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Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości
w roku 2007
1. Pomoc dla Archiwum.
W roku 2007 kontynuowano wspieranie finansowe Archiwum. Przejawiało się to
głównie poprzez pokrywanie kosztów eksploatacji kserografu i zakupu książek do biblioteki.
2. Finanse TPAiPP i sprawy organizacyjne.
Na koniec roku 2007 na koncie TPAiPP było 42505,58,- złotych, w tym na lokacie
terminowej znajdowało się 16 tys. złotych. Przychody i koszty przedstawiały się następująco:
Przychody:
Lp.
Tytuł
1 wynajem pomieszczeń
2 składki członkowskie statutowe
3 działalność wydawnicza statutowa
4 dotacje i darowizny
5 przychody finansowe
6

Kwota
3992,00
1367,28
1635,50
7622,00
483,89

1% z tytułu darowizn od podatków
Razem:

3126,40
18227,07

Koszty:
Lp.
Tytuł
1
koszty działalności wydawniczej
2
koszty ogólne
Razem:

Kwota
14167,67
2837,41
17005,08

Wynik finansowy za 1999 r.
Wynik finansowy za 2000 r.
Wynik finansowy za 2001 r.		
Wynik finansowy za 2002 r.		
Wynik finansowy za 2003 r.		
Wynik finansowy za 2004 r.		
Wynik finansowy za 2005 r.		
Wynik finansowy za 2006 r.		
Wynik finansowy za 2007 r.		

Uwagi

z tytułu prowadzenia
rachunku

+ 13.834,52 (zysk)
– 11.492,48 (strata)
– 1.868,12 (strata)
+ 12.469,32 (zysk)
– 935,73 (strata)
– 6.081,58 (strata)
+ 6.103,61 (zysk)
+ 1.699,01 (zysk)
+ 1221,99 (zysk)

Uwagi

Stan finansów Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2007:
1
2
3
4

Lokata terminowa:
Gotówka w banku
Subkonto
Stan kasy

Razem:

16000,00
20748,90
5001,13
755,55
42505,58

Na koniec roku 2007 TPAiPP nie posiada zobowiązań finansowych ani wierzytelności.
Głównymi źródłami dochodów są wpływy za wynajem garażu oraz wpłaty z tytułu
darowizn i składek. Do najważniejszych wydatków należały opłaty z tytułu działalności
wydawniczej.
W roku 2007 do najważniejszych dochodów należały: dotacja od Sejmiku Lubuskiego – 1,5 tys. zł i dotacja z Urzędu Miejskiego w Gorzowie – 6 tys. zł.
Po raz drugi zebrano darowizny z tytułu odpisu podatkowego w wysokości jednego
procenta. W roku 2007 zebrano w ten sposób 3126 zł.
W omawianym okresie Zarząd odbył 2 zebrania. W trakcie posiedzeń omawiano
sprawy rozliczenia ukazujących się wydawnictw, a także przygotowywano walne zebranie.
Obecnie Towarzystwo liczy 37 członków zwyczajnych oraz 3 wspierających (finansowo i merytorycznie).
3. Działalność wydawnicza.
W omawianym okresie Towarzystwo wydało 14 numer Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego, który ukazał się w listopadzie 2007 r. Rocznik był wydany w nakładzie 300 egz., liczy 458 stron;
4. Plan dalszej działalności.
Do najważniejszych zamierzeń, jakie chcielibyśmy prowadzić w roku 2006 należy
zaliczyć:
1. Bieżące wspieranie Archiwum,
2. Dalsze kompletowanie rzadkiej literatury o tematyce historycznej.
3. Wydanie 15 numeru NRHA – ukaże się we listopadzie 2008 r.
Zaznaczyć tu trzeba, iż nie jest to lista zamknięta ani ostateczna. Jak uczy doświadczenie, niektóre projekty nie dochodzą do realizacji z uwagi na np. brak wystarczającego
zaangażowania organizacji, z którą nad jakimś przedsięwzięciem pracujemy bądź też
z uwagi na brak środków. Z drugiej strony, o ile pojawią się inne inicjatywy, będziemy
gotowi rozważać ich wspieranie.
Oprac. Dariusz A. Rymar

