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Szczegółowe działania Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 

 w Lwówku Śląskim 

 
 

I.  Działania PSIG w latach  2001 i 2002 

Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim zostało 

zarejestrowane pod koniec 2001 roku. Założycielami Stowarzyszenia były jednostki samorządowe: 

Powiat  Lwówecki  oraz  gminy: Lubomierz, Wleń i Lwówek Śląski. Każdy z założycieli jest 

reprezentowany we władzach Stowarzyszenia przez dwóch delegatów. 

Struktura organizacyjna odwzorowana została na innych rozwiązaniach zastosowanych przez inne 

tego typu działające Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie jednoczy działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego 

gminy, osoby fizyczne oraz inne podmioty na rzecz wspierania aktywności gospodarczej 

społeczności lokalnej. 

 

Celem Powiatowego Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim: 

- pobudzanie aktywności społeczno- gospodarczej społeczności lokalnych, 

- integrowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji strategii rozwojowych, 

- opracowanie, wdrażanie instrumentów i rozwiązań na rzecz rozwoju gospodarczego  i społecznego 

w szczególności ograniczających bezrobocie, 

- inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi, 

- aktywizacja zawodowa mieszkańców, w szczególności osób niepełnosprawnych, 

- współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia 

nowych miejsc pracy, 

- popieranie rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Podstawowa działalność Stowarzyszenia opiera się na: 

- prowadzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości, 

- prowadzeniu  Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości- jednostki szkolącej, 

-prowadzeniu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości- siedziby instytucji około biznesowych 

Powiatu Lwóweckiego. 

 

Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim realizuje swoje                   

cele przez: 

- wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zmierzających do zagospodarowania istniejących 

ruchomości i nieruchomości, 
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- organizację konsultacji, szkoleń i kursów ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych, 

- pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych i innych źródeł, 

- współpracę z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania majątku 

będącego w jej władaniu, 

- działalność promującą walory gmin i powiatu lwóweckiego, 

- tworzenie systemów wsparcia finansowego dla podmiotów realizujących programy gospodarcze 

akceptowane przez Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim, 

- stałą współpracę z organami do spraw zatrudnienia, fundacjami, funduszami pomocowymi, 

instytucjami kredytowymi oraz innymi organizacjami, 

- opracowanie programów gospodarczych i społecznych oraz udzielenie pomocy innym podmiotom 

w ich opracowaniu i realizacji, 

- wypowiadanie się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju społeczności lokalnych, 

- reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władz i administracji państwowej 

oraz innych podmiotów, 

- inne działania. 

 
 Podstawowa działalność Stowarzyszenia opiera się na: 

1. prowadzeniu Funduszu Poręczeń Gwarancyjnych, 

2. prowadzeniu  Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości- jednostki szkolącej. 

3. prowadzeniu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – siedziby instytucji okołobiznesowych 

powiatu lwóweckiego 

4. prowadzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości, 

 

W latach 2001, 2002 Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych  w Lwówku Śląskim 

znajdowało się w fazie organizacji. Zakończono działania mające na celu rejestrację w Sądzie 

Rejonowym we Wrocławiu, otrzymało numery REGON z Urzędu Statystycznego oraz NIP                    

z Urzędu Skarbowego. Założyciele dokonali wyboru banku, który prowadzić będzie rachunek 

bieżący Stowarzyszenia.  

Od momentu powstania Stowarzyszenia odbyło się 8 posiedzeń Zarządu oraz cztery posiedzenia 

Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zarząd przygotował podczas swojej pracy projekty uchwał dla 

Walnego Zgromadzenia, nawiązał współpracę z instytucjami wsparcia biznesu,  z Niemiec. 

Stowarzyszenie reprezentowane przez Prezesa Pana Marcina Kuryłę uczestniczyło na „II Spotkaniu 

Miast Partnerskich”, które odbyło się w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, w czasie 

trwania Lwóweckiego Lata Agatowego.Podczas zebrań Walnego Zgromadzenia Delegatów podjęto 

uchwały dotyczące wniesienia wkładów założycielskich i składek członkowskich.  
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Jako pierwszą jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia otwartą dla społeczności powiatu 

oraz przedsiębiorców było utworzenie w drugiej połowie 2002 roku Funduszu Poręczeń 

Gwarancyjnych. Fundusz posiadał nieduży kapitał i skierowany był do osób bezrobotnych 

zakładających własne miejsca pracy.  

Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim planuje stworzenie 

Euroregionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości.  

Będzie on mieścił się budynku przekazanym dla Stowarzyszenia przez Starostwo Lwóweckie. 

Budynek ten ma dość dużą powierzchnię i atrakcyjne  położenie, ale wymaga dużych nakładów 

finansowych na remont i adaptację pomieszczeń. 

Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim współpracuje z innymi 

tego typu Stowarzyszeniami w kraju. Głównie polega ono na pozyskiwaniu informacji dotyczących  

organizacji, rozwiązań regulaminowych i statutowych oraz korzystania z ich doświadczeń 

 

II. Działania PSIG w roku  2003 

1. Wybór nowych władz Stowarzyszenia. 

W dniu 7 marca 2003 roku podczas posiedzenia Walnego Zebrania zwołanego przez Zarząd 

Stowarzyszenia I kadencji wybrano nowe władze Stowarzyszenia spośród nowych przedstawicieli 

samorządów.  

Wyłoniony został Zarząd Stowarzyszenia, w którego skład wchodzi po jednym reprezentancie 

samorządu - Członka założyciela - więc liczy on 4 osoby: 

• Pan Ryszard Chodorowski - Prezes Zarządu (Gmina Lwówek Śląski) 

• Pan Jan Więckowski - Wiceprezes Zarządu (Powiat Lwówecki) 

• Pan Zbigniew Songajło - Skarbnik Stowarzyszenia (Gmina Wleń) 

• Pan Jerzy Andrzejczak - Członek Zarządu (Gmina Lubomierz) 

Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby z Walnego Zebranie nie będące 

członkiem Zarządu Stowarzyszenia i są to: 

• Pani Danuta Adamiszyn  

• Pan Piotr Czembrowski  

• Pan Krzysztof Buszewicz  

2. Obrady władz Stowarzyszenia 

W 2003 roku Zarząd zebrał się pięciokrotnie na swych obradach, w wyniku których dwukrotnie 

zwołano Walne Zebranie.  Owocem tych spotkań było uchwalenie przez Walne Zebranie 

następujących dokumentów:  
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• Regulaminu Zarządu – podstawy określającej zakres i sposób pracy Zarządu oraz jego 

członków i pracowników Stowarzyszenia, 

• Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości – podstawy wyjściowej do opracowania                    

w przyszłości ostatecznej wersji regulaminu dla przedsiębiorców funkcjonujących w 

lokalach inkubatora. 

