
Sp rawo zdanie m e ryto r y czne

za 2009 rok

Stow a rzyszenie Wsp ierania Ronvoj u Go sp o darc zego Ziemi Świe ckiej

,,Inkubator Przedsiębiorczości''

86_100 Świecie, ul. Chmielniki 2b

data wpisu w KRS: 1,4-06-2002 r.

Nr KRS - 0000118379

Regon: 092978056

Stowarzys zenie posiada status organaacji pożytku publicznego

SkŁadzarządu:

W okresie od 01.0i.2009 r. do 22.09.2009 r.

1. Zdzisław Plewa _ Prezes zarządu,

2. Grzegorz Dudzik * Wiceprezes zarządu,

3. Piotr Doligalski _ członek zarządu

W okresie od 23 .09.2009 r. do 3 1 . 12.2009 r.

1. Zdzislaw Plewa _ Prezes zarządu,

2. Grzegorz Dudzik - Wiceprezes zarządu,

3. Wojciech Wyborski - członek zarządu

W 2009 roku zakończyŁa się czterolettiakadencja wŁadz stowarzyszęnia' Walne zebranie

członków w dniu 23.09.2009 r. wybrało władze na kolejnąkadencję.

Cele statutowe:

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

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich \ł, zakresie dziaŁalności rolniczej,
pozarolniczej, edukacji, kultury i turystyki,

2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagt ożony ch zwolnien iem z pr acy,

3. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo

organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty realizujące zadania poż1.tku

publicznego.

Stowarzyszenie realizowało cele statutowe w 2009 roktt poprzez

Świadczenie usług na zasadzię działalności non profit. Storł,arz:vszenie

społeczności, obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatu świeckiego.

reallzaĄę prograrnów i

działa na rzecz ogółu
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W ramach działalności Stowarzyszeniaw okresie sprawozdawazym funkcjonowały programy:

1. Powiatowy Inkubator Przedsiębiotczości,

2. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,

3. Gminne Centrum Informacji

4. Inne programy

w 2009 roku nasza organizacja została wyróżniona przez Wojewodę
Kuj awsko-Pomorskiego za zaangażowanie prry wd rażan iu Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozrvoju regionalnego ZPORR 2004-2006 w
woj ewód ztwie kuj awsko-pomorskim.

Ad. I
Powiatowv Inkubator Przedsiebiorczości _ jest programem' którego celem jest pomoc w
tworzeniu małych przedsiębiorstw chcących prowadzić pozarolnicządziałalność, gospodarczą na
własne ryzyko i uzyskaó samodzielne funkcjonowanie ipozycję rynkową.
Program realizowany jest na podstawie trójstronnego porozłrmienia z dnia 28-1I-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 ta realizację programu w
formię dotacji. W 2009 roku Stowarzyszenie otrzymało na terr cęI z Gminy Świecie dotację w
wysokości 60 000,00 złoĘch orazzPowiatu Świeckiego L0 000,00 zł.

Koszty rcalizacji plogramu pokryłvane sąz wlw dotacji oraz:

. Zę środków własnych Stowarzyszenia

. Znajmuzalokale w Inkubatorze.
Program ręalizowany jest w budynkach będących własnoŚcią Gminy Świecie i Powiatu
Swieckie go uŻy czony ch na czas nieokreślony.
Początkujący przedsiębiorcy w Inkubatorze korzystają z pomocy głównie w zakresie tanszego
lokalu, tanich usług biurowo-administracyjnych, wspólnej reklamy oraz pomocy doradczej w
prowadzeniu działalnoŚci gospodarczej. Te czynniki powoclują Żę zaintercsowanie lokalami w
Inkubatorze Przedsiębiorczości jest duze. od początku funkcjclnowania Inkubatora regulamie
organizowane są równiez spotkania z lokatorami w celu omówienia bieżących problemów i
identyfi kacj i potrzeb benefi cj entów.

Firmy w Inkubatorze rczwija1ą się, zatrudniająpracowników i ich szanse na umocowanie się
na rynku są duże' Niemniej występują również zagroŻenia ryŃowe, które w niektórych
ptzypadkach powodują zantechanie działalności i wyjście z Inkubatora.

