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Sprawozdanie merytoryczne 

za 2008 rok 
 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej 

„Inkubator Przedsiębiorczości” 

86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b 

data wpisu w KRS: 14-06-2002 r. 

Nr KRS – 0000118379 

Regon: 092978056 

Stowarzyszenie  posiada status organizacji pożytku publicznego 

Skład zarządu: 

1. Zdzisław Plewa – Prezes zarządu, 

2. Grzegorz Dudzik – Wiceprezes zarządu, 

3. Piotr Doligalski – członek zarządu 

Cele statutowe: 

1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, 

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działalności rolniczej, 

pozarolniczej, edukacji, kultury i turystyki,  

2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

3. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty realizujące zadania pożytku 

publicznego. 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej o skutkach finansowych 

Stowarzyszenie realizowało cele statutowe w 2008 roku poprzez realizację programów i 

świadczenie usług na zasadzie działalności non profit. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu 

społeczności, obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu świeckiego.  

W ramach działalności Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym funkcjonowały programy: 

1. Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości, 

2. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, 

3. Gminne Centrum Informacji 

4. Inne programy. 
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Ad. 1  
Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości -  jest programem, którego celem jest pomoc w 
tworzeniu małych przedsiębiorstw chcących prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą na 
własne ryzyko i uzyskać samodzielne funkcjonowanie i pozycję rynkową. 
Program realizowany jest na podstawie trójstronnego porozumienia z dnia 28-11-2002 r. 
zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Świeciu, Gminą Świecie i Stowarzyszeniem.  

Na mocy zawartego porozumienia oraz w oparciu o wygrany konkurs na realizację 
zadania publicznego Stowarzyszenie otrzymuje wsparcie finansowe na realizację programu w 
formie dotacji. W 2007 roku Stowarzyszenie otrzymało na ten cel  z Gminy Świecie dotację w 
wysokości 60 000,00 złotych oraz z Powiatu Świeckiego 10 000,00 zł. 

Koszty realizacji programu pokrywane są z w/w dotacji oraz: 
• Ze środków własnych Stowarzyszenia   
• Z najmu za lokale w Inkubatorze.  

Program realizowany jest w budynkach będących własnością Gminy Świecie i Powiatu 
Świeckiego użyczonych na czas nieokreślony.  
Początkujący przedsiębiorcy w Inkubatorze korzystają z pomocy głównie w zakresie tańszego 
lokalu, tanich usług biurowo-administracyjnych, wspólnej reklamy oraz pomocy doradczej w 
prowadzeniu działalności gospodarczej. Te czynniki powodują, że zainteresowanie lokalami w 
Inkubatorze Przedsiębiorczości jest duże. Od początku funkcjonowania Inkubatora regularnie 
organizowane są również spotkania z lokatorami w celu omówienia bieżących problemów i 
identyfikacji potrzeb beneficjentów.  

Firmy w Inkubatorze rozwijają się, zatrudniają pracowników i ich szanse na umocowanie się 
na rynku są duże. Niemniej występują również zagrożenia rynkowe, które w niektórych 
przypadkach powodują zaniechanie działalności i wyjście z Inkubatora. 

W okresie sprawozdawczym w   Inkubatorze funkcjonowało 15 firm. 
W celu prawidłowej realizacji projektu i ciągłego wzbogacania oferty dla firm w Inkubatorze i 
spoza niego Stowarzyszenie współpracuje z: 
1) Kujawsko - Pomorskim Funduszem Pożyczkowym z Torunia -  Na podstawie umowy 

zawartej 13 stycznia 2006r. oferujemy pożyczki dla firm.  Pożyczki są niżej oprocentowane, 
wszelkie formalności podmioty zainteresowane mogą załatwić w siedzibie Stowarzyszenia. 
Organizowane są spotkania z przedsiębiorcami z udziałem przedstawicieli funduszu w celu 
ułatwienia naszym beneficjentom dostępu do źródeł finansowania. Na miejscu 
przedsiębiorcy otrzymują fachową pomoc w wypełnieniu wszelkich dokumentów 
związanych z ubieganiem się pożyczkę.  
Fundusz wzbudził wielkie zainteresowanie wśród firm i osób chcących rozpocząć 
działalność gospodarczą.  
W 2008 roku za pośrednictwem Stowarzyszenia Fundusz udzielił 5 pożyczek na łączną 
wartość 285 560,00 zł.  
Od początku działania punktu konsultacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie 
udzielono 20 pożyczek miejscowym przedsiębiorcom na łączną kwotę powyżej  
 1 mln zł,  stanowi to istotny element wsparcia naszych beneficjentów.  