Ponadto omawiano sprawy bieżące, wyznaczono kierunki działań oraz przyjęto sprawozdanie                  

z działalności Zarządu.  

Zorganizowano także w dniu 3 grudnia 2003 roku spotkanie z Starostą Lwóweckim Burmistrzami 

Gmin i Przewodniczącymi Rad , którego celem było poinformowanie  o działalności Stowarzyszenia 

podczas trwania II kadencji jego władz. 

Mimo nieobecności niektórych Burmistrzów gmin, byli oni reprezentowani przez swych delegatów 

zasiadających w Zarządzie Stowarzyszenia. 

Na tym spotkaniu wyznaczono cel Stowarzyszenia oraz działania, jakie będą  w nim podejmowane. 

Aby je zrealizować nieodzowne będą środki finansowe ze składek członkowskich. Dzięki nim 

będzie można rozpocząć prace remontowe nieruchomości, gdyż budynek jest w stanie grożącym 

katastrofą budowlaną oraz  ubiegać się o pomoc zewnętrzną na ten cel. 

 

3. Szkolenia 

W 2003 roku przeprowadzono szereg szkoleń i seminarium dla przedsiębiorców  z terenu Powiatu 

oraz dla osób bezrobotnych zainteresowanych przedsiębiorczością. Spotkania te cieszyły się różnym 

zainteresowaniem, o czym świadczyć może różnie skrajna frekwencja, od paru osób                               

do kilkudziesięciu. 

 

3.1. Dla osób bezrobotnych  

W dniach 14, 21, 28 marca i 4 kwietnia 2003 roku we współpracy z Towarzystwem Gospodarczym 

Powiatu Lwóweckiego przeprowadziliśmy serię spotkań dla przedsiębiorców i osób 

zainteresowanych przedsiębiorczością i związanymi z nią zagadnień z przedstawicielami sektora 

otoczenia biznesu: ZUS, Urząd Skarbowy, SANEPID, PUP.  

Cykl szkoleń z zakresu przepisów podatkowych, prawa pracy, przepisów sanitarno-

epidemiologicznych oraz aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobocia zorganizowano w formie 

bezpłatnych i otwartych spotkań z reprezentantami odpowiednich instytucji. 

 Cykl ten obejmował cztery spotkania w odstępie tygodniowym. Informowanie 

przedsiębiorców i społeczności lokalnej odbywało się poprzez wysyłkę pocztowa zaproszeń, 

informację w telegazecie, telewizji lokalnej oraz przez umieszczenie informacji na słupach 

ogłoszeniowych.  
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Na każdym spotkaniu wszyscy obecni podpisywali listę obecności, podczas spotkania po 

zreferowaniu przez zaproszonego gościa zagadnienia następowała dyskusja oraz wymiana 

spostrzeżeń i uwag.   

W dniu 1 maja 2003 roku podczas festynu organizowanego przez „Browar Śląski” pod hasłem 

TRADYCJA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ wspólnie zorganizowaliśmy pierwszy dzień festynu.  

 „Dzień Przedsiębiorczości” - skierowany był do młodzieży oraz osób bezrobotnych. Jego 

zadaniem było promowanie przedsiębiorczości. 

 Stowarzyszenie wystąpiło w formie stoiska - punktu informacyjnego, gdzie każdy 

zainteresowany mógł zapoznać się z ofertą Funduszu Poręczeń Gwarancyjnych, planami 

Euroregionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz planowanymi szkoleniami. 

 

3.2. Szkolenia dla Przedsiębiorców 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z terenu powiatu Starosta Lwówecki wraz z 

Powiatowym Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych we Lwówku Śląskim zorganizował w dniu 

28 maja seminarium na temat: 

 Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw z funduszu PHARE 2000, 2001 i 2002 w latach 2003 

i 2004.  

Spotkanie to miało charakter informacyjno-szkoleniowy, a uczestniczyło w nim                          

25 przedsiębiorców. Tuż przed jego zakończeniem ze strony przedsiębiorców padła prośba  

do organizatorów seminarium, aby zorganizować podobne spotkanie w celu przedstawienia sposobu 

wypełniania wniosków o dotacje.  

Podjęto decyzję o zorganizowaniu takich zajęć warsztatowych w dniu 25 czerwca także               

z udziałem Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.  

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu przedsiębiorców z terenu powiatu Starosta Lwówecki 

wraz z Powiatowym Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych we Lwówku Śląskim zorganizował 

warsztaty na temat: Wypełnianie wniosków o dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw                     

z funduszu PHARE 2000, 2001 i 2002.  

3.3. Szkolenie dla nas 

Szkolenia "Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich" to był cykl nieodpłatnych szkoleń 

prowadzonych przez specjalistów w swoich dziedzinach, dotyczących zarządzania projektami, 

konstruowania wniosków, analizy finansowej i innych. Do udziału  w tym programie szkoleniowym 

zgłoszono zespół 8 osób i pomysł Euroregionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości. Pomysł oraz 

skład "drużyny" został wysoko oceniony i w punktacji zajęliśmy 2 miejsce osiągając 96 punktów na 

100 możliwych. W skład zespołu weszło 6 przedstawicieli Starostwa Powiatowego, w tym 
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Przewodniczący Rady, Członkowie Zarządu i pracownicy etatowi oraz 2 przedstawicieli instytucji 

pozarządowych, w tym Grzegorz Witczuk - nasz pracownik. 

Szkolenie to miało za zadanie przeszkolenie grupy osób z samorządów lokalnych oraz instytucji 

pozarządowych w zakresie tworzenia, pisania i realizowania projektów. Trwało do połowy grudnia, 

a w tym czasie zespół opracował projekt Euroregionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości pod 

bacznym i fachowym okiem naszego trenera i mentora Pana Jacka Kwiatkowskiego. 

 

4. Udział w konkursach 

W III kwartale 2003 roku zgłosiliśmy nas pomysł Euroregionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości 

do konkursu Ligi Inicjatyw Powiatowych.  

Organizatorami konkursu był Związek Powiatów Polskich i Fundacja im. Leopolda Kronenberga. 

Nasz pomysł był jednym z około 450 zgłoszeń z całego kraju, które spełniły wymogi formalne                

i merytoryczne. Jury konkursu do "półfinału" wytypowało nasz projekt wraz z innymi                            

23 wnioskami. 

Podczas kolejnego posiedzenia jury w swych obradach miało wybrać spośród tych 24 jedynie 

siedem, które miały zmierzyć się w finale o główną nagrodę 10 000 €. 

Wśród siedmiu zakwalifikowanych do finału projektów znalazł się także nasz Euregionalny 

Inkubator Przedsiębiorczości. 

 

III. Działania PSIG w roku  2003 

 

1. Udział w konkursach  

1.1.  

