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Sprawozdanie merytoryczne                                                                                  

z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska                   

za rok 2006. 

 

 
1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Kamieńska. 

 

 Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska. 

 Siedziba i adres: 97 – 360 Kamieńsk ul. Szkolna 4/7. 

 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:  18.03.2002 r.  

 Numer KRS:  0000100566 

 REGON: 590370062 

 Status OPP: 04.05.2005 

 
Dane dotyczące członków Zarządu: 

 

 Grzegorz Turlejski – prezes. 

 Paweł Michał Ziemba – wiceprezes. 

 Adam Sewerynek – sekretarz. 

 Halina Bogusława Tazbir – skarbnik.  

 Tomasz Łuczyk – członek Zarządu. 

 Zofia Rożniatowska – członek Zarządu. 

 Sławomir Sewerynek – członek Zarządu. 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia: 

 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.  

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. 

 

Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych: 
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 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.  

 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 z przedszkolem, szkołą 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.  

 

Główne zdarzenia prawne w działalności Stowarzyszenia w 2006 r. o skutkach 

finansowych: 

 wydawanie czasopisma Echo Kamieńska. 

 

 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska nie prowadzi działalności 

gospodarczej. 
 

Podstawowy przedmiot działalności Stowarzyszenia 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. 
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4. Uchwały: 

 
W 2006 roku odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia: 19 stycznia,  06 

lutego, 08 maja, 04 lipca, 07 sierpnia, 28 sierpnia, 19 września, 26 września,  19 

października, podczas których Zarząd uchwalił 15 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności 

Zarządu Stowarzyszenia w roku 2005, 

 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności 

Zarządu Stowarzyszenia w roku 2005, 

 w sprawie nadania nazwy i rejestracji domeny internetowej 

Stowarzyszenia w domenie .eu, 

 w sprawie pieczątki podłużnej używanej przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Miasta Kamieńska, 

 w sprawie pieczątki wiceprezesa, sekretarza, skarbnika 

Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska, 

 w sprawie scenariusza, regulaminu, i zestawów pytań na VII 

Konkurs Historia Kamieńska, 

 w sprawie ustalenia terminu zorganizowania VII Konkursu Historia 

Kamieńska, 

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na VII Konkurs 

Historia Kamieńska, 

 w sprawie udzielenia poparcia Komitetowi Wyborczemu, 

 w sprawie udzielenia poparcia kandydatowi na burmistrza 

Kamieńska, 

 w sprawie udzielenia poparcia kandydatowi na radnego do Rady 

Powiatu Radomszczańskiego, 

 w sprawie udzielenia poparcia kandydatom na radnych do Rady 

Miejskiej w Kamieńsku, 

 w sprawie kandydowania na radnych do Rady Miejskiej                             

w Kamieńsku i na burmistrza Kamieńska w wyborach 12 listopada 

2006 r., 

 w sprawie wycofania poparcia kandydatowi na radnego do Rady 

Miejskiej w Kamieńsku, 

 w sprawie udzielenia poparcia kandydatom na radnych do Rady 

Miejskiej w Kamieńsku. 

 

W 2006 r., odbyło się 6 Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia:                           

30 stycznia, 13 lutego, 28 marca, 11 września, 28 września, 23 października,   

podczas których uchwalono 26 uchwał: 

 

 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności  

Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska w roku 2005, 
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 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności  

Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska w roku 2005, 

 w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 

Miasta Kamieńska za rok sprawozdawczy 2005, 

 w sprawie rejestracji nazwy domeny internetowej Stowarzyszenia w 

domenie .eu, 

 w sprawie wyboru prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta 

Kamieńska, 

 w sprawie wyboru wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta 

Kamieńska, 

 w sprawie wyboru sekretarza Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta 

Kamieńska, 

 w sprawie wyboru skarbnika Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta 

