
 

 

 Sprawozdanie Zarządu z działalności Powiatowego 

Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych za okres 

 Od 01.01.2014r do 31.12.2014r. 

  
10.01.2014r 

Posiedzenie zarządu godz.14.00 
 

1. Informacja o sytuacji finansowej Stowarzyszenia; 

 

W roku 2013 roku udzielono 4 pożyczek  na realizacje projektów  2 pożyczki zostały 

rozliczone i  zwrócone kwoty na konto Stowarzyszenia zgodnie z umową, do rozliczenia 

pozostają jeszcze 2 pożyczki. 

2. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia pozwoliła na podjęcie kolejnych  uchwał o udzieleniu 

pożyczek w wysokości 5.067,23 zł dla Stowarzyszenia Klub Seniora w Rząsinach Gmina Gryfów 

Śląski na realizację zadania pt.”Izery smakują cały rok”  oraz  o udzieleniu pożyczki w kwocie 

22.474,05 zł dla Tłumaczy Wykładowców Języka Migowego ”GEST” Ubocze Gmina Gryfów  Śl. 

na realizacje zadania  „Oferta turystyczna obszaru LGD i pokonaj barierę ciszy- nauka języka 

migowego dla mieszkańców Powiatu Lwóweckiego. 
       4.  Omówienie sprawy wynajmu pomieszczenia dla firmy „Okno Plast” przy ul. Tęczowej, 

podjęcie decyzji o naliczaniu odsetek od zaległości czynszowych 

 

Dnia 12 marca 2014r –Zgorzelec 
Na zaproszenie Dolnośląskiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu udział w seminarium ze 

spotkaniem konferencyjnym cel  projektu   „ Practplant” realizowany  wspólnie z Business 

And Innovation Centre Frankfurt(o) GmbH. Finansowanie Euroregion  Nysa ( współpraca Polsko-

Niemiecka). Projekt poświęcony innowacyjnym metodologiom stosowania transgranicznego 

wsparcia dla firm powstających w strefie przygranicznej na przykładzie Transgranicznego 

Inkubatora Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

 Dnia 27.03.2014r. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu podpisano umowę na realizację  

projektu w ramach działania 413  PROW „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

       Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych będzie realizowało projekt pt. 

     „Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” 

 

Cel projektu- Stworzenie systemu promocji lokalnych przedsiębiorców, który będzie służył 

rozwojowi przedsiębiorczości w naszym regionie w oparciu przyrodę Pogórza i Gór 

Izerskich, tradycje i kulturę. 

 

Dnia 8.maja 2014r 
Posiedzenie zarządu 

Informacja o sytuacji finansowej stowarzyszenia stan konta podstawowego 13.000,00 zł 

Środki zgromadzone na lokacie w wysokości 43.000,00 zł. 

Zarząd rozważył dylemat, czy ograniczone zasoby finansowe przeznaczyć na realizację Projektu 

własnego, czy też udzielić wsparcia w postaci pożyczek zgodnie z wnioskami złożonymi przez 

inne podmioty. Ponadto, otrzymaliśmy informację od czeskiego Partnera, któremu wcześniej 

złożyliśmy deklarację współpracy o wygraniu Projektu „Czesko-Polski puchar przyjaźni” 

adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Decyzję poddano 



 

poddano dyskusji  i głosowaniu w wyniku czego podjęto uchwałę o rezygnacji z  realizacji 

Projektu własnego pt „Cudze chwalicie swego nie znacie sami nie wiecie co posiadacie”. 

Rozpatrzono 2 wnioski o udzielenie pożyczki dla: 

1. Pracownia PR Agnieszka Sus- miejscowość Pławna Gmina Lubomierz na realizację 

projektu  „Informacyjno -promocyjny portal internetowy dla Pogórza i Gór Izerskich” na kwotę 

24.972,84 zł. 

2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” Gmina Wleń na realizację projektu 

            Integracyjny festyn sportowo rekreacyjny dla Gmin z LGD oraz doposażenie bazy 

           sportowej na kwotę 46.795,73 zł 

 Ad 1.  ze względu na brak środków rozpatrzono negatywnie, przedstawiciel Gminy Lubomierz 

zapewnił, że gmina udzieli pożyczki swojemu podmiotowi. 

 Ad 2.  wniosek rozpatrzono pozytywnie. 

 

13 czerwca 2014 
Organizacja warsztatów „Akademia wizerunku dla pracowników samorządowych” – udział 

przedstawicieli pięciu gmin (19 osób) – przedsięwzięcie finansowane z budżetu Stowarzyszenia. 

 

18 czerwca 2014 

Walne Zgromadzenie Delegatów 

 

10 lipca 2014 

 

Spotkanie poświęcone omówieniu szczegółów realizacji Projektu „Polsko-czeski puchar 

przyjaźni”, przygotowanie dokumentacji projektowej, zaplanowanie cyklu spotkań z dyrektorami 

szkół, zaplanowanie harmonogramu działań. 

 

8 - 9 września 2014 
Przygotowanie i spotkanie z Partnerem Wiodącym Projektu S.O. COGNITO  z Liberca oraz z 

dyrektorami i trenerami/opiekunami szkolnymi szkół uczestniczącymi w projekcie – ZSET w 

Rakowicach Wielkich, ZSOiZ we Lwówku Śl, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim, ZS I KS GIGANT  w 

Lubomierzu, ZSG-L w Mirsku. 

 

Październik 2014 
Podjęcie decyzji w sprawie windykacji dłużnika najmującego pomieszczenie przy ul. Tęczowej 

 

Wrzesień – Grudzień 
Monitorowanie realizacji Projektu „Polsko – czeski puchar przyjaźni”, 

Wyjazdy z młodzieżą na jesienną rundę rozgrywek do Liberca i Trutnova. 

 

10 grudnia 2014 
Wyjazd do Liberca na spotkanie z Partnerami Projektu. 

 

Podsumowanie: 

W 2014 r. Stowarzyszenie główną działalność skupiło na udzielaniu pożyczek na prefinansowanie 

projektów finansowanych w ramach PROW. Łącznie udzielono pożyczek na kwotę ponad 76 tys. 

zł. 

 

 


