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Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarc zego Ziemi Świeckiej

,,Inkubator Przedsiębio rczości''

86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b

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

Nr KRS - 0000118379

Regon: 092978056

Stowarrys zenie posiada status organizacj i pożytku publicznego

Sl<ład zarządu:

1. Zdzis|aw Plewa - Prezes zarządru.

2. Grzegorz Dudzik - Wiceprezes zarządu,

3. Wojciech Wyborski - członek zarządu

Cele statutowe:

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

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działalności rolniczej,

pozar olntczej, edukacj i, kultury i turystyki,

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

zagt oŻony ch zwo lni en iem z pr acy,

3. Działalnośó wspoma3ąąca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo

organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty realizujące zadania pożytku

publicznego.

Zasady" formy i zakres działalności statutowej o skutkach finansowvch

Stowarzyszenie realizowało celę statutowe w 2010 roku poprzez realizację programów i
świadczenie usług na zasadzię działalności non profit. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu

społeczności, obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatu świeckiego.

W ramach działalności Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym funkcjonowały programy:

1. Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości,

2. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,

3. Inne programy
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Ad. 1

Powiatowy Inkubator Przedsiebiorczości _ jest programem, którego celem jest pomoc w
tworzeniu małych przedsiębiorstw chcących prowadzić, pozarolnicządziałalność, gospodarczą na
własne ryzyko i uzyskaó samodzielne funkcjonowanie i pozycję rynkową.
Program realtzowu^ly jest na podstawie trójstronnego porozumienia z dnia 28-11-2002 r.
zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Świeciu, Gminą Swiecie i Stowarzyszeniem.

Na mocy zawartego porozumienia oraz w oparciu o wygrany konkurs na realizację
zadania publicznego Stowarzyszenie otrzymuje wsparcie finansowe na rcalizai1ę programu w
formię dotacji. W 2009 roku Stowarzyszenie otzymało na ten cel z Gminy Świecie dotację w
wysokości 60 000,00 z|oĘch oraz z Powiatu Świeckiego 15 000,00 zt.

Koszty realtzacji programu pokrywane sązwlw dotacji oraz:

. Ze środków własnych Stowarzyszenia

. Z najmu za lokale w Inkubatorze.
Program realizowany jest w budynkach będących własnością Gminy Świecie i Powiatu
Swieckiego 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
prowadzentu działalności gospodarczej. Te czynniki powodują że zainteresowanie lokalami w
Inkubatorze Przedsiębiorczości jest duże. od początku funkcjonowania Inkubatora regularnie
organizowane są równiez spotkania z lokatorami w cęlu omówienia bieżących problemów i
identyfikacj i potrzeb benefi cj entów.

Firmy w Inkubatorze rozwijają się, zatrudniająpracowników i ich szanse na umocowanie się
na rynku są duże. Niemniej występują równiez zagtoŻenia rynkowe, które w niektórych
przypadkach powodują zantechanię działalności i wyjście z Inkubatora.

W okresie sprawozdawczym w Inkubatorze funkcjonowaĘ 23 podmioty.
W celu prawidłowęj realizacji projektu i ciągłego wzbogacania oferl}' dla firm w Inkubatorze i
spoza nieqo Stowarzyszenie współpracuje z:
1) Kuiawsko - Pomorskim Funduszem Pożvczkowym z Torunia - Na podstawie umowy