2) Na mocy porozumienia z Spółką Vistula Park  Stowarzyszenie od września 2007 roku pełni 
funkcje sekretariatu spółki oraz obsługuję Świecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Od 
września Stowarzyszenie obsługuje kompleksowo klientów zainteresowanych poręczeniem, 
pomaga w przygotowaniu dokumentacji, oraz realizuje cały proces udzielenia poręczenia. W 
okresie od 01-01-2008r. do 31-12-2008 r. udzielono 11 poręczeń jako zabezpieczenie dla 
dotacji z PUP i pożyczki z KPFP na łączną kwotę 117 240,00 zł. 

3) Stowarzyszenie podejmuje również inne działania wspomagające rozwój gospodarczy w 
tym tworzenie nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego m.in.: 
§ Prowadzi spotkania informacyjne dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych  w ramach ich 

lekcji przedsiębiorczości, 
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§ Prowadzi program praktyk zawodowych, w 2008 roku w Stowarzyszeniu odbywało 
praktyki 4 uczniów, 

§ Prowadzi staże absolwenckie, w 2008 roku 5 osób odbywało staż zawodowy w 
Stowarzyszeniu, nabywając umiejętności niezbędne na rynku pracy. Większość osób 
odbywających staże w Stowarzyszeniu podejmuje stałe zatrudnienie.   

§ Pełnił funkcję sekretariatu Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, 
która w latach 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
podejmować będzie działania zmierzające do dywersyfikacji dochodów na obszarach w 
wiejskich i w perspektywie wpływać będzie na tworzenie nowych firm i miejsc pracy na 
wsi.  

Ad. 2 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – finansowane w latach 2003 i 2004 ramach 
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Toruniu. 

Pomimo zakończenia finansowania ze środków PAOW Stowarzyszenie traktuje realizowane 
przez siebie Centrum jako zadanie długofalowe. Dlatego też kontynuuje tę działalność w ramach 
środków własnych Stowarzyszenia. 
Łącznie udzielono 163 porady z zakresu: 

1. Rejestracji firmy - 10, 
2. Księgowości -3, 
3. Dotacji unijnych, środków z PUP - 36,  
4. Funduszy pożyczkowych - 52, 
5. Funduszy poręczeniowych – 39, 
6. Wypełniania wniosków o dofinansowanie z PUP - 16, 
7. Wypełniania dokumentów zgłoszeniowych dla firm – 7, 

Ad.3 
Gminne Centrum Informacji (GCI) 
Gminne Centrum Informacji w Świeciu prowadzi swoją działalność od 18 kwietnia 2005 r. w 
ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.  
Wszystkim klientom udostępniana jest pracownia informatyczna (10 stanowisk 
komputerowych), strona www GCI, a w niej m.in. „kiosk z pracą”, biblioteczka oraz sprzęt 
biurowy (drukarka, ksero, fax itp.). Wszelkich informacji o Gminnym Centrum Informacji 
można szukać na    ogólnodostępnej stronie internetowej: www.inkubator.com.pl/gci. 
W ramach GCI wyodrębniono mobilne Gminne Centrum Informacji, które dociera do 
poszczególnych sołectw gminy Świecie.   
Od początku istnienia GCI do 31 grudnia 2008 roku zarejestrowano 601 stałych klientów, którzy 
skorzystali z informacji ustnej bądź elektronicznej.  
Ad. 5  
Inne programy 
a) Pobudzenie aktywności mieszkańców wsi poprzez działania informacyjne i 

szkoleniowe 
w ramach kolejnego otwartego konkursu ofert nr 11/2008 pt. „Wspieranie lokalnych inicjatyw 
wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY – Lider” ogłoszonego przez 
Urząd Marszałkowski w Toruniu.  
Realizacja projektu trwała od 01 maja 2008 r. do 31 lipca 2008r.  
W ramach projektu wykonano następujące działania: 
• przeprowadzono 7 ośmiogodzinnych szkoleń po jednym z każdej gminy partnerskiej z 

zakresu umiejętnego określania potrzeb środowiskowych i możliwości współfinansowania z 
funduszy unijnych: 
Ø Oś 3 i 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  

http://www.inkubator.com.pl/gci
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Ø Program Operacyjny Kapitał Ludzki z szczególnym uwzględnieniem Priorytetów 
regionalnych VI, VII, VIII i IX  

