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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego                        

Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska                                                                                            

za 2006  rok 
 

 

 

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska, Kamieńsk, 97 – 360 

Kamieńsk ul. Szkolna 4/7. 
 

 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno 

sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie 

sporządzających takich sprawozdań): 

 

Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych. 
 

 

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 

 

Odpłatna działalność statutowa: 

 wydawanie czasopisma Echo Kamieńska – 22, 13, Z, 

 wydawanie książek o Kamieńsku – 22, 11, Z. 

      Nieodpłatna działalność statutowa: 

 organizowanie konkursu Historia Kamieńska – 92, 34, Z, 

 organizowanie wystaw o Kamieńsku – 74, 87, A, 

 prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie historii 

Kamieńska – 73, 20,  ,F, 

 organizowanie odczytów i pogadanek o Kamieńsku – 75, 12, Z, 

 organizowanie konkursu fotograficznego o Kamieńsku – 91, 33, Z, 

 organizowanie konkursu plastycznego o Kamieńsku – 91, 33, Z, 

 organizowanie wystaw autorskich o Kamieńsku – 91, 33, Z. 
 

  

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu 

prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny 

numer identyfikacyjny w systemie REGON: 
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 Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim Wydział I Cywilny,                                 

24. 05. 1994 r., nr 582, - wpis do rejestru Stowarzyszeń. 

 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego, 18.03.2002 r., nr 0000100566, - wpis 

do rejestru Stowarzyszeń. 

 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego, 04.05.2005 r., nr 0000100566, - 

nadanie statusu organizacji pożytku publicznego. 

 REGON 590370062 
 

 

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja): 

 

 Grzegorz Turlejski – prezes, 

 Paweł Ziemba – wiceprezes, 

 Adam Sewerynek – sekretarz, 

 Halina Tazbir – skarbnik, 

 Tomasz Łuczyk – członek Zarządu, 

 Zofia Rożniatowska – członek Zarządu, 

 Sławomir Sewerynek – członek Zarządu. 

 

 

6. Określenie celów statutowych organizacji: 

 

     Stowarzyszenie ma na celu:  

 Działanie służące społeczno – gospodarczemu rozwojowi miasta 

Kamieńska, ze szczególnym zaangażowaniem w jego kulturowym 

rozwoju.  

 Zapoznawanie społeczeństwa z bogatymi i postępowymi tradycjami 

historycznymi, udziale mieszkańców w walkach narodowo – 

wyzwoleńczych.  

 Działania służące promocji Kamieńska. 

 Upowszechnianie wiedzy o Kamieńsku. 

     Stowarzyszenie dla osiągnięcia celów statutowych:  

 Organizuje przedsięwzięcia mające na celu społeczno – gospodarczy                                

i kulturowy rozwój miasta Kamieńska.  

 Organizuje przedsięwzięcia mające na celu badanie przeszłości miasta 

Kamieńska.  

 Podejmuje wydawanie drukiem opracowań naukowych i popularno-

naukowych o Kamieńsku.  
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 Organizuje spotkania i zebrania dyskusyjne, odczyty i pogadanki, 

konkursy plastyczne i fotograficzne, wystawy autorskie, gromadzi 

zbiory biblioteczne.  

 Popiera działalność w dziedzinie amatorskiej twórczości artystycznej.  

 Współpracuje ze szkołami podstawową, gimnazjum i szkołą 

ponadgimnazjalną na terenie Kamieńska.  

 Współpracuje z organizacjami kultury fizycznej i sportu.  

 Prowadzi działalność wydawniczą oraz informacyjno - propagandową                           

w zakresie promocji miasta Kamieńska. 

 Współpracuje z wszelkimi dostępnymi mediami. 

 Współpracuje z samorządami terytorialnymi w realizacji celów 

statutowych. 

 Wydaje medale pamiątkowe. 

 

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on 

ograniczony w statucie 
 

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 
 

 

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:  

 

     Roczne sprawozdanie finansowe za okres  za rok obrotowy 2006.  
 

 

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli                     

w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne 

sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:  
 

Brak wewnętrznych jednostek organizacyjnych. 
 

 

Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 

założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się 

przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 

poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:  
 

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych 

zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. 
  

 



 4 

9.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 

wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku 

finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego                  

w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.  
 

Opis metod wyceny aktywów i pasywów, został zapisany w informacji 

dodatkowej. 
 

 

 

 

skarbnik Stowarzyszenia     wiceprezes Stowarzyszenia   prezes Stowarzyszenia 

             (-)                                              (-)                                        (-) 

     Halina Tazbir                            Paweł Ziemba                Grzegorz Turlejski 

 

 

sekretarz Stowarzyszenia                          członek Zarządu Stowarzyszenia 

              (-)                                                                       (-) 

    Adam Sewerynek                                            Tomasz Łuczyk 

 

 

członek Zarządu Stowarzyszenia             członek Zarządu Stowarzyszenia 

                 (-)                                                                 (-) 

    Sławomir Sewerynek                                    Zofia Rożniatowska 
 

 

 

 

 

Kamieńsk 15.01.2007 r. 


