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za rok 2003

1. Pomoc dla Archiwum.
2. Finanse TPAiPP.
3. Działalność wydawnicza.
4. Kompletowanie literatury o tematyce historycznej.
5. Plan dalszej działalności.

1. Pomoc dla Archiwum. 
W roku 2003 kontynuowano wspieranie finansowe Archiwum. Przeja-

wiało się to głównie poprzez pokrywanie kosztów eksploatacji kserografu i 
zakupu książek do biblioteki. 

2. Finanse TPAiPP i sprawy organizacyjne.
Na koniec roku 2003 na koncie TPAiPP było 38383,60,- złotych, w tym 

na lokacie terminowej znajdowało się 16 tys. złotych. Przychody i wydatki 
przedstawiały się następująco:

Przychody:
–  wynajem pomieszczeń:    3.348,00
–  usługi kserograficzne:   2.698,00
–  składki członkowskie:   1.355,14
–  działalność wydawnicza:   7.130,35
–  dotacje i inne darowizny: 11.000,61
–  przychody finansowe:      861,10 
     (z tytułu prowadzenia rachunku bank.)
Razem:    26.393,20
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Koszty:
–  koszty usług ksero:        748,55
–  koszty działalności wydawniczej: 22.013,80
–  koszty ogólne:     4.312,39
–  koszty finansowe:        254,19
 Razem:    27.328,93

Wynik finansowy za 1999 r.              + 13.834,52
Wynik finansowy za 2000 r.                – 11.492,48
Wynik finansowy za 2001 r.  –   1.868,12
Wynik finansowy za 2002 r.  + 12.469,32
Wynik finansowy za 2003 r.  – 935,73,00 (strata)

Stan finansów Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2003:
Lokata terminowa:    16.000,00
Gotówka w banku:   22.326,54
Gotówka w kasie:                 57,06
Razem:    38383,60
 

Na koniec roku 2003 TPAiPP nie posiada zobowiązań finansowych ani 
wierzytelności.

Głównymi źródłami dochodów są wpływy z tytułu darowizn i składek. 
Do najważniejszych wydatków należały opłaty z tytułu działalności wydaw-
niczej. 

W roku 2003 do najważniejszych dochodów należały: dotacja od Sej-
miku Lubuskiego – 2 tys. zł i dotacje z Urzędu Miejskiego w Gorzowie – 7 
tys. zł. 

Trzeba tu nadmienić, iż Towarzystwo nasze jest zwolnione z płacenia 
podatków. Musimy jednak dokładnie rozliczać się z naszych finansów w 
Urzędzie Skarbowym. Składamy w nim bilans roczny.

W omawianym okresie Zarząd odbył 3 zebrania. W trakcie posiedzeń 
omawiano wybór ofert na realizację wydawnictw, sprawy rozliczenia 
ukazujących się wydawnictw, a także przygotowywano walne zebranie. 
Rozpatrywano także propozycję przystąpienia do Ruchu Stowarzyszeń Re-
gionalnych – nie zdecydowano się na przystąpienie. Obecnie Towarzystwo 
liczy 37 członków zwyczajnych oraz 3 wspierających (finansowo i meryto-
rycznie).

Dariusz Rymar
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Trzeba także zauważyć, iż stałą aktywnością wykazuje się grupa 6-8 
członków.

3. Działalność wydawnicza.
W omawianym okresie Towarzystwo wydało trzy własne publikacje:

1. 10 numer Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego, 
który ukazał się w listopadzie 2003 r. Rocznik był wydany w nakładzie 
300 egz., liczy 450 stron;

2. Grażyna Kostkiewicz-Górska, Danuta Zielińska, Bibliografia zawartości 
Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego za lata 1994-2003 
oraz innych wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek 
Przeszłości w Gorzowie, Gorzów: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i 
Pamiątek Przeszłości, 2003. – 40 s.: il.; 20 cm (nakład 400 egz.);

3. Katalog wystawy zorganizowanej z okazji „Drzwi otwartych archiwów 
państwowych” pod hasłem „Poznaj historię rodziny i swojej małej oj-
czyzny” / oprac. Stanisława Janicka i Juliusz Sikorski. – Gorzów Wlkp.: 
TPAiPP; Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2003. – 23 s.: zdj.
Ponadto w ramach Biblioteczki NRHA przygotowano dwie kolejne 

pozycje, które ukażą się w roku 2004.

4. Kompletowanie literatury o tematyce historycznej. 
W omawianym czasie dzięki rozmaitym kontaktom Z. Czarnucha oraz 

D. A. Rymara udało się zgromadzić dużą ilość niemieckojęzycznej literatury 
o tematyce historycznej. Stale też powiększamy zbiór czasopism niemiec-
kich wydawanych przez organizacje ziomkowskie. Spis pozyskiwanej litera-
tury zamieszczamy w kolejnych numerach naszego Rocznika.

5. Plan dalszej działalności.
Do najważniejszych zamierzeń, jakie chcielibyśmy prowadzić w roku 

przyszłym należy zaliczyć:
1. Bieżące wspieranie Archiwum,
2. Dalsze kompletowanie rzadkiej literatury o tematyce historycznej.
3. Wydanie 11 numeru NRHA – ukaże się w końcu wiosny 2004 r. 

Sprawozdanie Zarządu ...
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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.

W imieniu Zarządu
Dariusz A. Rymar

Gorzów Wlkp. 2004-02-25

Dariusz Rymar