Ø Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 W szkoleniu wzięło udział łącznie 56 osób, w tym 53 osoby wchodzące w skład LGD. Po 

zakończeniu szkolenia wydano zaświadczenia.    
• utworzono dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” stronę internetową 

www.lgdswiecie.pl.  
 
b) „ Umiejętności liderów siłą w rozwiązywaniu problemów społecznych”   
To nazwa kolejnego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego 
Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w ramach konkursu nr 1/7.3/2008 w zakresie 
działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu to 01 wrzesień  2008 - 31 grudnia 2008.  
Od 13 października do 26 listopada br. odbyło się w świetlicach wiejskich 11 konferencji w 
miejscowościach:  
§ Gawroniec (Gm. Bukowiec), Dragacz,  
§ Sierosław (Gm. Drzycim),  
§ Taszewo (Gm. Jeżewo),  
§ Jędrzejewo (Gm. Lniano),  
§ Osiny (Gm. Nowe), Osie,  
§ Parlin (Gm. Pruszcz),  
§ Wiąg (Gm. Świecie),  
§ Zalesie Królewskie (Gm. Świekatowo) 
§ Płochocinek (Gm. Warlubie). 

Łącznie uczestniczyło w nich 259 liderów wiejskich w tym:  
10 wójtów i burmistrzów, 60 sołtysek, 55 sołtysów, 60 przedstawicielek Kół Gospodyń 
Wiejskich, 63 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 11 przedstawicieli administracji 
publicznej oraz p. Marzena Kempińska Starosta Powiatu Świeckiego jako gość honorowy. 
Konferencje składały się z dwóch paneli tematycznych:  
1) diagnozy problemowej i sposobów zapobiegania wykluczeniu społecznemu,  
2) dobrych praktyk.  
Konferencje odbywały się z udziałem prelegentów z: Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 
Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji 
Społecznej CISTOR z Torunia, którzy przy pomocy prezentacji multimedialnej pokazywali 
instrumenty wsparcia dla osób wykluczonych społecznie.  
Natomiast przykłady z własnego życia przedstawiali Spółdzielnia socjalna LIDIA ze Świecia i 
OD NOWA z Chełmna, pokazując w sposób plastyczny proces przemiany osób wykluczonych 
społecznie powracających na rynek pracy.  
Na każdej konferencji miejscowe koło gospodyń wiejskich zaprezentowało bardzo smaczne 
lokalne potrawy, które cieszyły się wśród uczestników dużym uznaniem. Cała oprawa stołów w 
barwne, wymyślne dekoracje z lokalnych smakołyków nadawała niepowtarzalny klimat i 
charakter każdej konferencji gminnej. 
Celem ogólnym projektu było zwiększenie dostępu liderów wiejskich do informacji w zakresie 
sposobów zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Natomiast celami szczegółowymi  projektu 
są: 
§ zwiększenie wiedzy liderów poprzez udział w konferencjach  
§ promowanie przez liderów różnych form integracji lokalnej społeczności.  

 
 

http://www.lgdswiecie.pl
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Informacja o uchwałach zarządu 
W 2008 roku odbyło się 7 posiedzeń zarządu, podczas których zarząd podjął 20 uchwał 
(Numeracja uchwał zarządu jest ciągła, nie rozpoczynana każdego roku kalendarzowego, rok 
podjęcia uchwały określa przełamanie kolejnego numeru uchwały zarządu na aktualny rok 
podjęcia uchwały, dlatego też w 2008 roku podjęto uchwały od nr 112/2008 do 131/2007). 
 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i kosztów 

 
 

PRZYCHODY 
 

Lp. Wyszczególnienie 
źródeł przychodów 

Przychody 
ogółem  

w zł. 