Kamieńska, 

 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 

Miasta Kamieńska, 

 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej, 

 w sprawie głównych przedsięwzięć Stowarzyszenia w 2006 r., 

 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta 

Kamieńska, 

 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej 

Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska, 

 w sprawie wsparcia idei uhonorowania trenera Kazimierza 

Górskiego Orderem Orła Białego, 

 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta 

Kamieńska, 

 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych, 

 w sprawie przyjęcia członków honorowych, 

 w sprawie udzielenia poparcia Komitetowi Wyborczemu, 

 w sprawie udzielenia poparcia kandydatowi na burmistrza 

Kamieńska, 

 w sprawie udzielenia poparcia kandydatowi na radnego do Rady 

Powiatu Radomszczańskiego, 

 w sprawie udzielenia poparcia kandydatom na radnych do Rady 

Miejskiej w Kamieńsku, 

 w sprawie kandydowania na radnych do Rady Miejskiej                             

w Kamieńsku i na burmistrza Kamieńska w wyborach 12 listopada 

2006 r., 

 w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Przyjaciół 

Miasta Kamieńska członka działającego na niekorzyść 

Stowarzyszenia, 
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 w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Przyjaciół 

Miasta Kamieńska członka działającego na niekorzyść 

Stowarzyszenia, 

 w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Przyjaciół 

Miasta Kamieńska członka działającego na niekorzyść 

Stowarzyszenia, 

 w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Przyjaciół 

Miasta Kamieńska członka działającego na niekorzyść 

Stowarzyszenia. 

 

W załączeniu kopie uchwał. 

 

5.    Informacja o wysokości uzyskanych przychodów – 7315,19 zł. 

 

 Składki członkowskie:                              - 1321,00 zł. 

 Darowizny  :                                              - 4032,00 zł. 

                             - 1% od podatku :                    -1087,00 zł. 

                             - od osób fizycznych:             - 2945,00 zł. 

 Odsetki od rachunku bankowego:                  - 0,19 zł. 

 Z wydawania Echa Kamieńska:                - 1962,00 zł. 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach  - 7204,28 zł. 

 

 Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia  – skład komputerowy                 

i druk Echa Kamieńska  – 6688,28 zł. 

 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych – 516,00 zł. w tym:           

 opłata pocztowa – 16,60 zł.,  

 znaczki pocztowe  -  401,80 zł.,                      

 usługi ksero -   36,60 zł.,  

 pieczątka – 61,00 zł. 

 

7. Dane o: 

a) liczbie zatrudnion. pracow.: Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę: 0 zł., 

      c) członkom Zarządu Stowarzyszenia i członkom redakcji Echa Kamieńska     

nie wypłacono wynagrodzenia, 

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia - wydawanie czasopisma 

Echo Kamieńska (skład komputerowy i druk) – 6688,28 zł. 

     e)  Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczek pieniężnych, 

f)  kwoty ulokowane na rachunkach bankowych –  w tym na: 

 08 89730003 0110 0905 4667 0002 – 13,66 zł.,   

 35 89730003 0110 0905 4667 0001 –  3,10  zł.,  
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 Pogotowie kasowe – 122,98 zł.  

w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Kamieńsku                

(97-360) ul. Tadeusza Kościuszki 1. 

     g)  Stowarzyszenie nie nabyło obligacji, 

     h)  Stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości, 

     i)   Stowarzyszenie nie nabyło środków trwałych, 

j) Stowarzyszenie nie sporządzało sprawozdań finansowych dla celów 

statystycznych.  

 

8. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty 

państwowe i samorządowe. 

 

9. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących 

zobowiązań podatkowych oraz informacja w sprawie składanych 

deklaracji podatkowych. 

 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie składało deklaracje podatkowe: 

CIT - 8 i CIT - 8/0 za rok 2005.  W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu 

Przyjaciół Miasta Kamieńska kontrolę finansów przeprowadził Urząd Skarbowy 

w Radomsku. 

 
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. 
 

 

 

Załączniki są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska w Kamieńsku ul. Szkolna 4/7, 

po uprzednim wcześniejszym uzgodnieniu terminu wglądu do ww. dokumentów ( nr tel. 604177529). 