W pierwszych dniach roku 2004 roku liczyliśmy na rozstrzygnięcie III edycji konkursu Ligi 

Inicjatyw Powiatowych. Niestety, z przyczyn niezależnych od nas i komisji konkursu 

rozstrzygnięcie miało nastąpić z dużym opóźnieniem. Po ostatecznych naradach jury konkursu               

w dniu 30 marca 2004 oraz po dodatkowym przesłuchaniu naszej delegacji i innych kandydatów do 

głównej nagrody 10 tysięcy euro, postanowiło przyznać nagrodę główną i wyróżnienia. Wyniki tych 

obrad poznaliśmy dopiero w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, gdzie została zaproszona nasza 

delegacja na czele z Starostą Lwóweckim Panem Henrykiem Kuleszą. Nasze Stowarzyszenie i nasz 

projekt "Euroregionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości" został bardzo wysoko oceniony, o czym 

świadczy obecność w finale i słowa uznania z usta Pana Aleksandra Kwaśniewskiego - Prezydenta 

RP i Pana prof. Jerzego Regulskiego. Główną nagrodę – 10 000 € - zdobył projekt „Specjalizacja 

szkół wiejskich i wsi” – Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. 
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1.2.   

W dniu 22 listopada 2004 roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego o dofinansowanie naszego projektu ze środków Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przygotowano do tego celu pełna dokumentację techniczną 

remontu budowlanego oraz otrzymano pozwolenie na budowę, sporządzono Studium Wykonalności 

oraz dołączono wiele innych załączników. Nasze starania mają na celu pozyskanie 425 425,00 zł, 

przy całkowitym koszcie projektu 587 291,80zł netto.  

W dniu 18 marca otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą naszego 

projektu. Odpowiedź zawierała 35 punktów zastrzeżeń formalnych i merytorycznych i termin ich 

poprawienia – 5 dni roboczych. Najistotniejszym „zarzutem” była uwaga dotycząca umowy 

użyczenia nam budynku przy ul. Tęczowej 2. Użyczała nam ona tę nieruchomość bezterminowo, 

pod warunkiem otwarcia w niej Centrum Wspierania Przedsiębiorczości do dnia 25 lutego 2005 

roku. Zapis ten nie gwarantował posiadania obiektu i realizacji naszego projektu po tym terminie. 

Natomiast Zarząd Powiatu Lwóweckiego jest związany umową z Gminą Lwówek Śląski na okres do 

7 października 2005 roku i nie był w stanie w tak krótkim czasie zmienić zapisu  w umowie. 

2. Szkolenia dla przedsiębiorców 

2.1.  PLATO Polska 

Na prośbę współrealizatora programu PLATO POLSKA zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne 

dla przedsiębiorców z terenu Powiatu. W spotkaniu wzięli obok zaproszonych przedsiębiorców 

także przedstawiciele PLATO POLSKA oraz przedstawiciel Belgijskiej Izby Przemysłowo 

Handlowej Halle-Villvoorde i gość zaproszony z Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.  

2.2. HACCP 

Szkolenie z zakresu systemu bezpieczeństwa HACCP dla przedsiębiorców biorących udział                  

w obrocie żywnością nasze Stowarzyszenie przeprowadziło w dniu 5 kwietnia 2004 roku. Szkolenie 

prowadził Pan Mikołaj Żyłka - dyrektor - oraz Pani Elżbieta Sobczak z Powiatowej Stacji Sanitarno 

–Epidemiologicznej we Lwówku Śląskim. Na szkoleniu było 35 osób i około 10% przedsiębiorstw, 

które ten system obowiązuje na terenie powiatu, więc pozostali także będą musieli z takiego                  

w przyszłości skorzystać.    

2.3. Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego  

Wzięliśmy udział w cyklu spotkań warsztatowych wraz z szeroką reprezentacją społeczności 

lokalnej (przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli innych instytucji pozarządowych                  
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i rządowych). Celem tych spotkań było wypracowanie działań i stworzenie projektów działań 

mających na celu rozwiązanie problemów lokalnej społeczności. Podczas paru spotkań wyłoniono 

spośród wielu i opracowano projekt promowania „lokalnego produktu”, właściwego dla każdej 

gminy.   

W 2004 roku podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu oraz 

podczas Kwisonalii w Gryfowie, było eksponowane stoisko z materiałami informacyjnymi                     

o produktach lokalnych i związanych z nimi projekcie. Nasze Stowarzyszenie wzięło w tym 

przedsięwzięciu czynny udział, delegując swego pracownika Pana Grzegorza Witczuk do obsługi 

stoiska. 

Produkty które otrzymały tytuł „Produktu Lokalnego Powiatu Lwóweckiego”: 

• Wędliny Kargula i Pawlaka (Gmina Gryfów Śląski) 

• Piwo z Browaru Śląskiego (Gmina Lwówek Śląski) 

• Gołąbki Krużewnickie (Gmina Lubomierz) 

• Bigos Izerski (Gmina Mirsk) 

• Chleb Foremkowy (Gmina Wleń) 

3. Obrady władz Stowarzyszenia 

Podczas spotkania Stowarzyszenia z członkami założycielami w dniu 1 lipca omawiane były sprawy 

związane z planami inwestycyjnymi, dotyczącymi remontu budynku przy ul. Tęczowej 2. 

Podjęto decyzje opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń                    

do rozpoczęcia prac remontowych oraz o konieczności i sposobach starań o zewnętrzne środki 

pomocowe. 

Ponadto w 2004 roku władze Stowarzyszenia spotkały się dwukrotnie na posiedzeniach zarządu               

i dwukrotnie na Walnym Zebraniu. 

 

4.  Współpraca zagraniczna 

Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia rozpoczęła się w 2002 roku podczas spotkania miast 

partnerskich w czasie obchodów V Lwóweckiego Lata Agatowego.  

Wystąpienie Prezesa zarządu z informacją  przybliżającą idee Stowarzyszenia oraz cel utworzonego 

Funduszu Poręczeniowego, na stałe wprowadziło do porządku spotkań miast partnerskich 

zagadnienia natury gospodarczej. Od tej pory corocznie jesteśmy obecni na tych spotkaniach                   

i kontaktujemy się z reprezentantami władz niemieckiego Heidenau, czeskiego Velky Senov oraz 

Lwówka z  województwa wielkopolskiego.  
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Poszukując możliwości finansowania projektu Euroregionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości, 

dotarliśmy w 2003 roku do Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, gdzie przedstawiliśmy 

zarys naszego pomysłu. Nasz inkubator przedsiębiorczości został pozytywnie oceniony i zaproszono 

nas do złożenia wniosku o Mały Grant, w momencie rozpoczęcia działalności inkubatora.  

Podczas wizyty w Lwówku Śląskim  w styczniu 2004 roku  Konsula Generalnego Republiki 

Czeskiej we Wrocławiu Pana Igora Sedo nawiązaliśmy pierwszy kontakt, który zaowocował już 

współpracą, przy seminarium pt „Republika Czeska – Wasz Partner”.  Paru przedsiębiorców z terenu 

powiatu było na nim obecnych. 

