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1. Finanse TPAiPP i sprawy organizacyjne.
W roku 2005 kontynuowano wspieranie finansowe Archiwum. Przejawiało się to 

głównie poprzez pokrywanie kosztów eksploatacji kserografu i zakupu książek do bi-
blioteki 

Na koniec roku 2005 na koncie TPAiPP było 39479,46,- złotych, w tym na lokacie 
terminowej znajdowało się 16 tys. złotych. Przychody i wydatki przedstawiały się na-
stępująco:

Przychody:
– wynajem pomieszczeń:      3794,00
– usługi kserograficzne:     2912,90
– składki członkowskie:     1284,40
– działalność wydawnicza:                12009,80
– dotacje i inne darowizny   8000,00
– przychody finansowe:        589,46 (z tytułu prowadzenia rachunku bank.)
– 1% z odpisów podatkowych   1743,27
Razem:                  30333,83

Koszty:
– koszty usług ksero:        26,97
– koszty działalności wydawniczej: 22507,48
– koszty ogólne:     1223,27
– koszty finansowe:      472,50
Razem:    24230,22

Wynik finansowy za 1999 r.                + 13.834,52 (zysk)
Wynik finansowy za 2000 r.                  – 11.492,48 (strata)
Wynik finansowy za 2001 r.   –   1.868,12 (strata)
Wynik finansowy za 2002 r.   + 12.469,32 (zysk)
Wynik finansowy za 2003 r.   –      935,73 (strata)
Wynik finansowy za 2004 r.   –   6.081,58 (strata)
Wynik finansowy za 2005 r.   +   6.103,61 (zysk)
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Stan finansów Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2005:

1 Lokata terminowa: 16000,00
2 Gotówka w banku 22739,01
3 Stan kasy     740,45

Razem: 39479,46

 Na koniec roku 2005 TPAiPP nie posiada zobowiązań finansowych ani wierzytel-
ności. 

W roku 2005 do najważniejszych dochodów należały: dotacja od Sejmiku Lubu-
skiego – 3 tys. zł i dotacja z Urzędu Miejskiego w Gorzowie – 5 tys. zł. W roku 2005 po 
raz pierwszy zbierano datki w wysokości 1% od podatku. Zebrano w ten sposób 1743 
złote. Listę darczyńców opublikowano w Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-Ar-
chiwalnym nr 12. Do najważniejszych wydatków należały opłaty z tytułu działalności 
wydawnczej. 

W roku 2005 Zarząd odbył 7 zebrań. W trakcie posiedzeń omawiano wybór ofert na 
realizację wydawnictw, sprawy rozliczenia ukazujących się wydawnictw, omawiano spra-
wę udziału TPAiPP w obchodach 750-lecia, a także przygotowywano walne zebranie.  

Obecnie Towarzystwo liczy 37 członków zwyczajnych oraz 3 wspierających (finan-
sowo i merytorycznie).

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

1. 12 numer Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego, który uka-
zał się w październiku 2005 r. Rocznik był wydany w nakładzie 300 egz., liczy 450 
stron;

2. Gorzów Wielkopolski w 60-leciu 1945-2005. Materiały z konferencji naukowej, Go-
rzów Wielkopolski 3 czerwca 2005, red. D. A. Rymar, J. Sikorski, Gorzów Wlkp. 2005. 
(wspólnie z Urzędem Miejskim i Archiwum Państwowym). TPAiPP współuczestni-
czyło także w organizacji konferencji.

3. 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 13 numeru NRHA – ukaże się we wrześniu 2006 r. 
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