Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Towarzystwo Samorządowe
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-510 Konin
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
Towarzystwo Samorządowe nie posiada jednostek organizacyjnych
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9133Z Działalność pozostałych organizacji
sklasyfikowana

członkowskich,

gdzie

indziej

nie

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 31.07.2001.
Numer REGON 310167770
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Ireneusz Niewiarowski - prezes
Mirosław Mękarski - z-ca prezesa
Halina Wesołowska - skarbnik
Tadeusz Słodkiewicz - sekretarz
Maria Nowak - członek zarządu
Andrzej Operacz - członek zarządu
6. Określenie celów statutowych organizacji
Przedmiotem działalności statutowej organizacji jest realizacja zadań pożytku
publicznego określonych w § 3 statutu:
1) działania na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego
oraz decentralizacji państwa,
2) wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowisk
samorządowych,
3) szerzenie i popularyzowanie idei samorządności,
4) tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczności gmin, powiatów i całego
regionu,
5) tworzenie warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców,
6) pomoc w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia,
7) pobudzanie aktywności społecznej,
8) współdziałanie przy tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego regionu,
wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, reprezentowanie interesów
zrzeszonych w nim członków,
9) propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej,
10) przygotowanie i udział w wyborach do organów przedstawicielskich,
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11) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
12) działalność charytatywna,
13) ochrona i promocja zdrowia,
14) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
15) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn,
16) promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
17) promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
18) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
19) upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
20) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa jest w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z dnia 29 maja 2003, poz.873) w zakresie realizacji, określonych ustawą,
zadań publicznych.
Powyższa działalność jest działalnością pożytku publicznego, w ujęciu zgodnym z PKD:
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
wsparcie merytoryczne i rzeczowe inicjatyw społecznych; tworzenie stowarzyszeń
samorządowców; pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania, tworzenie funduszy
stypendialnych, organizowanie różnych form wypoczynku dla młodzieży; wydawanie
książek, redagowanie i bezpłatne przekazywanie publikacji zainteresowanym osobom;
wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, redagowanie czasopism i
przekazywanie lokalnej społeczności; działalność wydawnicza pozostała, wydawanie
kart pocztowych, kalendarzy, formularzy dla potrzeb realizowania projektów;
pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, organizowanie i
prowadzenie bezpłatnych szkoleń związanych z realizacją projektów; działalność
związana ze sportem, pozostała, organizacja i promocja imprez sportowych, organizacja
zajęć sportowo - rekreacyjnych.
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Okres trwania działalności Towarzystwa Samorządowego nie jest ograniczony w
statucie.
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
9. 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.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń
dla kontynuowania przez organizację działalności.
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10. 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.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne.
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