5. Inkubator Przedsiębiorczości 

Dążąc do realizacji programu Eroregionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości, opracowano 

dokumentację techniczną dotyczącą remontu i adaptacji budynku przy ul. Tęczowej 2.  

Dokumentacje sporządziło na nasze zlecenie Jeleniogórskie Biuro Planowania i 

Projektowania z Jeleniej Góry. Ponadto uzyskano wraz z nią wszelkie niezbędne uzgodnienia 

branżowe, warunki przyłączeń mediów oraz pozwolenie na budowę. 

 Tak więc na początku 2005 roku Stowarzyszenie spełniło wszystkie formalności związane z 

przystąpieniem do prac remontowo-adaptacyjnych. 

Projekt budowlany zakłada oddanie do użytku budynku o powierzchni użytkowej 346,60 m
2
. 

Zgodnie z projektem budowlanym, budynek będzie m. in. podwyższonym dwubryłowym dachem 

dwuspadzistym o ostrym kącie, ocieplonym z zewnątrz, ogrzewanym gazem ziemnym z sieci 

miejskiej, z trzema pomieszczeniami sanitarnymi WC, ciągami komunikacyjnymi. 

Obok budynku przy ul. Ogrodowej planuje się wykonanie parkingu samochodowego na 8 

samochodów osobowych i skweru - trawnika. Całkowity koszt projektu zgodnie z dołączonym 

kosztorysem to 517 565,05 zł netto. Do wynajęcia dla małych przedsiębiorstw zostanie oddanych od 

ośmiu do jedenastu pomieszczeń o powierzchni od 10,8 m
2
 do 33,5 m

2
. 

 

IV. Działania PSIG w roku  2005 

1. Inkubator Przedsiębiorczości (ciąg dalszy) 

W dniu  3 lutego 2005 roku zorganizowano spotkanie Walnego Zebrania, na które zaproszono 

Starostę, Burmistrzów i Przewodniczących Rad. Tematem przewodnim była kwestia finansowania 

prac budowlanych remontu budynku przy ul. Tęczowej 2. Wszyscy goście generalnie zgodzili się             

z potrzebą realizacji przedsięwzięcia i sposobem jego przeprowadzenia. Proces remontu podzielono 

na etapy z uwzględnieniem warunków technicznych. Pierwszy etap polegać miałby na naprawach 

rozbiórkowych, wymianie dachu podwyższenia i wyrównaniu murów, wymiany stropów oraz 

przyłączenia mediów. Według kosztorysu koszt tych prac wynosi obecnie ok. 226 tyś zł. Aby pokryć 
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tak duże zapotrzebowanie finansowe przedstawiciele władz samorządowych zadeklarowali jak 

najszybsze wpłacenie zaległych składek członkowskich za lata 2003 i 2004. 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania jedynie gmina Lubomierz zapłaciła                       

w terminie 100% składek członkowskich za lata 2003, 2004 oraz bieżące za 2005. 

Stan zaległych składek członkowskich oraz składek bieżących według stanu na dzień 30 maja 2005 

przedstawia poniższe zestawienie. 

 

Tab.1. Zaległe składki członkowskie za rok 2003 i 2004. 

  za 2003 rok za 2004 rok 

  wpłacone  zaległe wpłacone  zaległe 

Gmina Lubomierz         7 000,00 zł                       -   zł        12 000,00 zł                    -   zł  

Gmina Lwówek                   -   zł           36 000,00 zł                    -   zł         36 000,00 zł  

Gmina Wleń                   -   zł           10 000,00 zł                    -   zł         10 000,00 zł  

Powiat Lwówecki        30 000,00 zł           20 000,00 zł                    -   zł         50 000,00 zł  

 Razem    37 000,00 zł       66 000,00 zł    12 000,00 zł     96 000,00 zł  

    Składki zaległe za lata 2003 i 2004     162 000,00 zł 

 

Tab. 2. Stan składek członkowskich za rok 2005. 

  za 2005 rok 

  należne wpłacone 

Gmina Lubomierz                      -   zł  12 000,00 zł 

Gmina Lwówek 

         36 000,00 

zł   

Gmina Wleń 

         10 000,00 

zł   

Powiat Lwówecki 

         50 000,00 

zł   

 Razem    96 000,00 zł       12 000,00 zł  

 

Zakładając uregulowanie zaległych składek członkowskich i składek bieżących za rok 2005 

uzyskalibyśmy niezbędną kwotę ok. 258 000 zł wystarczającą na: 

- sfinalizowanie I etapu prac remontowo- adaptacyjnych budynku przy ul. Tęczowej 2 (prace 

rozbiórkowe, założenie nowego stropu, nowego dachu, podniesienia murów i przyłączenia mediów 

zgodnie z dokumentacją techniczną), który według kosztorysu wynosi ok. 226 tyś zł. 

- pokrycie bieżących wydatków Stowarzyszenia, na co wystarczyłaby pozostała kwota. 
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2. Inne działania 

Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, kosztem niewymiernym 

wielu działań oraz kosztem 763,68 zł. Informacje o tym fakcie otrzymaliśmy w dniu 29 kwietnia 

2005 i było już zbyt późno, aby pozyskać darowiznę z tytuły 1 % podatku dochodowego od osób 

fizycznych. 

Założyliśmy własną stronę internetową dzięki pomocy Starostwa Powiatowego, które udostępniło 

nam przestrzeń na swym serwerze. Dzięki temu nasz adres witryny internetowej nawiązuje                  

do Powiatu Lwóweckiego. 

         www.psig.powiatlwowecki.pl 

www.powiatlwowecki.pl/psig/  

Nasze strony internetowej zawierają szczegółowe informacje o wydarzeniach  w Stowarzyszeniu                    

i o jego działalności. Istnieje także możliwość zapoznania się z pełnym tekstem dokumentów takich 

jak Statut i Regulamin Funduszu Poręczeń Gwarancyjnych wraz z wnioskiem o poręczenie i innymi 

załącznikami oraz jest możliwość pobrania ich w osobnych plikach. 

 

V. Działania PSIG w roku  2006 

 

I. Obrady władz stowarzyszenia 

1.2 Uchwała Nr 10/20/2006 z dnia 29.03.2006 roku Walnego Zebrania Delegatów PSIG. 

Na podstawie § 29 ust. 9 Statutu PSIG w Lwówku Śląskim przyjęto  i zatwierdzono do realizacji 

plan finansowy Stowarzyszenia na rok 2006. 

1.2 Uchwała Nr 11/22/06 z dnia 21.04.2006 roku Walnego Zebrania Delegatów PSIG. Na podstawie 

§ 29 ust. 1 Statutu Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim, 

zmieniono treść Statutu. Zmiany dotyczyły m.in. § 15 przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia 

następuje po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, na podst. Uchwały Zarządu podjętej 

bezwzględną większością głosów i po uiszczeniu wpisowego, określenia liczby delegatów z gmin 

oraz Powiatu Lwóweckiego,  określenia składu Zarządu. 

 

II. Udział w konkursach- Inkubator Przedsiębiorczości 

Pomysł i projekt inkubatora przedsiębiorczości zrodził się podczas szkoleń Programu Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich, gdzie został wysoko oceniony. Został opracowany przez pracownika 

Stowarzyszenia oraz pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w tym cyklu szkoleń. 

Jego cechą szczególną była euroregionalność, oparta na bliskości granic oraz wejściu Polski                 

w struktury Unii Europejskiej. 
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Kolejnym sprawdzianem tego pomysłu był udział w konkursie Ligi Inicjatyw Powiatowych 

organizowanym przez Związek Powiatów Polskich. Wówczas ten projekt został bardzo dobrze 

oceniony i znalazł się w ścisłym finale razem z sześcioma innymi, wybranymi spośród prawie 500. 

Był to niewątpliwy sukces medialny, lecz okazało się że bez przełożenia na sferę materialną. 

Regionalny Program Operacyjny 

W dniu 10.11.2006 roku PSIG w Lwówku Śląskim złożyło do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie 

zadania pn. „Remont budynku i otwarcie Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości- narzędzie 

wspierania małej przedsiębiorczości i samo zatrudnienia” realizowanego w ramach Zintegrowanego 

Programu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten oprócz prac remontowych zakłada wyposażenie biura 

inkubatora w niezbędny sprzęt biurowy do świadczenia usług szkoleniowych, doradczych, 

informacyjnych i biurowych. Złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

 

III.  Szkolenia 

 

3.1 Wzięliśmy udział w zorganizowanym posiedzeniu Grupy Roboczej „GOSPODARKA”. Program 

obrad obejmował informacje o działaniach w 2005 roku oraz planie pracy na rok 2006, a także 

przyjęcie priorytetów dla Grupy Roboczej. 

3.2 W dniach 11- 13 maja 2006 roku uczestniczyliśmy w konferencji pn. „Innowacje                                  

i Przedsiębiorczość dla Przyszłości”, które organizowała Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków 

Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dotyczyła podsumowania dotychczasowej działalności 

Ośrodków oraz zaprezentowania metod i form ich działania . Poruszono także tematykę skutecznego 

wykorzystania Funduszy Strukturalnych w latach 2007- 2013. Konferencja połączona była                      

z otwarciem i inauguracją działania „Inkubatora- Centrum Technologii”- nowego obiektu 

Wrocławskiego Parku Technologicznego. 

3.3 W dniu 22.06.2006 roku uczestniczyliśmy w konferencji pn. „Dlaczego warto współpracować- 

przykłady dobrych praktyk w zakresie sieci kooperacji” organizowanej przez Starostwo Powiatowe 

w Zgorzelcu. Celem konferencji było zaprezentowanie korzyści płynących ze współpracy pomiędzy 

przedsiębiorcami oraz jednostkami wsparcia w zakresie przepływu informacji, wiedzy i rozwoju 

nowych technologii. 

 

IV. Inne działania 

4.1 Produkt Lokalny 
 

Projekt „Produkt Lokalny” powstał podczas trwania Warsztatów Lokalnego Ożywienia 

Gospodarczego. Jest wynikiem wspólnej pracy przedsiębiorców, samorządowców, młodzieży                   
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i organizacji pozarządowych. Podczas tych warsztatów opracowano kilka projektów, lecz do 

realizacji wybrano właśnie ten. Jego właściwa nazwa to „Ziemia Lwówecka - tradycyjna produkcja         

i przetwórstwo”. Produktem tego projektu jest certyfikat Produktu Lokalnego Powiatu Lwóweckiego 

przyznawany przez kapitułę za produkt lub usługę miejscowego przedsiębiorcy. 

Kapituła projektu wspólnie z przedstawicielem Stowarzyszenia opracował regulamin kapituły 

określający warunki przyznania prawa do używania znaku i tytułu „Produkt Lokalny”, prawa                   

i obowiązki certyfikowanych przedsiębiorców. Prawo to wiąże się z opłatą w wysokości 240 zł, 

czyli 10 zł za każdy miesiąc ważności certyfikatu. Kwota ta jest przewidziana na pokrycie kosztów 

bieżących Stowarzyszenia dotyczących realizacji projektu „Produkt Lokalny”, a także kosztów 

związanych z promocją projektu i produktów. Środki te są gromadzone na subkoncie.  

W  2006 roku wydano sześć certyfikatów, z czego dwoje przedsiębiorców nie wniosło stosownej 

opłaty. Uroczyste wręczenie certyfikatów oraz uroczyste powołanie Kapituły nastąpiło podczas 

konferencji zamykającej Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego we wrześniu 2005 roku. 

Do dnia dzisiejszego mimo ogłoszeń na stronach internetowych nie zgłosił się żaden przedsiębiorca, 

kandydujący swym produktem lub usługa do tytułu „Produktu Lokalnego”. Przeprowadzone 

rozmowy z paroma przedsiębiorcami nie przyniosły rezultatu. 

 

4.1 Przeprowadzone szkolenia 

Do tej pory Stowarzyszenie organizowało szereg szkoleń dla osób zainteresowanych 

przedsiębiorczością oraz dla przedsiębiorców z terenu powiatu. Były to głównie szkolenie bezpłatne 

jednodniowe, odbywające się w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz gminy Lwówek Śląski. 

Szkolenia te prowadzili przedstawiciele takich organizacji oraz instytucji jak: 

- PLATO Polska z Warszawy, 

- Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

- Urzędu Skarbowego, 

- Powiatowego Urzędu Pracy, 

- Państwowej Inspekcji Pracy. 

Szkolenia dotyczyły możliwości uzyskania dotacji z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych 

Unii Europejskiej, prawa pracy, przepisów i prawa podatkowego, przepisów i norm związanych                            

z systemem bezpieczeństwa żywności w handlu, wsparcia ministerstwa pracy w zatrudnianiu 

absolwentów i innych form wsparcia. Szkolenia te nie miały wyłącznie charakteru wykładowego. 

Często szkolenia przeistaczały się w dyskusje i polemiki między szkolącymi a szkolonymi oraz                

ci drudzy mieli okazję uzyskać pomoc w ich sprawach. 
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4.2 

 W 2006 roku Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” s.a. rozpoczął proces 

udzielania pożyczek w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego 

obejmującego zasięgiem swojego działania całe województwo dolnośląskie. Dysponował środkami 

finansowymi na wspieranie w obszarze inwestycji i środków obrotowych  działalności mikro                    

i małych przedsiębiorstw z terenu województwa dolnośląskiego. W związku z powyższym  

Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim przyłączyło się do  

promocji zadania pn. „Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy”, rozpowszechniało materiały 

informacyjne  w miejscach ogólnie dostępnych. 