zawartej 13 stycznia 2006 r. udzielamy informacji podmiotom gospodarczym na temat
poŻyczek dla firm orM prowadzimy obsługę wniosków. PoŻyczki są nizej oprocentowane
niŻw sektorze bankowym, wszelkie formalnoŚci podmioty zainteresowane mogą załatwicw
siedzibie Stowarzyszenia. organizowane są spotkania z przedsiębiorcami z udziałęm
przedstawicieli funduszu w celu ułatwienia naszym beneficjentom dostępu do źrodeł
finansowania. Na miejscu przedsiębiorcy otrzymują fachową pomoc w wypełnieniu
wszelkich dokumentów związanych z ubieganiem się pożyczkę.
Fundusz wzbudził wielkie zainteręsowanie wśród firm i osób chcących rozpocząÓ
działalnośÓ gospodarczą.
W 2010 roku za pośrednictwem Stowarzyszenia Fundusz udzielił 2 poĘczki na łączną
wartość 80 000'00 zł.
od początku działania punktu konsultacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie
udzielono 31 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 obsługuje Świecki Fundusz
Poręczeń Kredytowych. Stowarzyszenie obsługuje kompleksowo klientów
zainteresowanych poręczeniem' pomaga w przygotowaniu dokumentacj i, oraz realizuje caŁy
proces udzielenia poręczenia. W okresie od 01-01-20I0r. do 3I-12-2010 r. udzięIono 24
poręczenia jako zabezpieczenie dla dotacji z PUP, Inkubatora Przedsiębiorczości i
poŻyczek z KPFP naŁącznąkwotę 396 913,9] zł.

3) Stowarzyszenie podejmuje również irne działania wspomagaj ące rozwój gospodarczy w
tym tworzenie nowych miejsc praay i rozwoju gospodarczego m.in.:

' Prowadzi spotkania informacyjne dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych w ramach ich
lekcj i przedsiębiorczo ści,
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. Prowadzi program praktyk zawodowych' w 2010 roku w Stowarzyszeniu odbywało
praktyki 4 uczniów,

. Prowadzi staŻe absolwenckie, w 2010 roku jedna osoba odbyła staż zawodowy w
Stowarzyszeniu, nabywając umiejętności niezbędne na rynku pracy' Większośó osób
odbywających staze w Stowarzyszeniu podejmuje staŁę zatrudnienie.

. Członkostwo w Lokalnej Grupie DziaŁania,,Gminy Powiatu Świeckiego'' która w
ramach realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju podejmuje działania zmierzające do
wsparcia rozwoju przedsiębiorczoŚci na terenach wiejskich poptzez wsparcie finansowe z
Programu Rozwoju obszarów Wiejskich. w 2010 roku LGD zaopiniowała pozytywnie 6
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań PRoW: ,,Róznicowanie w kierunku
działalności nierolniczej" oraz,,Tworzenie i rozwojów mikroprzedsiębiorstw'' .

. Współpracujemy z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą ochotniczych Hufców
Pracy, na podstawie której w pomieszczęnlach wykorzystywanych dotychczas na
potrzeby GCI uruchomione zostało od 1 paŹdziemika 2009 r. MłodzięŻowe Centrum
Karier. Zadania GCI i MCK zostały połączone stwarzając dodatkowe mozliwości
wsparcia osób bezrobotnych w szczególności młodzieŻy. W 2010 roku MCK
organizował spotkania dla uczniów,targi pracy i inne działania aktywizujące.

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

Pomimo zakonczenia finansowania zę środków PAOW Stowarzyszenie traktuje realizowane
ptzez siebie Cęntrum jako zadarlie długofalowe. Dlatego teŻ kontynuuje tę działa|ność w ramach
środków własnych Stowarzyszenia'
Łącznie udzielono w 2010 roku 249 porad w tym:,/ Udzielono 38 porad zzalł:resu;

1. Rejestracji firmy
2. Dotacji unijnych, środków z PUP
3. Wypełniania wniosków o dofinansowanie z PUP
4. Wypełniania dokumentow zgłoszeniowych dla firm
5. oferty funduszy poŻyczkov,rych i poręczeniowych

'/ oraz udzięlono w ramach realizacji dwóch edycji projektu ,'Wiejskie Mini Inkubatory
Przedsiębio r czo ści" benefi cj entom pro gram u _ 2l1 p o rad m.in. z zakresu :

