SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA ZIEMI GŁOGOWSKIEJ W GŁOGOWIE
ZA ROK 2011
1. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej w Głogowie ul. Piotra Skargi 5 zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu pod nr 0000101660 pod pozycją 2 w dniu
21.09.2004r. nr identyfikacyjny w systemie REGON 390533270
Dane członków zarządu:
Rafael Ryszard Rokaszewicz, Prezes, Głogów, ul. Brzeska 36
Antoni Józef Bok, Wiceprezes, Głogów, ul. Obrońców Pokoju 7F/140
Wiesław Maciuszczak, Wiceprezes, 20-052 Lublin, ul. Popiełuszki 19a/4
Dariusz Andrzej Czaja, Sekretarz, Głogów, ul. Galla Anonima 5/2
Piotr Weryszko, Czł. Prezydium, Głogów, ul. Niedziałkowskiego 15A/4
Paweł Łachowski, Czł. Prezydium, 67-410 Krzepielów, Krzepielów 182
Róża Stanisława Lewicz, Czł. Prezydium, Głogów, ul. Poczdamska 7A/25
Krzysztof Marcin Czapla, Czł. Prezydium, Głogów, ul. Poczdamska 4/17
Mateusz Zieliński, Czł. Prezydium, Głogów, ul.Armii Krajowej 1G/1
Henryk Adamczyk, Czł. Prezydium, Głogów, ul. Keplera 4/11
2. Podstawowym celem Towarzystwa Ziemi Głogowskiej zgodnie z obowiązującym
statutem jest:
a. Wyzwalanie i pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz Miasta i Regionu.
b. Organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z programu
działalności TZG
c. Czynne popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku i dalszego
rozwoju kultury oraz twórczości artystycznej i naukowej w Mieście i Regionie
d. Popularyzacja wiedzy o Mieście i Regionie
e. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych poprzez Komisje Ośrodka NaukowoBadawczego Towarzystwa
Towarzystwo realizuje swoje działania przez:
a. Skupianie wokół idei Towarzystwa społecznych działaczy, twórców oraz osób
zawodowo zajmujących się upowszechnianiem kultury, oświaty i nauki.
b. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie czasopism, książek i innych
wydawnictw.
c. Inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie rewaloryzacji dóbr kultury
związanych z historią, tradycjami i dniem dzisiejszym miasta Głogowa i Regionu.
d. Prowadzenie działalności w zakresie podstaw patriotycznych związanych
z historią i osiągnięciami współczesnego dorobku.
e. Organizowanie konferencji i sympozjów naukowych.
f. Współorganizowanie wystaw, pokazów, uroczystości, wycieczek poznawczych
związanych ze specyfiką historyczno – kulturalną Miasta i Regionu
Głogowskiego.
g. Współorganizowanie na zasadach partnerskich z innymi towarzystwami,
instytucjami kulturalno – oświatowymi i naukowymi.
h. Prowadzenie badań naukowych w ramach Ośrodka Naukowo – Badawczego.
i. Powoływanie Komisji zainteresowań twórczych opierających swą działalność na
regulaminach zatwierdzonych przez Rade Towarzystwa.

j.

Prowadzenie innej działalności na rzecz Miasta i Regionu.

3. Towarzystwo w roku 2011 prowadziło działalność zgodnie z zadaniami przedstawionymi
w założeniach statutowych.
Nie prowadziło działalności gospodarczej.
4. W roku 2011 Towarzystwo w oparciu o uchwały Zarządu i Rady podjęło następujące
zadania:

a.