W okresie sprawozdawczym w Inkubatorze funkcjonowało 21 firm.
W celu prawidłowej realizacji projektu i ciagłego wzboqacania ofeft}' dla firm w Inkubatorze i
spoza niego Stowarz}'szenie współpracuje z:
1) Kuiawsko - Pomorskim Funduszem Pożvczkowvm z Torunia _ Na podstawie rrmowy

zawartej 13 stycznia 2006 r. udzielamy informacji podmiotom gospodarczym na temat
poŻyczek dla firm otaz prowadzimy obsługę wniosków. PoŻ,yczki są niżej oprocentowane,
wszelkie formalnoŚci podmioty zainteresowane mogą załatl,vić w siedzibie Stowarzyszenia.
organizowane są spotkania z przedsiębiorcami z udziałęm przedstawicieli funduszu w celu
ułatwienia naszym beneficjentom dostępu do źróc]eł finansowania. Na miejscu
przedsiębiorcy otrzymują fachową pomoc w wypełłrieniu wszelkich dokumentów
związanych z ubieganiem się pozyczkę.
Fundusz wzbldził wielkie zainteresowanie rvśród firm i osób chcących rozpocząÓ
dzidialno ść, go sp o darczą.
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W 2009 rokl za pośrednictwem Stowarzyszenia Fundusz udzielił 6 poĘczek na łączną
wańośÓ 159 800'00 zł.
od początku działaria punktu konsultacyjnego prowadzonego ptzęz Stowarzyszenie
udzielono 20 poŻyczek miejscowym przedsiębiorcom na łączną kwotę powyżej
l mln zł, stanowi to istotny element wsparcia naszych beneficjentów.

2) Na mocy porozumienia z Spółką Vistula Park Stowarzyszenie obsługuje Świecki Fundusz
Poręczeń Kredytowych. Stowarzyszenie obsługuje kompleksowo klientów
zainteresowanych poręczeniem' pomaga w przygotowaniu dokumentacji, orazrealizu1e cały
proces udzielenia poręczenia. W okresie od 01-01 -Ż009r. do 3I-12-2009 r. udzielono 29
poręczeń jako zabezpieczenie dla dotacji z PUP i pożyczki z KPFP na łączną kwotę
4]6 589,53 zł.

3) Stowarzyszenie podejmuje również inne działartia 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

lekcj i przedsiębiorczości'

' Prowadzi program praktyk zawodowych, w 2009 roku w Stowarzyszeniu odbyr'vało
praktyki 2 uczniów,

' Prowadzi staże absolwenckie, w 2009 roku 5 osób odbywało staz zawodowy w
Stowarzyszeniu, nabywając umiejętności niezbędne na rynku praay. WiększoŚó osób
odbywających staże w Stowarzyszeniu podejmuje stałę zatrudnienie.

' Stowarzyszeniejest członkiem Lokalnej Grupy Działuia,,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 wpływaó będzie na tworzenie nowych firm i miejsc pracy na
wsi.

Ad.2
Centrum Wspierania Przedsiebiorczości - finansowane w latach 2003 i 2004 ramach
Programu Aktywizacji obszarów Wiejskich na podstawie umowy zawultej z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Toruniu.

Pomimo zakonczenia finansowania ze środków PAOW Storvarzyszenie traktuje realizowane
ptzez siębie Centrum jako zadanie długofalowe. Dlate go teŻ kontynuuje tę dziaŁalnośc w ramach
środków własnych Stowarzyszenia'
Łącznie udzielono 343 porady z zakresu:

1. Rejestracji fi.my
2. Księgowości
3. Dotacji unijnych, środków z PUP
4' Funduszy poŻyczkowych
5. Funduszyporęczeniowych
6. Wypełniania wniosków o dofinansowanie z PUP
7. Wypełniania dokumentów zgłoszeniowych dla firm
W ramach CWP udzielono 78 porad, natomiast w ramach realizacji projektu ,,Wiejskie Mini
IŃubatory Przedsiębio r czo ści" benefi cj entom pro gramu udzielon o 26 5 porad.

Ad.3
Gminne Centrum Informacii (GCI)
Gminne Centrum Informacji w Świeciu prowadzi swoją clziałalność od 18 kwietnia 2005 r. w
ramach Pro gramu Aktywizacj i Zawodowej Absolwentów,,Pierw sza P r aca" .

Wszystkim klientom udostępniana jest pracownia informatyczna (10
komputerowych), strona www GCI, a w niej m.in. ,,kiosk z ptacĘ', biblioteczka
biurowy (drukarka, ksero, fax itp.). wszelkich informacji o Gminnym centrum

stanowisk
oraz sprzęt
Informacji

moŻna szukać na ogólnodostępnej stronie intemetowej: 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 2009 roku zarejestrowano 60L stĄch klientów, którzy
skorzystali z informacji ustnej bądź elektronicznej.

