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WSPÓLNIE ODBUDUJMY LEŚNICZÓWKĘ

STOWARZYSZENIE LIPNIK, działając prawie od 10 lat
w naszej dzielnicy, brało udział w realizacji następujących
projektów:

• Remont Domu Polskiego przy ul. Podgórnej 29

• Powstanie Miejskiego Domu Kultury w Lipniku

• Utworzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i mło−
dzieży „Dziupla”

• Organizacja „Pikników Lipnickich”, które od 1998 roku
odbywają się w Amfiteatrze na stokach Groniczek

• Wydanie książki o historii naszej dzielnicy pt. „Zarys
dziejów Lipnika” autorstwa dr Jerzego Polaka z 2002
roku

• Wydawca „Gazety Lipnickiej”, pisma społeczno−informa−
cyjnego, ukazującego się w dzielnicy od 1997 roku

• Pomysłodawca konkursów „Śpiewać każdy może” oraz
„Poezja pod Groniczkami”, organizowanych od 2001
roku wspólnie z lipnickimi szkołami

• Organizacja dorocznego „Koncertu Noworocznego
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Stowarzyszenia Lipnik”
działającej przy Miejskim Domu Kultury w Lipniku

• W roku 1998 stowarzyszenie było organizatorem
Jubileuszu 700−lecia Lipnika

Drodzy Lipniczanie,
Zwracamy się do wszystkich mieszkańców o wspar−

cie projektu realizowanego od 2005 roku przez Sto−
warzyszenie Lipnik, mającego na celu odbudowę za−
bytkowej Leśniczówki w Lipniku przy ulicy Polnej.
Leśniczówka, która przez lata była dewastowana,
w ostatniej chwili została uratowana przed całkowitą
zagładą otrzymując nowego gospodarza jakim od
czerwca roku 2005 jest lipnickie stowarzyszenie. Już
w ubiegłym roku Stowarzyszenie Lipnik wraz z harce−
rzami z Pierwszego Szczepu ZHP „Na Szlaku”, wyko−
nało wiele bardzo ważnych prac w budynku Leśniczów−
ki m.in. naprawiony został dach, rynny, okna. Jednak
aby budynek mógł służyć mieszkańcom należy włożyć
jeszcze wiele wysiłku, a pracy jest na wiele lat.

Lipnik jest naszym domem, tu mieszkamy, a więk−
szość z nas z tym miejscem związała całe swoje życie.
Jednak jakość życia w naszej dzielnicy, zależy od tego
czy będziemy potrafili zbudować trwałe, pozytywne więzi
wśród członków naszej lokalnej społeczności. Dlatego
bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców Lipnika
o przekazanie części swojego podatku na remont Le−
śniczówki Lipnik. Raz w roku, od stycznia do końca
kwietnia, możecie Państwo zdecydować na co mają
zostać wydane Wasze pieniądze, jeśli tego nie zrobicie,
zadecydują za Państwa urzędnicy w Warszawie.

Stowarzyszenie Lipnik, jest zarejestrowane w Kra−
jowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS
0000073395, w 2005 roku otrzymało status Organiza−
cji Pożytku Publicznego, który upoważnia do otrzyma−
nia raz w roku kwoty 1%, z podatku dochodowego.

Zbliża się 31 kwietnia, ostateczny termin wpłacenia
do Urzędu Skarbowego należnego fiskusowi podatku.
Zwracamy się więc do wszystkich Lipniczan o przekaza−
nie na rachunek Stowarzyszenia Lipnik 1% z podatku,

Leśniczówka, rok 1885.

Leśniczówka, zima 2006.

który płacicie Państwo do Urzędu Skarbowego. Całość
pieniędzy, które wpłyną z akcji „1%” na rachunek Sto−
warzyszenia Lipnik, zostanie przeznaczona na remont
Leśniczówki przy ulicy Polnej, która w przyszłości ma słu−
żyć naszej lokalnej społeczności. Już dzisiaj w Leśniczów−
ce swoje miejsce znaleźli harcerze ze Szczepu ZHP „Na
Szlaku” działający w Lipniku, a w przyszłości znajdzie
w niej swoją siedzibę Ośrodek Kulturowo−Edukacyjny
„Leśniczówka Lipnik”.

Informacja o otrzymanych przez Stowarzyszenie Lip−
nik środkach z akcji „1%” wraz z informacją o ich
wykorzystaniu, zostanie zamieszczona w „Gazecie
Lipnickiej”. Wspólnie możemy odbudować Leśniczów−
kę. Wszystkim Darczyńcom już teraz serdecznie dzię−
kujemy za wsparcie tego projektu.

Stowarzyszenie Lipnik
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Sposób przekazania 1% podatku dla Stowarzyszenia Lipnik
Każdy mieszkaniec Lipnika, który odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego i będzie składał zeznanie podatkowe za 2005 rok,

zgodnie z prawem, może przekazać 1% swojego podatku na działalność Organizacji Pożytku Publicznego – taką organizacją
jest Stowarzyszenie Lipnik. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Dz.U. Nr 96, poz. 873, art. 27; oraz Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Co oznacza wpłata kwoty 1% z naszego podatku dla Stowarzyszenia Lipnik?
• Gdy w roku 2005 nadpłaciliśmy podatek – wówczas po wpłaceniu 1% naszego podatku dochodowego za rok 2005

na rachunek Stowarzyszenia Lipnik, otrzymamy zwrot tej kwoty z Urzędu Skarbowego.
• W sytuacji gdy w 2006 roku będziemy musieli dopłacić podatek za 2005 rok – wówczas nasza dopłata dla Urzędu Skarbowego

zmniejszy się o 1%, który wpłaciliśmy na rachunek Stowarzyszenia Lipnik.

Jak należy przekazać 1% ze swojego podatku?

1. W rocznym zeznaniu podatkowym: PIT 36 lub PIT 37,
lub PIT 28, wyliczamy 1% z kwoty podatku dochodo−
wego, który będziemy wpłacać do kasy Urzędu Skar−
bowego rozliczając się za rok 2005.

2. Następnie wysokość naszego podatku dochodowego
pomniejszamy o wyliczoną przez nas kwotę, właśnie
o ten 1%.

3. Kwotę 1% którą wyliczyliśmy, wpłacamy przelewem
na konto Stowarzyszenia Lipnik, co możemy zrobić
za pośrednictwem: Poczty Polskiej, wybranego banku
lub dokonać tej operacji elektronicznym przelewem.

4. Kwotę 1%, prosimy wpłacić na rachunek Stowarzysze−
nia Lipnik, koniecznie przed złożeniem zeznania podatko−
wego w Urzędzie Skarbowym.

• Rachunek Stowarzyszenia LIPNIK:

BOŚ 32 1540 1261 2001 7244 1210 0001
5. Nasza wpłata musi być udokumentowana dowodem

wpłaty, który musi zawierać:

• Imię i nazwisko wpłacającego
• Adres wpłacającego
• Kwotę dokonanej wpłaty
• Nazwę organizacji pożytku publicznego

– czyli Stowarzyszenie Lipnik
• Adres odbiorcy 1% – Stowarzyszenie Lipnik

43−305 Bielsko−Biała, ul. Podgórna 29
• W tytule wpłaty należy zaznaczyć:

Wpłata 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Aby przesłać 1% możecie Państwo wykorzystać wydrukowany poniżej przekaz przelewu:


