
  

POWIATOWE STOWARZYSZENIE
  INICJATYW GOSPODARCZYCH

Al. Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski

Tel.  75/782-3-444
Fax. 75/782-36-54

Http://www.psig.powiatlwowecki.pl
e-mail: psiglwowek@neostrada.pl

 
Lwówek Śląski 31.03.2010r. 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  

POWIATOWEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW 
GOSPODARCZYCH 

ZA ROK 2009 
 
 

1. Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Lwówku 
Śląskim ,Al. Wojska Polskiego 25A, Nr KRS  0000049700, Nr Regon  231092411, 
NIP- 616-14-61-287. 

 
2. Skład członków Zarządu:  

Prezes –  Krystyna Piotrowicz, zam. Lwówek Śląski, ul. Al. Wojska Polskigo 13/7 
Wiceprezes- Krzysztof Sikora, zam. Oleszna Podgórska 158 
Skarbnik-  Zuzanna Górska, zam. Lwówek Śląski, ul. Morcinka 27/5 
Członek -   Henryk Kalinowski, zam. Wleń, ul. Zarzecze 1A/2 

 
 
3.  Cele i formy działania: 
     Stowarzyszenie  jednoczy działania podejmowane przez jednostki samorządu       
     terytorialnego gminy, osoby fizyczne oraz inne podmioty na rzecz wspierania   
     aktywności gospodarczej  społeczności lokalnej . 

 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1) pobudzanie aktywności społeczno-gospodarczej społeczności lokalnych; 
2) integrowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji strategii rozwojowych; 
3) opracowywanie i wdrażanie instrumentów i rozwiązań na rzecz rozwoju             
          gospodarczego i społecznego, w  szczególności  ograniczających bezrobocie; 
4) inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i    

zagranicznymi; 
5) aktywizacja zawodowa mieszkańców, w szczególności osób niepełnosprawnych; 
6) współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie  

tworzenia nowych miejsc pracy; 
7) popieranie rozwoju obszarów wiejskich. 

 
Podstawowa działalność Stowarzyszenia opiera się na: 

1. prowadzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości, 
2. prowadzeniu  Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości- jednostki szkolącej. 
3. prowadzeniu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – siedziby instytucji około      

      biznesowych Powiatu  Lwóweckiego 



  

 
 
 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1) wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zmierzających do zagospodarowania   
      istniejących ruchomości i  nieruchomości; 

2) organizację konsultacji, szkoleń i kursów ze szczególnym uwzględnieniem      
           bezrobotnych; 
3) pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych i innych źródeł; 
4) współpracę z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie zagospoda   
           rowania  majątku będącego w  jej władaniu; 
5) działalność promującą walory gmin i powiatu; 
6) tworzenie systemów wsparcia finansowego dla podmiotów realizujących programy  

      gospodarcze  akceptowane przez Stowarzyszenie; 
7) stałą współpracę z organami do spraw zatrudnienia, fundacjami, funduszami     
          pomocowymi, instytucjami  kredytowymi oraz innymi organizacjami; 

     8)       opracowanie programów gospodarczych i społecznych oraz udzielanie pomocy    
      innym podmiotom w ich  opracowywaniu i realizacji; 

9)      wypowiadanie się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju społeczności   
         lokalnych; 

10)      reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władz i administracji     
        państwowej oraz innych  podmiotów. 

11)      i inne działania 
 
 

4. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych 
         Brak 
Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych uzyskiwało do 31.10.2009r. 
przychody z wynajmu lokalu użytkowego, lokal ma być remontowany z przeznacze-
niem na inkubator przedsiębiorczości, natomiast z pozostałych rodzajów działalności 
nie uzyskuje żadnych dochodów.   
 

5. Informacja  o  wysokości uzyskanych przychodów wyodrębnieniem ich źródeł. 
a) przychody z wynajmu lokalu- 12.200zł  
b) składki członkowskie- 10.513zł 
c) odsetki bankowe- 2.362,28zł 
d) 1% wpłaty podatku – 140zł 

 Razem: 25.215,28zł 
 

6. Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych – 1.000zł 
b) administrację- 5.045,96zł 
c) działalność gospodarczą – 1.175,70zł 
d) pozostałe koszty : koszty utrzymania konta bankowego- 228zł 
Razem ; 7.449,66zł 

 
        7.      Dane o:  

a) zatrudnieniu- brak 
b) umowa zlecenie jednorazowa na kwotę 1.000zł. 



  

c) udzielanych przez stowarzyszenie pożyczek, poręczeń- brak 
d) kwotach ulokowanych na lokatach bankowych w BS na kwotę 58.000zł 
e) nabytych nieruchomościach- brak 
f) wartość aktywów trwałych  i zobowiązań stowarzyszenia - brak 

 
 

8. Informacja o odpłatnych świadczeniach, realizowanych przez Stowarzyszenie-   
         brak 

     
     
 

9. Informacja o zrealizowanych zadaniach zleconych przez organy administracji 
publicznej-    brak 

             
 

10.    PSIG składa deklaracje CiT- 8 
 
11.    W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola. 
 

 
 
      
Bogusława Bronicka – księgowa                                 Krystyna Piotrowicz     -  Prezes  

 
 