4.3 

 W 2006 roku w czasie trwania IX Lwóweckiego Lata Agatowego oraz Ogólnopolskim Festiwali 

Filmów Komediowych w Lubomierzu było eksponowane stoisko z materiałami informacyjno- 

promocyjnymi, gdzie promowaliśmy „Produkty Lokalne” oraz walory naszych gmin i Powiatu 

Lwóweckiego. 

 

VI  Działania PSIG w roku  2007 

 
I. Obrady Zarządu Stowarzyszenia 

1. Pierwsze posiedzenie Zarządu nowej kadencji odbyło się w dniu 26.02.2007r. – poświęcone było 

ukonstytuowaniu się składu Zarządu; 

Prezes Zarządu – Krystyna Piotrowicz – przedstawiciel Powiatu 

Wiceprezesem został Pan Artur Mazur –przedstawiciel Gminy Lubomierz 

Skarbnikiem – Pani Zuzanna Górska – przedstawicielka Gminy Lwówek Śląski  

Członek- Henryk Kalinowski- przedstawiciel gminy Wleń 

2. Posiedzenie Zarządu w dniu 21.05.2007 –przedmiotem obrad była analiza kosztów 

funkcjonowania Stowarzyszenia oraz zaległości z tytułu składek członkowskich poszczególnych 

członków Stowarzyszenia. Postanowiono wystosować upomnienia do wszystkich dłużników. 

Ponadto podjęto decyzję o rezygnacji z usług telekomunikacji w tym neostrady.  

3. Posiedzenie Zarządu 24.08.2007r. - Prezes Stowarzyszenia Pani Krystyna Piotrowicz 

poinformowała członków Zarządu o swoich decyzjach kadrowych tj. o zatrudnieniu na 1/3 etatu 

nowej osoby do prowadzenia biura -  Pani Bożeny Pawłowicz – osoby, która m.in. była 

inicjatorką powołania do życia Stowarzyszenia Gmin i Powiatu,  o dużym doświadczeniu w 

działaniach  na rzecz rynku pracy.  
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Podjęto następujące uchwały: 

- Uchwała Nr 01/04/07 z dnia 06.03.2007 r. - z lokaty bankowej Funduszu Poręczeń 

Gwarancyjnych, na której po ostatniej kapitalizacji w dniu 16 stycznia 2007 znajduje się kwota 

83 614,09 zł, wartość odsetek bankowych naliczonych od chwili założenia lokaty, czyli kwotę 

13 614,09zł, przelać na rachunek bieżący Stowarzyszenia, w celu pokrycia jego kosztów. 

 

Ponadto podjęto decyzje  w sprawach bieżących Stowarzyszenia, a mianowicie: 

-  o zawarciu umowy z doświadczonym Biurem Rachunkowym na prowadzenie spraw finansowo-

księgowych – wytypowano  Biuro Pani Bogusławy Bronickiej. 

-  o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków najmu lokalu przy ul. Tęczowej, ustalono nową 

cenę z dniem 1 października br. na 1 tys. zł netto.   

-  w sprawie umowy z telekomunikacją na świadczenie usług Neostrady – należy przeprowadzić 

szczegółową kalkulację i ewentualnie ją wypowiedzieć,(umowa wygasła  na Neostradę wygasła               

z powodu przeniesienia numeru – opłata za rezygnację z kontynuowania umowy) 

- o zleceniu wykonania aktualizacji kosztorysów budowlanych na inwestycję – Inkubator 

Przedsiębiorczości – najtańszemu oferentowi Panu Armatys z Bolesławca, który wykona tę usługę 

za 750 zł brutto. 

-  o rezygnacji Stowarzyszenia z bycia płatnikiem podatku VAT, ponieważ obecna działalność 

Stowarzyszenia i tak nie pozwala odzyskać tego podatku, a w realizacji projektów unijnych podatek 

VAT będzie kosztem niekwalifikowalnym. 

-  o konieczności wystosowania pism do Gmin będących członkami Stowarzyszenia, 

przypominających o zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązaniach finansowych (składki 

członkowskie) na rzecz Stowarzyszenia, bez uzupełnienia których aktywna działalność 

Stowarzyszenia nie będzie możliwa. 

      

 Przyjęto uchwał na Walne Zebranie Delegatów 2007r.: 

 

Zarząd przedyskutował i przyjął uchwały na Walnym Zebraniu Delegatów, które zaplanowane 

zostało na początek grudnia br.: 

- Uchwała Nr 01/01/2007 z dnia 06.03.2007 roku Walnego Zebrania Delegatów PSIG. 

Na podstawie § 28 ust. 7 Statutu PSIG w Lwówku Śląskim przyjęto za rok 2007 składkę 

członkowską dla gmin w wysokości 1,5 zł od mieszkańca oraz dla powiatu 0,75 od mieszkańca 

powiatu, wg stanu na dzień 31.12.2005r. (ogłoszonego w GUS). Kwoty składek uchwalono                 

w następujących zaokrągleniach: 

- Powiat Lwówecki 36 300,00 zł 

- Gmina Lwówek Śląski 27 200,00 zł 
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- Gmina Lubomierz 9 000,00 zł 

- Gmina Wleń 7 000,00 zł 

Ustalono iż składki powinny być wpłacane jednorazowo od 30.06.2007 roku lub w równych ratach 

kwartalnych, w terminach do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału (tj. do 30.04.2007,               

do 31.07.2007, do 31.10.2007 roku). 

-  Uchwała Nr 01/02/07 z dnia 10.12.2007 r. Walnego Zebrania Delegatów  

w sprawie Odwołania Członka Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 

we Lwówku Śląskim 

- Uchwała Nr 02/02/07 z dnia 10.12.2007 r. Walnego Zebrania Delegatów w sprawie zmiany 

Statutu Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych we Lwówku Śląskim 

- Uchwała Nr 03/02/07 z dnia 10.12.2007 r. Walnego Zebrania Delegatów w sprawie powołania 

Członka Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych we Lwówku Śląskim 

- Uchwała Nr 04/02/07 z dnia 10.12.2007 r. Walnego Zebrania Delegatów  

Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim w sprawie umorzenia 

należnych składek członkowskich 

- Uchwała Nr 05/02/07 z dnia 10.12.2007 r. Walnego Zebrania Delegatów Powiatowego 

Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych  w Lwówku Śląskim w sprawie wysokości należnych 

składek członkowskich na rok 2008r. 

- Uchwała Nr 06/02/07 z dnia 10.12.2007 r. Walnego Zebrania Delegatów  

Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych  w Lwówku Śląskim w sprawie 

zwolnienia Gminy Lubomierz 

- Uchwała Nr 07/02/07 z dnia 10.12.2007 r. Walnego Zebrania Delegatów Powiatowego 

Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych  w Lwówku Śląskim w sprawie uchwalenia planu 

finansowego na rok 2008. 