1. Księgowości,
2. Podatkowe,
3. prawa pracy
4. Rejestracji firmy,
5. Marketingu.

Ad.3Inne programy

Wieiskie Mini Inkubatory Przedsiebiorczości - w 2010 roku Stowarzyszente kontynuowało
realizację dwuletniego projektu ',Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości'' w ramach
działania 6.2 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 1 198 047,80 zł.
Celem ogólnym projektu była promoĄaoraz wspieranie inicjatyw itozwiązafizmierząących do
tworzenia nowych miejsc pracy poprzez budowę postaw kreatywnych, służących rozwojowi i
powstawaniu mikroprzedsiębiorstw na ob szarzę wiej skim powiatu świeckie go.
Projekt skierowany był do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w gminach
wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mięszkańców z terenu powiatu
świ e cki e go' chc ąc yc h t o zp o cząc działalno ś ć, go sp o darczą.
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W ramach projektu zrealizowano:
' Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodar czej dIa 45 o sób,. Środki narozwój Przedsiębiorczości w wysokóś.ido 40 tyi.,r Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy z przeznaezeniem na koszty: ZIJS, czynsz,

opłaty eksploatacyjne pomieszczen, opłaty telekomunikacyjne, usługi księgowe'
ubezpieczenie sprzętu, rekl amę.

Dzięki projektowi utworzono 24 nowe podmioty gospodarcze na terenach wiejskich powiatu
świeckiego poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz finansowego i ptzyznano
dotacje narozpoczęcie dziaŁalności w łącznej kwocie 708 817,30 zŁ orazwsparcie pomostowe w
kwocie 1 18 550'3 I zł. i przedłuŻone wsparcie pomostowe w wysokoś ci 51 572,OO zł

Wieiskie Mini Inkubatory Przedsiebiqrczości * II edvcia
od lipca 2010r. rozpoczęto realizacje kolejnej edycji programu ,,Wiejskie Mini Inkubatory
Przedsiębiorczości" w ramach działania 6.2 Po KL jako uzupełnienie działafi IŃubatora
Przedsiębiorczości. Celem ogólnym projektu jest jak w I edycji promocja oraz wspieranie
inicjatyw irozwiązafizmierzających do tworzenianowych miejsc pracy popruęZbudowę postaw
kreatywnych, służących rozwojowi i powstawaniu mikroprzedsiębiorstw na obszarze wiejskim
powiatu świeckiego.
Projekt skierowany jest do osób pozostających bęz zatnldnienia, zamieszkujących w gminach
wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców z terenu powiatu
świ e cki e go, chc ąc ych r o zp o cząc dziaŁalno ś c go sp o darc z ą.
Projekt zal<łada:

' Szkoleniaz zal<restlprowadzenia działalności gospodarczej dla 50 osób,

' Środki na rozwój Przedsiębiorczości - wysokości do 40 tys. - minimum dla 40
Uczestników Projektu,

' Wsparcie pomostowe ptzez okres 6 miesięcy z przeznaczeniem na koszty: ZIJS, czynsz,
opłaty eksploatacyjne pomieszczen, , usługi księgowe, ubezpieczenie sprzętu.

Na dzięń 3I-I2-20I0 r. w ramach projektu powstało 12 nowych ftrm, dziesięciu
przedsiębiorcom wypłacono do końca 2010 r. dof,tnansowanie na rozwój przedsiębiorczości
w wysokości 407 166,08 zł.

Informacia o uchwalach zarzadu
W 2010 roku odbyło się 13 posiedzeń zarządu,podczas których zarządpodjął 2l uchwał
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Lp. Wyszczególnienie
źródeł przychodów

Przychody
ogółem
w zl.

Struktura
o//o

Stosunek przychodu
działalność

gospodarcza I inne
źródła (dotacja) 7o

I
Przychody z najmu i refaktur za
media 161 861,88 17,01 17,01

2

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

7 359,45 0,7J

82,99

Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego w
tym:

706 457,,79

74,25
a
J

. ,,Wiejskie Mini Inkubatory
Przedsiębiotczośc7" (6.2 POKL) 192 612,71

t ,,Wiej skie Mini Inkubatory
Przedsiębiorczości - II edycja''
(6.2 POKL)