Ad.4Inne programy
"Nowe la'valifikacie Twoia szansa" to projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem
Miłośników Ziemi Cekcyńskiej w ramach działania 6.1.1 Po KL w okresie 01 marca 2009 do
30 wrzeŚnia20a9r. Projekt miał na celu podjęcie działań aktywizujących zawodowo bezrobotne
osoby z powiatów świeckiego i tucholskiego.
Cęl został zrealizowany poptzez: nauczenie podejścia do ciągłego rozwoju przez caŁe życie,
nauczenie nowego zawodu oraz obsługi komputera (certyfikat ECDL tj. Europejskie
Komputerowe Prawo lazdy).
Dzięki realizacji projektu 100 osób zostało objętych kompleksowym wsparciem- ukończyło
warsztaty motywacyjne' podnoszące ich umiejętności interpersonalne, związane z
poszukiwaniem pracy i zostały dla nich stworzone indywidualne plany dziaŁan (IPD) przęZ
doradców zawodowych oraz ukończyły kurs obsługi komputera przygotowujący ich do
egzaminu ECDL. 70 osób zostaŁo przeszkolonych do 5 zawodów, w tym w powiecie świeckim
utworzono trzy kursy zawodowe: pracownik biurowy dla 9 osób' sprzedawca z obsługą kasy
fiskalnej dla 9 osób oraz pracowllik gospodarczy z obsługąwózka widłowego dla 9 osób.
W ramach projektu ''Nowe kwalifikacje Twoją szansą'' zaplanowano kompleksowe działaniana
rzecz Beneficjentów ostatecznych wykonywane przez dwojga parterów' tak aby potencjalni
uczestnicy mieli ułatwiony udział w projekcie.
W ramach projektu 5 osób z naszego powiatu uzyskały pełny certyfikat ECDL a 3 uzyskały
certyfikat ECDL Start.
W ramach tego projektu Stowarzyszenie pozyskało dodatkowy sprzęt w postaci: laptopa,
rzutnika multimedialnego, flipcharta' ekranu oraz urządzenia wielofunkcyjnego, które będzie
słuŻy c r e alizacji innych proj ektó w.

Wieiskie Mini Inkubatory Przedsiebiorczości _ od 01 stycznia 2009 roku Stowarzyszenie
realizuje dwuletni projekt ,,Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości'' W ramach działania
6.2 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze Środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Wartość projektu 1 198 047r80 zN.

Celem ogólnym projektu jest promocjaoraz wspieranie inicjatyw irozwiązanzmierzających do
tworzenta nowych miejsc pracy poprzez budowę postaw kreatywnych, służących rozwojowi i
powstawaniu mikroprzed siębiorstw na ob szarze wiej skim powiatu świeckie go.
Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zattudnienia, zamieszkląących w gminach
wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców z teręnu powiatu
świ e ckie g o, chc ących r o zp o cząÓ działalno sc go sp o darczą.
W ramach projektu zapIartowano i juŻ w większości zręalizolvano;
S zko l eni a z zak;r esu pro wadzen ia działalnoś ci go sp o dar czej dla 4 5 o s ób,
Środki na rozwój Przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys.,
Wsparcie pomostowe ptzez okres 6 miesięcy Z przeznaczeniem na koszty: ZUS, czynsz, opłaty
eksploatacyjne pomieszczei, opłaty telekomunikacyjne' usługi księgowe, ubezpieczenie sprzęttt,
reklamę,
Dzięki projektowi utworzono 24 towe podmioty gospodarcze na terenach wiejskich powiatu
świeckiego poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego oTaz finansowego i przyznano
23 dotacje na rozpoczęcie działalności w łącznej kwocie 708 817,30 zŁ oraz wsparcie
pomostowe w kwocie 62 358,79 zł
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Współpraca z oHP
Podjęto współpracę z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą ochotniczych Hufców
Pracy, na podstawie której od I paŹdzięmika 2009 r. uruchomione zostało Młodzieżowe
Centrum Karier. oHP w ramach realizowanego projektu unijnego wyremontowało oraz
wyposażyło Centrum w nowoczesny sprzęt. Skutkiem współpracy połączono zadania GCI i
MCK, stwarzĄąc dodatkowe możliwości wsparcia osób bezrobotnych w szczególności
mŁodzieŻy
Informacia o uchwałach zarzadu
W 2009 roku odbyło się 21 posiedzeń zarządu,podczas których zarząd podjął 19 uchwał

Informacia o wysokoŚci uzvskanvch przychodów i kosztów

PRZYCHODY

Lp. Wyszczególnienie
źródeł przychodów

Prrychody
ogółem
w zł.

