SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI

ZA ROK 2019

STOWARZYSZENIA

INICJATYW

SPOŁECZNO–GOSPODARCZYCH
W

ŚWIDWINIE
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I.

Informacje ogólne:

1) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie.
Siedziba/ Adres/: ul. Kołobrzeska 43/12 78-300 Świdwin.
▪ Wpisane w dniu 24.09.2002r. do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń,
▪ Numer KRS – 0000131763
▪ Regon - 331369275
▪ Organizacja Pożytku Publicznego od 29.10.2004r.
2)
1.
2.
3.
4.
5.

Członkowie Zarządu:
Prezes Zarządu – Marcin Książek
Wiceprezes – Marzena Osińska
Sekretarz – Justyna Małolepszy
Skarbnik – Regina Wiśniewska
Członek Zarządu – Aneta Krawiec

3) Cele statutowe Stowarzyszenia :
1. inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu
gmin, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy samorządów
i innych członków stowarzyszenia,
2. wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych,
3. informowanie społeczności lokalnej o idei integracji europejskiej oraz o strukturze
i funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
4. pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz
innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,
5. podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu
zrównoważony rozwój, poprawę warunków życia mieszkańców oraz rozwój
przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia,
6. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społecznogospodarczemu rozwojowi samorządów oraz mających wpływ na rozwój społeczności
objętych działaniem zrzeszonych gmin i powiatów,
7. wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach
i porozumieniach,
8. inicjowanie i opiniowanie strategicznych projektów gospodarczych dotyczących
działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich działania,
9. wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku
publicznego, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej,
10. działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i innych
zdarzeniach losowych,
11. działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
II.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej
1) Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie
określonym w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24
kwietnia 2003 r. a w szczególności w zakresie:
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1. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
2. Ochrony i promocji zdrowia.
3. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn.
4. Działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
6. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
7. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym.
8. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
9. Promocji i organizacji wolontariatu.
10. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie
określonym w pkt. 1-23 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
11. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
2) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizację lub udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wystawach,
wyjazdach studyjnych oraz prezentacjach,
2. propagowanie i inicjowanie prowadzenia działalności gospodarczej,
3. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
4. upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia w szczególności w prasie, radiu
i telewizji,
5. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy przedstawicieli
członków - może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw, a także
tworzyć i organizować własne jednostki. W celu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć
gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z samorządami i innymi
osobami prawnymi.
3) A. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w
zakresie:
1. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B) i nauka języków obcych (PKD 85.59.A) – dotyczy zapotrzebowania na
szkolenia dla przedsiębiorców , pracowników przedsiębiorstw i samorządów,
2. badania rynku i opinii publicznej ( PKD 73.20 Z ),
3. działalności związanej z organizacją targów , wystaw i kongresów ( PKD 82.30 Z ).
3) B. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. pozostałe doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22 Z ).
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2. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59B)
i nauka języków obcych (PKD 85.59.A) - dotyczy bezrobotnych, grup
zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, członków organizacji
pozarządowych, osób bez kwalifikacji zawodowych, osób niepełnosprawnych.
3. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.99Z) .
III.

Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Stowarzyszenia:
1. uchwała nr 4/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.- w sprawie przyjęcia sprawozdania
merytorycznego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie za
rok 2018.
2. uchwała nr 5/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.- w sprawie przyjęcia Sprawozdania
finansowego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie za
rok 2018.
3. uchwała nr 6/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.- w sprawie przyjęcia sprawozdania
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w
Świdwinie za rok 2018.
4. uchwała nr 7/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.- w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych w Świdwinie za rok
2018.
5. uchwała nr 8/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.- w sprawie
płatności składki
członkowskiej dla Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w
Świdwinie.

Przychody ogółem :
w tym:
1. Dotacje
2. Składki członkowskie (Gminy +Starostwo)
3. Odsetki bankowe dopisane od lokat
4. Przychody 1% OPP
5. Refundacje
6. Pozostałe
Razem przychody :

IV.

V. Informacja o poniesionych kosztach :
1. Koszty poniesione na administrację ogółem
w tym:
a) zużycie materiałów i energii :
w tym:
- zużycie materiałów biurowych
- zużycie innych materiałów
- zakup książek, broszur
- zużycie artykułów spożywczych
- pozostałe koszty
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400.807,60 zł
211.584,82 zł
26.037,00 zł
0,00 zł
586,50 zł
13.221,28 zł
149.378,00 zł
400.807,60 zł

298.803,15 zł
32.970,41 zł
1.969,58 zł
18.217,15 zł
8.542,35 zł
4.149,76 zł
91,57 zł

b) usługi obce :
w tym:
- usługi transportowe
- usługi informatyczne
- opłaty telekomunikacyjne
- usługi Internetowe
- prowizje bankowe
- pozostałe usługi obce
c) wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne
d) pozostałe koszty

265.832,75 zł
5.160,00 zł
1.329,85 zł
324,72 zł
1.040,37 zł
297,50 zł
168.477,60 zł
88.747,51 zł
455,20 zł
298.803,15 zł

Razem koszty:

VI. Dane o zatrudnieniu :
a) Zatrudnienie osób:
w 2019 r. Stowarzyszenie w ramach robót publicznych zawarło 1 umowę od 04.01.2019r
do 05.08.2019r. oraz 1 umowę o pracę od 06.08.2019r. do 31.12.2019r. i 16 umów
cywilno-prawnych (związane z realizacją projektów)
b) Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia.
VII. Dane o działalności zleconej:
Nie dotyczy /działalności zleconej nie realizowano/
VIII. Rozliczenia i składane deklaracje:
1.) Rozliczenia zobowiązań podatkowych:
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania wobec ZUS
nie wystąpiły, ponieważ zostały w terminie uregulowane.
2.) Składanie deklaracji podatkowych :
Stowarzyszenie w 2019 roku składało następujące deklaracje:
PIT- 11
PIT- 4R
IX. Informacja o przeprowadzonych kontrolach:
W 2019 roku w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych nie odbyła się żadna
kontrola.
PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:
1) Prezes Zarządu –

Marcin Książek

2) Wiceprezes Zarządu –

………………………….

Marzena Osińska

.....………………………

3) Sekretarz - Justyna Małolepszy

………………………….

4) Skarbnik - Regina Wiśniewska

………………………….

5) Członek Zarządu – Aneta Krawiec

………………………….
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