu rzeki Wisłok.
Prace przy dzwonnicy prowadzone są społecznie od 2012
roku. Przez ten czas naprawiono zniszczone mury oraz
odbudowano dachu w kształcie nawiązującym do
tradycyjnych form. Pozostało obicie dachu blachą oraz
zbudowanie wewnątrz konstrukcji, na której zostanie
zamocowany dzwon.
Dla naszych prac poszukujemy każdego wsparcia, przede
wszystkim materialnego i finansowego. Za każdą pomoc
będziemy Państwu niezmiernie wdzięczni.

PRZEBIEG PRAC
2010 — drzewa rosnące na koronie murów wycięto dzięki pomocy służb Polskich Sieci Elektroenergetycznych
2012, maj — przygotowano projekt wzmocnienia ścian i przemurowania wieńca
2012, lipiec/sierpień — ok. 60% powierzchni murów zostało wyczyszczonych i zabezpieczonych
2013, sierpień — wyczyszczono i zabezpieczono pozostałą część murów
2014, maj — wykonano prowizoryczny dach
2014/15 —formalnego przejęcia obiektu przez Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”
2015/16 — uzgodniono kształt docelowej bryły dachu, przygotowano projekt odbudowy
2016-17 — dokończono procesy formalnych, kontynuowano gromadzenie środków
2018 — wzniesiono docelową konstrukcję dachu