Struktura
o'//o

Stosunek przychodu
działalność

gospodarcza I inne
źródla (dotacja) 7o

I
Przychody z najmu i refaktur za
media

137 383,71 1 r,77 II,7O

2

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

2683,55 0,23

88,30

Przychody z nieodpłatnej
działalności porytku publicznego w
tvm:

962 355,00

81,99

J

. ,,Wiejskie Mini Inkubatory
Przedsiębiorczości'' (6.2 POKL) 958 877,56

l Darowizny pieniężne zt5Ąlilu
,,IYo"

865,Ż0

. Składki statutowe
500,00

. Innę przychody 2 rr2,24

4 Dotacje zbudżetu gminy i powiatu 70 000,00 5,96

5 Prrychody operacyjne 976,00 0,08

6 Przvchodv finansowe (odsetki) 359.70 0.03

Razem I I73 757,96 l00 "ń rcO o/.
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KOSZTY

LP Podział kosztów ze względu
na realizowane cele

Koszty ogółem
w zł.

1 Cele Statutowe r 074 902,66

2 Ko szty administracyj ne 40 499,52
a
J D ziałalno śó go sp o darcza 55 250,92

4 Pozostałe koszty 21480,33

łącznie 1 192133,43

. Koszty amoĘzacji w kosztach ogółem wynoszą 9 069,88 zł

Informacia o wvnagrodzeniach
a) Zatrudnione na podstawie umowy o pracę do realizac1i celów statutowych na dziefi 31

grudnia 2009 były następujące osoby:
o Sekretarzzarządu -Yz etatls,
o Kierownik/koordynator GCI - lz etatu,
. Księgowa - Iń ętatu
o Głowna księgowa - Lń etatu,
. Specjalista ds. monitoringu - pełen etat'

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

. Wykładowcy w ramach realizowanych projektów,
o Informatyk (administracja bazarri danych, stroną internetową i siecią wewnętrzną).
o Informatyk w ramach realizowanego projektu

Stowarzyszenie nie zatrudniapracowników v,yłącznie w działalności gospodarczej.

c) Wypłacono v'rynagrodzeniaztytułuumówo pracę nałącznąkwotę 162 650,04zł,
w tym:

a) Wynagrodzeniezasadniczę - 158 I50,04zł.
b) Wynagrodzenię ztytułu dodatkowychzajęó - 4 500,00 zł.

d) ZĘĄliluumów cywilno-prawnych (zlecenia i o dzieło) wydatkowano kwotę 61 880,98 zł.
e) Członkom zarządu - wypłacono gratyfikacJę za czynrry udziaŁ w pracach stowarzyszenia na

łącznąkwotę 4 000'00 zł.
0 Stowarzyszenie nie ldzielaŁo pożyczek i gwarancji
g) Srodki na rachunkach bankowych i w kasie wyno szą_ 34 801,12 zł.
h) Stowarzyszenie nie nabywało akcji ani obligacji
i) W roku 2009 nie nabywano Żadnychnieruchomości ani środków trwałych
j) Wartość aktywów i zobowiązan:
- aktyr;va obrotowe na koniec roku - 52 5t2,34 zł
- zobowiązania nakoniec roku - 35 360'03 zł
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Informacie o zobowiazaniach podatkowvch i składanvch deklaraciach.
Stowa'"ys"enie j est płatnikiem podatku:

o Dochodowego od osób prawnych'
. Dochodo*.io od osób fizycznychztytlill,lumów o pracę i umów cywilno-prawnych,

o Towarów i usług (VAT)'
o Nieruchomości

Stowarzyszenie składa następuj ące deklaracj e po datkowe :

o CITS
o PIT 4R, PIT 11/8B, PIT 8AR
o VATT
o Deklaracjanapodatek od nieruchomości

Informacia o kontrolach
W roku z009 ,orffirzeprowadzona kontroIa dotycząca oceny wykorzystania udzielonej

dotacji zę Starostwa powiatowego za rok 2008 kontrola povłyŻsza nie wykazaŁa

nieprawidłowości * *yko."ystaniu środków publicztych oraz kontrola Regionalnego oŚrodka

Polityki Społecznej ; Toruniu, projektu ''Umiejętności liderów siłą w roz:wiązywaniu

probiemów społec/rrych'' realizowan"go * 2008 roku w ramach działaria 7 '3 Programu
'o|"ru.y3r'"go rupitj Ludzki - kontroń rtte vłykazil'a nieprawidłowości w realizaĄi projektu i

wydatkowaniu środków.
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