 

VII.   Działania PSIG w roku  2008 

 

Opis Uchwał Zarządu Powiatowego Zgromadzenia Inicjatyw Gospodarczych w  Lwówku Śląskim 

podjętych w 2008 roku 

 

- Uchwała Nr 01/Z/08 z dnia 13.03.2008 r. w sprawie wyksięgowania poniesionych nakładów              

w poprzednich okresach obrachunkowych Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Gospodarczych w Lwówku Śląskim 

Na podstawie § 32 ust. 7 i 9 Statutu Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych                   

w Lwówku Śląskim Zarząd Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych uchwala               

co następuje:  w § 1 postanawia się wyksięgować kwotę 17 191,80 zł figurującą na koncie 083- 
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środki trwałe w budowie, które poniesione zostały na nierozpoczęta inwestycję- związane                      

z planowanym remontem i modernizacją obiektu na nieruchomości we Lwówku Śląskim przy               

ul. Tęczowej 2 na potrzeby Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

- Uchwała Nr 02/Z/08 z dnia 13.03.2008 r. w sprawie pokrycia straty finansowej 

Na podstawie § 32 ust. 7 i 9 Statutu Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych                   

w Lwówku Śląskim Zarząd Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych uchwala                 

co następuje: w § 1 strata bilansowa powstała w wyniku działalności Stowarzyszenia pokryta 

zostanie z roku bieżącego. 

- Uchwała Nr 03/Z/08 z dnia 13.03.2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach 

Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. 

Na podstawie § 32 ust. 7 i 9 Statutu Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych                  

w Lwówku Śląskim Zarząd Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych uchwala                 

co następuje: w § 1 ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego 

Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, przeznacza się kwotę 50 000,00 zł na realizację projektu 

„Edukacja dla lokalnego rynku pracy”. 

Wykonanie w/w uchwał powierzono Zarządowi Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Gospodarczych w Lwówku Śląskim. 

 

 Opis Uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów Powiatowego Zgromadzenia Inicjatyw 

Gospodarczych w Lwówku Śląskim podjętych w 2008 roku 

 

1. Uchwała Nr 01/WZ/08 z dnia 02.06.2008 r. Walnego Zebrania Delegatów PSIG w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych                    

w Lwówku Śląskim. 

Na podstawie § 29 pkt. 11 oraz  § 37 ust. 1 pkt. 5 Statutu Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Gospodarczych w Lwówku Śląskim, w § 1 Walne Zebranie Delegatów  przyjęło sprawozdanie 

finansowe za rok 2007 i udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku 

Śląskim absolutorium za rok 2007. 

2. Uchwała Nr 02/WZ/08 z dnia 02.06.2008 r. Walnego Zebrania Delegatów PSIG, w sprawie 

przyjęcia Planu Pracy Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim 

na rok 2008. 

Na podstawie § 29 pkt. 2 oraz § 32 pkt.1 i 3 Statutu Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Gospodarczych w Lwówku Śląskim, w § 1 Walne Zebranie Delegatów  przyjęło Plan Pracy na rok 

2008. 
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3. Uchwała Nr 03/WZ/08 z dnia 06.10.2008 r. Walnego Zebrania Delegatów PSIG, w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 07/02/07 z dnia 10.12.2007r. Walnego Zebrania Delegatów PSIG w Lwówku 

Śląskim w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2008. 

Na podstawie § 29 pt. 9 Statutu PSIG w Lwówku Śląskim w § 1  w załączniku do Uchwały                    

Nr 07/02/07 z dnia 10.12.2007 r. Walnego Zebrania Delegatów PSIG w Lwówku Śląskim w sprawie 

uchwalenia Planu Finansowego na rok 2008, w pozycji kosztów po punkcie 9 dopisuje się punkt             

10 w brzmieniu: 

10) Opracowania studium wykonalności 45 000,00 zł 

dla zadań: 

- Inkubator Przedsiębiorczości we Lwówku Śląskim, 

- Plan Zagospodarowania Zespołu Poklasztornego w Lubomierzu. 

 

Wykonanie w/w Uchwał powierza się Zarządowi Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Gospodarczych w Lwówku Śląskim. 

 

 Opis działań Powiatowego Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim 

1. W dniu 13.03.2008 roku odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej  PSIG w Lwówku 

Śląskim. Na posiedzeniu omówione zostały omówione zostały sprawozdania finansowe 

Stowarzyszenia za rok 2007. Przedstawiona została rola PSIG-u w inicjatywie zagospodarowania 

kompleksu klasztornego w Lubomierzu, PSIG w Lwówku Śląskim powinien opłacić koszty 

przygotowania Studium Wykonalności. Spowodowane jest to tym, iż samorządu lokalnego nie 

byłoby stać na zapłacenie kwoty opracowania Studium, a obecnie obiektami zainteresowany jest 

niemiecki Uniwersytet Viadrina. 

2. W dniu 11.04.2008 roku PSIG w Lwówku Śląskim złożyło wniosek  do Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu o dofinansowanie zadania pn. 

„Partnerstwo na rzecz edukacji dla lokalnego rynku pracy” realizowanego w ramach POKL, 

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Celem projektu było 

stworzenia  spójnej koncepcji edukacji w powiecie lwóweckim  w  oparciu o  potrzeby 

przedsiębiorców. Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim w dniu 

05 września 2008 roku otrzymało informację o niezakwalifikowaniu się wniosku do dofinansowania. 

3. W dniu 16.08.2008 roku PSIG w Lwówku Śląskim w partnerstwie                 

z  DPFA EUROPRYMUS sp. z o.o. ul. Staszica 14 Zgorzelec złożyło wniosek do Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu o dofinansowanie zadania               

pn. „Mądrzejsi mogą więcej, mądrzejsi żyją lżej” realizowanego w ramach POKL Działanie                      

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem projektu było 

przeprowadzenie szkoleń w zakresie zakładania działalności gospodarczej oraz  założenie 40 
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działalności gospodarczych i dofinansowanie ich kwotami 40 000,00 zł.  Powiatowe Stowarzyszenie 

Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim nie otrzymało dofinansowania na w/w projekt.  

4. Pod koniec września 2008 roku PSIG w Lwówku Śląskim w partnerstwie                                     

z  DPFA EUROPRYMUS sp. z o.o. ul. Staszica 14 Zgorzelec złożyło wniosek do Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu o dofinansowanie zadania                

pn. „Mądrzejsi mogą więcej, mądrzejsi żyją lżej” realizowanego w ramach POKL Działanie                

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt powtórnie nie otrzymał 

dofinansowania. 

