
Sprawozdanie Zarządu z działalności Powiatowego 

Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych za okres  

Od 01.01.2012r do 31.12.2012r. 

 
 
Zarząd podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej w 

sprawie zorganizowania spotkania informacyjnego dotyczącego udziału w projekcie „ 

Biznesłomenki z Dolnego Śląska” 

 

Dnia 04.01.2012r 

Zarząd zorganizował spotkanie rekrutacyjne na które zostały zaproszone kobiety z Powiatu 

Lwóweckiego oraz przedstawiciel z Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu 

realizującej projekt „ Biznesłomenki z Dolnego Śląska spotkaniu uczestniczyły 34 kobiety, 

którym przedstawiony został regulamin naboru oraz formularz rekrutacyjny.      

W wyniku zorganizowanego spotkania we Lwówku Śląskim odbyło się szkolenie dla 15 

kobiet, które zakwalifikowały się do projektu. 

 

Na posiedzeniu zarządu w dniu 12.01.2012r  

 

Plan pracy na 2012r 

Propozycja składek członkowskich na 2012r 

Informacja Pani księgowej o sytuacji finansowej Stowarzyszenia 

Informacja Pani Marioli Szczęsnej o realizacji prac, na które Stowarzyszenie „Srebrna 

Dolina” otrzymała pożyczkę.  

Ponowne wystosowanie pisma do Zarządu Powiatu w sprawie zwrotu niesłusznie pobranych 

opłat za wynajem lokalu ul. Tęczowa we Lwówku Śląskim. 

 

19.03.2012r złożono wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu o 

dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO KL  tytuł projektu „Kompetentna 

kobieta w przedsiębiorstwie”- wniosek został odrzucony, jednakże po  złożeniu protestu przez 

PSIG projekt został przyjęty do dalszego etapu oceny.( pismo z lipca 2012r)  

 

Na posiedzeniu zarządu w dniu 05.06.2012r 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pożyczek 

Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę w kwocie 24.559,96 zł Ochotniczej Straży Pożarnej z 

Proszówki na realizację zadania „Izerska Ścieżka Sprawnościowa” 

Rozpatrzenie wniosku „Srebrna Dolina” w sprawie umorzenia odsetek 

Wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfów Śląski z propozycją przystąpienia do 

PSIG 

 

Dnia 15.06.2012r udział w konferencji w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania                      

i Przedsiębiorczości na temat Sytuacji kobiet w podregionie w powiązaniu z analizą stanu                 

i perspektyw w szkolnictwie zawodowym i jego wpływu na rynek pracy. W konferencji 

udział wzięli: Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Monika                         

Kwit-Skrzypińska - , Kurator Oświaty we Wrocławiu – Jan Kamiński, Dyrektor Centrum 

Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu- Piotr Hańderek, Zastępca 

Przewodniczącego Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców – Tadeusz Choczaj, 

Menedżer działu rozwoju, organizacji i szkoleń TOYOTA Motor Poland Sp z o.o. - Anna 

Fietek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Ilona Antoniszyn – Klik, 

Wałbrzyska Wyższa szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości – Grażyna Węgrzyn. 



 

Dnia 21.06.2012r zarząd PSIG wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości był 

organizatorem szkolenia „ Przepływy pieniężne, czyli jak zaplanować i utrzymać płynność 

finansową firmy” 

W szkoleniu wzięły udział 23 osoby z terenu Powiatu Lwóweckiego oraz z miasta Wrocław, 

które otrzymały stosowne zaświadczenia. Umówiono się na kolejne szkolenia. 

 

Na posiedzeniu zarządu w dniu 22.06.2012r 

Zarząd PSIG po zapoznaniu się z uchwałą nr XIX/97/12 Rady Miejskiej Gryfów Śl. 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członka zwyczajnego Gminę  Gryfów Śląski 

 

Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenie Delegatów PSIG w dniu 22.06.2012r 

podjęto uchwały w sprawie; 

 przyjęcia sprawozdania z działalności za 2011r 

 udzielenie zarządowi PSIG absolutorium za 2011r 

 przyjęcie planu pracy na 2012r 

 przyjęcie zmian w Statucie 

 ustalenie wysokości składek członkowskich na 2012r 

 Powiat Lwówecki  - 4.814,00 zł 

 Gmina Lwówek Śl – 4.547,00 zł 

 Gmina Lubomierz – 1.483,00 zł 

 Gmina Wleń           - 1.152,00 zł 

 Gmina Gryfów Śl   - 2.522,00 zł – nowy członek Stowarzyszenia  
 

Burmistrz Gminy i Miasta  we Lwówku Śl złożył wniosek o wystąpienie do Zarządu Powiatu 

o zwrot pobranych czynszów od Firmy „Okno- Plast” za okres od 01.10.2009r do 31.03.2012r 

w kwocie 36.600; zł 

  

