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Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości 
w roku 2009

1. Pomoc dla Archiwum. 
W roku 2009 kontynuowano wspieranie finansowe Archiwum. Przejawiało się 

to głównie poprzez zakup książek do biblioteki. 

2. Finanse TPAiPP i sprawy organizacyjne.
Na koniec roku 2009 na koncie TPAiPP było 42.207,86 złotych, w tym na loka-

cie terminowej znajdowało się 16 tys. złotych. Przychody i koszty przedstawiały się 
następująco:

Przychody:
Lp. Tytuł Kwota Uwagi
1 składki członkowskie statutowe 1525,88
2 działalność wydawnicza statutowa 2852,50
3 dotacje i darowizny 15000,00

4 przychody finansowe 569,22
z tytułu prowadzenia 
rachunku

5 1% z tytułu darowizn od podatków 2069,80
6 Inne 5,00

Razem: 22022,40

Koszty:
Lp. Tytuł Kwota Uwagi
1 koszty działalności wydawniczej 16122,32
2 koszty ogólne 5169,63

Razem: 21291,95

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)
Wynik finansowy za 2006 r.   +   1.699,01 (zysk)
Wynik finansowy za 2007 r.   +   1.221,99 (zysk)
Wynik finansowy za 2008 r.   –   1.058,17 (strata)
Wynik finansowy za 2009 r.   +   730,45 (zysk)
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Stan finansów Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2008:

1 Lokata terminowa: 16000,00
2 Gotówka w banku 21073,12
3 Subkonto 4791,13
4 Stan kasy 343,61

Razem: 42207,86

Na koniec roku 2009 TPAiPP nie posiada zobowiązań finansowych ani wierzy-
telności. Sprawozdania finansowe opracowane przez naszą księgową p. Krystynę Le-
sniak stanowią załączniku do niniejszego sprawozdania.

Głównymi źródłami dochodów są wpłaty z tytułu darowizny i składek. Do naj-
ważniejszych wydatków należały opłaty z tytułu działalności wydawniczej. 

W roku 2009 do najważniejszych dochodów należały: dotacja od Sejmiku Lubu-
skiego – 2 tys. zł i dotacja z Urzędu Miejskiego w Gorzowie – 10 tys. zł oraz dotacja 
od Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 3 tys. zł (z przeznacze-
niem na książkę o gorzowskim Niezależnym Zrzeszeniu Studentów).

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 5 zebrań. W trakcie posiedzeń omawiano 
sprawy rozliczenia ukazujących się wydawnictw, a także przygotowywano walne ze-
branie.  W trakcie zebrań Zarząd przyjął w poczet członków TPAiPP: Kamilę Klattę, 
oraz wykreślił z listy członków dwie osoby. Są to: Mirosław Dubiel (ostatnia zapła-
cona składka za rok 2002) i Gerhard Weiduschat (ostatnia zapłacona składka za rok 
2001). Omawiano także wniosek zgłoszony na poprzednim Walnym Zebraniu przez 
kol. Zbigniewa Czarnucha dotyczący wydania książki pt. „My i niemieccy ziomko-
wie”. Zarząd po dyskusji ustalił, iż zbierze materiały do tej publikacji i wyasygnuje na ten 
cel 3 tys. złotych na honoraria autorskie.

Po dokonanej w roku 2009 weryfikacji Towarzystwo liczy 38 członków zwyczaj-
nych oraz 2 wspierających (finansowo i merytorycznie).

3. Działalność wydawnicza.
W omawianym okresie Towarzystwo wydało własne publikacje: 16 numer Nad-

warciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego, który ukazał się w listopa-
dzie 2009 r. Rocznik był wydany w nakładzie 300 egz., liczy 512 stron;

4. Plan dalszej działalności.
Do najważniejszych zamierzeń, jakie chcielibyśmy prowadzić w roku 2010, na-

leży zaliczyć:
1. Bieżące wspieranie Archiwum,
2. Dalsze kompletowanie rzadkiej literatury o tematyce historycznej.
3. Wydanie 17 numeru NRHA – ukaże się we listopadzie 2010 r. 
4. Wydanie książki o gorzowskim Niezależnym Zrzeszeniu Studentów – ukaże się 

w maju 2010
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Zaznaczyć tu trzeba, iż nie jest to lista zamknięta ani ostateczna. Jak uczy do-
świadczenie, niektóre projekty nie dochodzą do realizacji, z uwagi na np. brak wy-
starczającego zaangażowania organizacji, z którą nad jakimś przedsięwzięciem pra-
cujemy, 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