5. W dniu 30.09.2008 roku przedstawiono projekt umowy z Agencją Rozwoju Regionalnego 

„ARLEG” s.a. z siedzibą w Legnicy na przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku                            

o dofinansowanie zadania pn. ”Inkubator przedsiębiorczości w Lwówku Śląskim”, realizowanego            

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013, 

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa                               

i Innowacyjność”, Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość                 

w regionie. Celem projektu jest utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Lwówku Śląskim przy           

ul. Tęczowej 2. 

6. W dniu 05.12.2008 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Gospodarczych w Lwówku Śląskim. Zarząd przyjął projekt planu dochodów i wydatków na rok 

2009, ponadto postanowiono zwołać Walne Zebranie Delegatów na dzień 09.01.2009 roku w celu 

uchwalenia składek członkowskich na rok 2009, uchwaleniu planu dochodów i wydatków na rok 

2009, a także przedstawieniu przez Pana Henryka Kalinowskiego możliwości przyjęcia programu 

działania promującego rozwój energii odnawialnej w Powiecie Lwóweckim. Zarząd PSIG                     

w Lwówku Śląskim postanowił wystąpić do Rady Powiatu Lwóweckiego o wybór nowego delegata 

w miejsce Pana Wiesława Ziółkowskiego, który wybrany został na Burmistrza Gminy i Miasta 

Lubomierz. 

7. W grudniu 2008 r. otrzymaliśmy Studium wykonalności projektu pn. „Inkubator 

przedsiębiorczości w Lwówku Śląskim”, które przygotowała firma Agencja Rozwoju Regionalnego 

„ARLEG” s.a. w Legnicy. Przedmiotem Studium Wykonalności jest przebudowa obiektu 

przeznaczonego na siedzibę Inkubatora Przedsiębiorczości i wyposażenie go w niezbędne środki 

trwałe. Studium Wykonalności stanowi załącznik do wniosku o pozyskanie środków finansowych               

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013, 

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa                             

i Innowacyjność”, Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość                 

w regionie. Przewidywany termin naboru rok 2009. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi                  

1 105 437,64 zł. 
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Głównym celem działalności inkubatora będzie stworzenie sprzyjających warunków do 

powstawania i rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie proinnowacyjnej. Inkubator to forma 

zintegrowanego kompleksu gospodarczego, zorientowanego na wspomaganie nowopowstałych 

przedsiębiorstw poprzez dostarczenie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność 

gospodarczą oraz usług informacyjnych i doradczych wspierających nowopowstałe firmy.  

W ramach budynku inkubatora dostępnych będzie 10 lokali, w tym 2 biura obsługi 

inkubatora, jedno pomieszczenie przeznaczone na sklep oraz 7 pomieszczeń pod wynajem                     

na prowadzenie biur bądź mało uciążliwej działalności usługowej, handlowej czy produkcyjnej.  

 

Planowana oferta Lwóweckiego Inkubatora Przedsiębiorczości obejmować będzie: 

- wynajem powierzchni biurowych (szafki, biurka, komputery, telefon) wraz z wyposażeniem                

i dostępem do urządzeń biurowych (faks, ksero, drukarki, sieć teleinformatyczna) po atrakcyjnej 

cenie, 

- dostęp do parkingu z możliwością indywidualnej rezerwacji miejsc, 

- całodobową ochronę i monitoring obiektu, 

- promocję firmy na stronie internetowej,  

- usługi informatycyjno- doradcze z zakresu uruchamiania i rodzaju działalności gospodarczej,              

w tym księgowe, prawnicze i pomoc w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.  

 Przewiduje się roczny okres inkubacji nowo powstałych przedsiębiorstw. W uzasadnionych 

przypadkach okres ten będzie mógł być przedłużony do 6 miesięcy. Po tym czasie powierzchnie 

biurowe będą zwalniane i udostępniane nowo powstałym zarejestrowanym podmiotom. Ze względu 

na lokalizację inkubatora w centrum miasta, dostępność obiektu dla przedsiębiorców będzie                   

w pewnym sensie ograniczona. Korzystać z niego będą mogli jedynie Ci użytkownicy, których 

działalność nie będzie integrowała w dotychczasową strukturę okolicy, tzn. nie będzie wpływała 

negatywnie na środowisko, nie będzie wymagała konieczności dysponowania dużą powierzchnią 

produkcyjną czy magazynową, dojazdu ciężkim sprzęte, itp. 

 

VII.     Działania PSIG w roku  2009 

 

 Opis Uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów Powiatowego Zgromadzenia Inicjatyw 

Gospodarczych w Lwówku Śląskim podjętych w 2009 roku 

1. Uchwała Nr 01/WZ/2009 z dnia 09.01.2009 roku Walnego Zebrania Delegatów PSIG. 

Na podstawie § 29 ust. 7 Statutu PSIG w Lwówku Śląskim przyjęto za rok 2009 składkę 

członkowską dla gmin w wysokości 0,25 zł od jednego mieszkańca gminy oraz dla powiatu 0,10 od 
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jednego mieszkańca powiatu, wg stanu na dzień 30.06.2006r. (ogłoszonego w GUS). Kwoty składek 

uchwalono w następujących zaokrągleniach: 

- Powiat Lwówecki 4 814,00 zł 

- Gmina Lwówek Śląski 4 547,00 zł 

- Gmina Wleń 1 152,00 zł 

- Gmina Lubomierz- zwolniona (Uchwała nr 06/02/07 Walnego Zgromadzenia Delegatów) 

Ustalono iż składki powinny być wpłacone jednorazowo od 30.06.2009 roku. 

2. Uchwała Nr 2/WZ/2009 z dnia 09.01.2009 roku Walnego Zebrania Delegatów PSIG w sprawie 

uchwalenia, przyjęcia planu dochodów i wydatków na 2009 rok 

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/09/09 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 29.01.2009r.             

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/06 w sprawie wyznaczenia delegatów reprezentujących Powiat 

Lwówecki w PSIG w Lwówku Śląskim. W związku z wygaśnięciem mandatu Pana Wiesława 

Ziółkowskiego na jego miejsce wprowadzono Pana Józefa Stanisława Mrówkę. 

 

Opis działań PSIG w Lwówku Śląskim: 

- Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim stara się o uzyskanie 

dotacji w ramach konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI  Rynek 

pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości                           

i samozatrudnienia. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

- Przygotowujemy dokumentację oraz niezbędne załączniki do złożenia wniosku o dofinansowanie  

projektu „Inkubator przedsiębiorczości w Lwówku Śląskim” w  ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013, Priorytet 1 Wzrost 

konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”, Działanie 1.4 

Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość  w regionie. Planowany termin naboru 

IV kwartał 2009 roku. 

- W roku 2009 wszyscy członkowie Stowarzyszenia uregulowali składki członkowskie. Obecnie na 

koncie Stowarzyszenia znajduje się kwota 69 605,84 zł.  

 

 

 

 