Dnia 17.07.2012r. wpłynęła odpowiedz zarządu Powiatu informujące, że zarząd w tej kwestii 

nie zmienił zdania brak jest więc możliwości zwrotu pobranych czynszów.  

  

Udział w projekcie” Aktywnie w biznesie” organizowanego przez Stowarzyszenie 

„Aktywność Kobiet na Dolny Śląsku, pod patronatem Pani Ilony Antoniszyn- Klik, 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Vice-marszałka WD Pana Radosława 

Małonia. 

Projekt polega na wsparciu młodych osób rozpoczynających własną działalność lub karierę 

zawodową(podopieczni) przez osoby z dużym doświadczeniem zawodowym (mentorzy). 

Wyłoniono grupę 10 mentorów z terenu powiatu, doświadczonych w różnych dziedzinach 

(bankowość, ubezpieczenia społeczne, bhp, rachunkowość, fundusze unijne, zarządzanie, 

przedsiębiorczość i inne)  i grupę 10 podopiecznych. W dniu 21 lipca odbyło się pierwsze 

szkolenie dla mentorów, cdn. 

 

Wystosowano pismo do KGHM o sponsoring, przy remoncie obiektu na Tęczowej.(lipiec 

2012). 

Dnia 28.08.2012r. wpłynął wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce o pożyczkę w 

kwocie 24.555,96 zł na realizację projektu „Izerska Ścieżka Sprawnościowa”. 

 

 

Informacja o sytuacji finansowej Stowarzyszenia na dzień 27.08.2012r 

Stowarzyszenie „Srebrna Dolina” po otrzymaniu dofinansowania w całości zwróciło 

otrzymaną pożyczkę. 



 

Należne składki za 2012r.ogółem 14 518,00zł. 

 

Gmina i Miasta Lwówek Śl      -4 547,00 zł – zapłacone 

Gmina Lubomierz                     -1483,00 zł –  zapłacone 

Gmina Gryfów Śl                      -2.522,00 zł – zapłacono 

Powiat Lwówecki                      -4.814,00 zł -  zapłacone  

Gmina Wleń                               -1.152,00 zł – zapłacone 

 

  Posiedzenie zarządu dnia 03 września 2012r podjęto uchwałę nr 9/Z/2012 w sprawie 

udzielenia pożyczki w kwocie 24.559,96 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce na 

realizacje projektu „ Rozwój OSP poprzez stworzenie Izerskiej Ścieżki Sprawnościowej” 

 

Dnia 07.listopada 2012r wspólnie z Polską Fundacja Przedsiębiorczości przeprowadzono 

bezpłatne szkolenie „Skuteczne motywowanie pracowników” w którym udział wzięło 18 

osób  

 

Dnia 24 listopada 2012r odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem „ Aktywność Kobiet na 

Dolnym Śląsku”w którym udziały kobiety aktywne w biznesie( mentorki) oraz osoby młode 

wchodzące w rynek pracy (beneficjentki). 

 

Dnia 11 grudnia 2012r odbyło się bezpłatne szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta” przy 

współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. W szkoleniu wzięło udział 19 osób z 

sektora prywatnego. Uczestnicy wszystkich szkoleń otrzymali stosowne Certyfikaty.  

 

Informacja dotycząca finansów PSIG 

 

 pożyczki udzielone do spłaty na dzień 31.12.2012r – Ochotnicza Straż Pożarna Proszówka 

                                                                                     - 24.559.96 zł  

stan konta podstawowego na dzień 31.12.2012r.        - 38 964,18 zł 

 

stan lokaty na dzień 31.12.2012r.                                 - 41 422,42zł 

 

 

Zaległe składki na dzień 31.12.2012r.–UGiM Lwówek Śląski kwota 4094zł zaległość z 2010r  

 

 

 

 

 

         Prezes Zarządu 

 

 

         Krystyna Piotrowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

                                                                                            

 

                                                                                             

 

                                                                         