Struktura 
% 

Stosunek przychodu 
działalność 

gospodarcza / inne 
źródła (dotacja) % 

1 Przychody z najmu i refaktur za 
media 131 304,82 44,85 44,85 

2 

Przychody z odpłatnej działalności 
pożytku publicznego (usługi 
biurowe i doradcze oraz usługi 
edukacyjne) 

3 067,81 1,05 

 
Przychody z nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego w 
tym: 

82 697,52 

§ „Pobudzenie aktywności 
mieszkańców wsi poprzez 
działania informacyjne i 
szkoleniowe” 

11 890,00 

§ „Umiejętności Liderów Siłą w 
rozwiązywaniu problemów 
społecznych” (7.3 PO KL) 

45 658,91 

§ Dotacja szkoleniowa ProBonus 
2 425,30 

§ Darowizny pieniężne 15 000,00 
§ Darowizny pieniężne z tytułu 

„1%” 1 566,80 

§ Składki statutowe 
 310,00 

3 

§ Inne przychody 5 846,51 

28,25 

4 Dotacje z budżetu gminy i powiatu 70 000,00 23,91 

5 Przychody operacyjne 5 062,75 1,73 

6 Przychody finansowe (odsetki) 618,64 0,21 

55,15 

  
Razem 292 751,54 100 % 100 % 
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KOSZTY  

LP Podział kosztów ze względu 
na realizowane cele 

Koszty ogółem  
w zł.  

1 Cele Statutowe 198 055,52 
2 Koszty administracyjne 47 079,87 
3 Działalność gospodarcza 64 832,02 
4 Pozostałe koszty 1 862,27 

łącznie 311 829,68 

• Koszty amortyzacji w kosztach ogółem wynoszą  10 294,70 zł 
 
Informacja o wynagrodzeniach 
a) Zatrudnione na podstawie umowy o pracę do realizacji celów statutowych na dzień 31 

grudnia 2008 były następujące osoby: 
• Sekretarz zarządu              - ½  etatu, 
• Kierownik/koordynator GCI      - ½  etatu, 
• Księgowa        - ½  etatu  
• Głowna księgowa                   - ½  etatu, 
• Pracownik sekretariatu       - ½  etatu, 
• Pracownik administracyjny        - pełen etat, 

b) Zatrudnione na podstawie umowy zlecenia do realizacji celów statutowych były następujące 
osoby: 

• Wykładowcy w ramach realizowanych projektów, 
• Informatyk (administracja bazami danych, stroną internetową  i siecią wewnętrzną). 

 
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników wyłącznie w działalności gospodarczej. 
 
c) Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów o pracę  na łączną kwotę   132 945,63 zł.  

  w tym:   
a) Wynagrodzenie zasadnicze    -  114 314,63 zł. 
b) Wynagrodzenie z tytułu dodatkowych zajęć -     18 631,00 zł. 

d) Z tytułu umów cywilno-prawnych (zlecenia i o dzieło) wydatkowano kwotę 32 028,29 zł. 
e) Członkom zarządu – wypłacono gratyfikację za czynny udział w pracach stowarzyszenia na 

łączną kwotę 900,00 zł. 
f) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek i gwarancji 
g) Środki na rachunkach bankowych i w kasie wynoszą – 861,61 zł. 
h) Stowarzyszenie nie nabywało akcji ani obligacji 
i) W roku 2006 nie nabywano żadnych nieruchomości ani środków trwałych 
j) Wartość aktywów i zobowiązań: 
- aktywa obrotowe  na koniec roku  -  12 114,17 zł 
- zobowiązania  na koniec roku  -  34 358,03 zł 
 
Informacje o zobowiązaniach podatkowych i składanych deklaracjach. 
Stowarzyszenie jest płatnikiem podatku: 

• Dochodowego od osób prawnych, 
• Dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych, 
• Towarów i usług (VAT), 
• Nieruchomości 

Stowarzyszenie składa następujące deklaracje podatkowe: 
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• CIT 8 
• PIT 4R, PIT 11/8B 
• VAT 7 
• Deklaracja na podatek od nieruchomości 

 
Informacja o kontrolach 
Nie dotyczy 
 


