
 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Powiatowego Stowarzyszenia 

Inicjatyw Gospodarczych za okres  

Od 01.01.2013r do 31.12.2013r 

 
 

Dnia 23.04.2013r 
 Na posiedzeniu zarządu rozpatrzono wnioski o udzielenie pożyczek dla Stowarzyszenia „Srebrna 

Dolina „ z Mojesza oraz Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki 

Podjęto uchwałę o udzielnie pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki w kwocie 22.312,93 

zł na realizacje projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw „ Małej 

Myszki”- szansa aktywizacji dzieci. 
Pozytywnie zaopiniowano wniosek Srebrna Dolina jednakże uchwała zostanie podjęta po 

uzupełnieniu wniosku o brakujące dokumenty. 

Podjęto uchwałę w sprawie zmian w regulaminie udzielania pożyczek podwyższającą prowizję 

naliczaną jednorazowo do 2% od udzielonej pożyczki. 
 
Opracowano plan pracy zarządu na 2013r 

      1. Współpraca ze stowarzyszeniem „Aktywność Kobiet” na  Dolnym Śląsku 

2. Współpraca z Polska Fundacją Przedsiębiorczości 

3. Współpraca z LGD w zakresie prowadzenie funduszu pożyczkowego dla wspieranego z 

PROW-u 

4. Złożenie projektu  kampania informacyjna na rzecz wspierania lokalnego biznesu 
 
 Przyjęto projekt uchwały na Walne posiedzenie PSiG 

 ustalenie wysokości składek członkowskich na 2013r 

 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   - 2.635,00 zł  

Ustalono termin Walnego Zgromadzenia Delegatów PSIG na dzień 24.czerwca 2013r 

   

 Dnia 24.05.2013r 
 Został złożony wniosek do Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie na realizacje     

projektu”Cudze chwalicie swego nie znacie, Sami nie wiecie co posiadacie”        

 Dnia 14.06.2013r  
 Prezes oraz  Vice - Prezes zarządu spotkały się z przedstawicielkami Stowarzyszenia z Czech w 

celu omówienia wspólnie złożonego projektu Czesko - Polski puchar przyjaźni  

 

Dnia 24.06.2013r  
zarząd wysłuchał informacji księgowej o sytuacji finansowej na dzień 30 maja 2013r 

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce w całości zwróciło pożyczkę 

Najemca lokalu użytkowego Pan Zbigniew Śledziński zalega z opłatami za najem kwotę 10.900,00 

zł. Na spotkanie zarządu została zaproszona Pani Irena Śledzińska,która złożyła zobowiązanie do 

spłaty zadłużenia. Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy w przypadku nie 

wywiązania się z zobowiązania. 



 

 

Podjęto uchwały w sprawie: 

 Udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia   „Srebrna Dolina” w kwocie 22.276,10 zł na 

realizacje projektu „III Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe” 

 Udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Lwówek Śląski „Nasza Wieś” w 

kwocie 24.934,55 zł na realizację projektu „ Tablice informacyjno- historyczne”( brak 

realizacji) 

Wpłynęła prośba Stowarzyszenia „Sami Sobie” w Lubomierzu na pomoc w organizacji XVII 

Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych. Ze względu na ograniczenia statutowe brak 

jest możliwości wydatkowania środków pochodzących ze składek członkowskich na udzielenie 

dotacji, sponsoring czy też dofinansowania. Pani Bożena Pawłowicz zaproponowała aby 

Stowarzyszenie PSiG wypracowało formę promocji gdzie  mogło by brać udział w cyklicznych 

imprezach organizowanych przez Gminy 

 

Dnia 24.06.2013r o godz. 11.00 
 

Odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PSiG udział wzięło 8 delegatów 

Prezes przedstawiła sprawozdanie  merytoryczne za 2012r 

Pani księgowa przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2012r 

na dzień 31.12.2012r  udzielone pożyczki do spłaty -Proszówka 24.559,96 zł 

na dzień 31.12.2012r stan konta podstawowego -38.964,18 zł 

na dzień 31.12.2012r lokata  - 41.422,42 zł 

na dzień 31.12.2012r zaległe składki – 4.094 zł Gmina Lwówek Śląski za 2010r 

 

W dyskusji zabrał głos Vice-burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śl Pan Ireneusz Maciejczyk 

wyrażając swoją aprobatę dla wsparcia Stowarzyszeń w udzielaniu pożyczek oraz rozszerzenia 

działania inicjatywy lokalnej której efekty są bardzo widoczne zaproponował wspólne działania w 

tym zakresie wszystkich Gmin. Pani Bożena Pawłowicz potwierdziła ,że na terenie Gminy 

Lubomierz również inicjatywa lokalna bardzo prężnie działa. 

Odczytano wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi 

Podjęto Uchwały w sprawie: 

 przyjęcia sprawozdania za 2012r 

 udzielenia absolutorium zarządowy PSiG za 2012r 

 przyjęcia wysokości składek na 2013r 

Dnia 29.07.2013r godz.15.00 
Posiedzenie zarządu 

1. Informacja o sytuacji finansowej Stowarzyszenia 

2. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pożyczek 

3. Przedstawienie informacji dotyczącej złożenia wspólnego wniosku  w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 

pt„Polsko-Czeski puchar przyjaźni”szkół ponad gimnazjalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dnia 31.10.2013r godz 12.00  

Posiedzenie zarządu                                                             
1. Omówienie sytuacji finansowej PSIG ( środki obrotowe) 

2. Podjęto uchwałę o udzieleniu pożyczki w kwocie 25.000.00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej 

Św Bartłomieja w Wojciechowie Gmina Lubomierz na realizację zadania „ Budowa miejsca 

przystankowego dla turystów wraz z informacją o przebiegu szlaku oraz ciekawych miejsc 

do odwiedzania” 
 

         Prezes Zarządu 

                                       Krystyna Piotrowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