Udzielano informacji osobom zainteresowanym (m.in. nauczycielom, uczniom,
studentom) nt. dziejów Głogowa i Ziemi Głogowskiej (nieodpłatnie).
b. Prowadzono stronę internetową Towarzystwa www.glogow.pl/tzg, gdzie
zamieszczamy informacje o bieżącej pracy TZG, ważnych wydarzeniach
historycznych, jakie mają miejsce w Głogowie i na Ziemi Głogowskiej, rocznicach,
nowościach wydawniczych, itp.
c. Prowadzono na powyższej stronie Bibliotekę Multimedialną, gdzie nieodpłatnie
można dotrzeć do kilkuset pozycji wydawniczych, artykułów, itp. związanych z
Ziemią Głogowską.
d. Prowadzono na powyższej stronie galerię, która przedstawia ważne wydarzenia,
zdjęcia historyczne, itp.
e. Prowadziliśmy GLOGOPEDIĘ – Internetową Encyklopedię Głogowa i Ziemi
Głogowskiej (www.glogopedia.org).
f. Prowadziliśmy na stronie kalendarium wydarzeń historycznych – „Wehikuł czasu”.
g. Zorganizowaliśmy serię wykładów historycznych w historycznych miejscach.
h. Włączyliśmy się w organizację uroczystości „W cieniu kolegiaty” w Głogowie.
i. Zorganizowaliśmy, konferencję „Sztuka sakralna na Ziemi Głogowskiej- renesans
– barok - manieryzm”.
j. Zorganizowaliśmy konferencję z okazji 60-lecia powstania Garnizonu Głogów
k. Współpracowaliśmy z głogowskimi mediami w celu przekazywania informacji
historycznych, realizacji programów, audycji i artykułów nt. historii Głogowa
i Ziemi Głogowskiej.
l. Włączyliśmy się w porządkowanie reliktów głogowskiej kolegiaty,
m. Realizowaliśmy projekt „Pionierzy” mający na celu ocalenie od zapomnienia
wspomnień pierwszych osadników Głogowa.
n. Ufundowaliśmy tablicę pamiątkową na budynku pierwszego Zarządu Miasta
Głogowa.
o. Włączyliśmy się w organizację głogowskiej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
p. Zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne – „Piknik forteczny”.
q. Otworzyliśmy na bazie naszych zbiorów „Dział Regionaliów” w bibliotece
uczelnianej PWSZ w Głogowie.
r.
s. Z dziedziny wydawniczej zrealizowano następujące pozycje:
- „Glogovia Militaris” - "Garnizon Głogów Historia - Teraźniejszość - Przyszłość".
- 71 zeszyt Encyklopedii Ziemi Głogowskiej

t.

- Przewodniki po Głogowie,
Uczestniczyliśmy na II targach książki regionalnej Silesiana we Wrocławiu.

5. W roku sprawozdawczym uzyskano

47 248,62 zł przychodów

Z następujących źródeł:
I. Dotacje zadaniowe z Gminy Miejskiej Głogów

10 500,00

- Garnizon Głogów
- Organizacja wykładów historycznych
- Organizacja konferencji „Sztuka sakralna na Ziemi Głogowskiej”
- Encyklopedia Ziemi Głogowskiej, tom Nr 71

5 000,00
2 000,00
1 000,00
2 500,00

II. Działalność statutowa

36 748,62

- sprzedaż wydawnictw
- przychody z tytułu odpisu 1% podatku
- przychody z tytułu składek członkowskich
- darowizny pieniężne

24 703,42
10 740,20
305,00
1 000,00

2. Poniesione koszty w roku sprawozdawczym

41 394,67

I. Działalność statutowa zadaniowa

30 286,92

- Koszty działalności zadaniowej
- Koszty statutowe

15 115,10
15 171,82

II. Koszty administracji
- artykuły biurowe, pozostałe zakupy
- usługi telekomunikacyjne, internet
- opłaty pocztowe, księgowe, pozostałe usługi
- delegacje
- opłaty bankowe

11 107,75
2 000,29
120,25
6 345,93
771,28
1 870,00

WYNIKI FINANSOWE
W okresie sprawozdawczym, porównując ogółem osiągnięte przychody z poniesionymi
kosztami, osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 5 853,95.
Ogółem przychody = 47 248,62

Poniesione koszty = 41 394,67
Wynik finansowy = 5 853,95
3. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej w okresie sprawozdawczym nie zatrudniało
pracowników.
Obsługę finansową prowadzi na zlecenie podmiot gospodarczy - biuro rachunkowe.
Członkom Zarządu nie wypłacano żadnych wynagrodzeń, nie udzielano pożyczek.
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej ma konto rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w
Głogowie.
Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 31.12.2011r. wyniosło 7 829,70.
Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2011r. wyniósł 1 190,09.
Razem stan środków finansowych w dyspozycji Towarzystwa Ziemi Głogowskiej na dzień
31.12.2011r. wyniósł 9 019,79.
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej nie posiada i nie nabyło w 2011 roku żadnych obligacji,
udziałów, akcji oraz nie zakupiło nieruchomości oraz środków trwałych.
4. W roku 2011 Towarzystwo Ziemi Głogowskiej otrzymało dofinansowanie z Gminy
Miejskiej Głogów do następujących zadań:
- Garnizon Głogów
- Organizacja wykładów historycznych
- Organizacja konferencji „Sztuka sakralna na Ziemi Głogowskiej”
- Encyklopedia Ziemi Głogowskiej, tom Nr 71

5 000,00
2 000,00
1 000,00
2 500,00

5. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej prowadzi działalność statutową pożytku publicznego i
jest zwolnione z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych. Towarzystwo nalicza i
płaci zobowiązania podatkowe od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło od
osób fizycznych, składa deklarację roczną Pit – 4R.
Na dzień 31.12.2011r. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej posiada należność w kwocie 973,00
tytułem wykonanej usługi na poczet firmy TOP-POLIGRAFIA z Głogowa.
W 2011 roku w Towarzystwie Ziemi Głogowskiej nie była przeprowadzona kontrola.