51r 729,54

. Darowizny pieniężne ztytuŁll
,,Ioń" 594,30

. Składki statutowe
140

. Inne przychody 3I4,24
4 Dotacje zbudżetu gminy i powiatu 75 000,00 7,89

5 Przychody operacyjne 0,00 0,00

6 Przychody finansowe (odsetki) 77l,lg 0,09

Razem 951449,31 1.00 o/o 100 "ń

Informacia o wvsokoŚci uzvskanvch przvchodów i kosztów

PRZYCHODY

KOSZTY

t,,'Ą

LP Podział kosztów ze względu
na realizowane cele

Koszty ogółem
w zł,

1 Cęle Statutowe 815 747,59
Ż Koszty administracyjne 47 976,90

-'t Działalność gospodarcza 50 989,69
4 Pozostałe koszty 20 949,90

łącznie 935 663,96

. KosztY amoĘzacji w kosztach ogółem wynoszą 2 jl4,88 Zł



Informacia o wynagrodzeniach

a) Zatrudnione na podstawie umowy o pracę do rcalizacji celów statutowych na dzień 3l
grudnia 2010 były następujące osoby:
o Sekretarz zaruądu -5l8 etatu,
o Kierownik/koordynator GCI - pełen etat,
. Księgowa - Yz etatu
. Głowna księgowa - pełen etat'
o Spęcjalista ds. rozliczeń i monitoringu - pełen etat,
. Specjalista ds. szkoleń - pełen etat

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

. Wykładowcy w ramach realizowanvch projektów,
o Informatyk (administracja bazami danych, stronąintemetową i sieciąwewnętrzną).
o Informatyk w ramach realizowanego projektu

Stowarzyszenie nie zatrudniapracownikow v'yŁącznie w działalności gospodarczej.

c) Wypłacono wynagrodzeniaz tytułu umów o placę na łącznąkwotę 168 460,51zł.
wtym:

a) Wynagrodzenie zasadnicze - 163 460,5I zł.
b) Wynagrodzenie z tytułu dodatkowychzajęc - 5 000,00 zł.

d) ZtyĄułu umów cywilno-prawnych (zlecenia i o dzieło) wydatkowano kwotę 53 523162 z|.
e) Członkom zarządu - wypłacono gratyfikację za czynrly udział w pracach stowarzyszenia na

łącznąkwotę 1 200,00 zł.
0 Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek i gwarancji
g) Srodki na rachunkach bankowych i w kasie wyno szą- 4l1935157 z|.
h) Stowarzyszenie nie nabywało akcji ani obligacji
D W roku 2010 nie nabywano Żadnychnięruchomości ani środków trwałych
j) Wartośó aktywów izobowiązai:
- aktywa obrotowe na koniec roku - 440 292,47 zl
- zobowiązania na koniec roku - 425173,60 zł

Informacie o zobowiazaniach podatkowych i składanych deklaraciach.
Stowarzyszenie jest płatnikiem podatku:

o Dochodowego od osób prawnych,
o Dochodowego od osób fizycznychztytllłuumów o pracę i umów cywilno-prawnych,
o Towarów i usług (VAT)'
o Nieruchomości

Stowarzyszenie składa następuj ące deklaracj e podatkowe :

o CIT8
o PIT 4R, PIT 11/8B, PIT 8AR
o VATT
o Deklaraqanapodatek od nieruchomości



Informacia o kontrolach
W roku 20 I 0 została przepr owadzona kontrola:

dotycząca oceny wykorzystania udzielonej dotacji ze Starostwa powiatowego _ kontrola
powyŻsza nie wykazała nieprawidłowości w wykorzystaniu środków publicznych
prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpie czenia społeczne oraz irrnych
składek ptzęz ZakŁadUbezpieczeń Społecznych oddział w Bydg o"."ry _ kontrola v,rykazała,
Że organizacja jako podmiot podlegający wpisowi do rejestru organizacji społecznych nie
powirrna naliczać składek na FGŚP od wypłacanych wyna grodzen.
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Totuniu, projektu ''Wiejskie Mini Inkubatory
Przedsiębiorczości'' realizowanego w latach 2009-2010 w ramach dziaŁania 6.2 Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki _ kontrola nie wykazała nieprawidłowości w realizacji
projektu i wydatkowaniu środków.
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