
SPRAWOZDANIE  

MERYTORYCZNE Z  DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU SOLCA KUJAWSKIEGO  

ZA 2010 ROK 

 

I. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU. 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego 

86-050 Solec Kujawski 

ul. Toruńska 8  

 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 05.11.2001 r. 

Numer KRS – 0000059449 

Numer NIP – 554 – 245 – 84 - 42 

Numer Regon – 0929910800 

 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego: 

 

 1) Elżbieta Wysocka – Prezes  

adres zamieszkania: 86-050 Solec Kujawski, ul. Ugory 6  

 2) Teresa Substyk – Wiceprezes 

adres zamieszkania: 86-050 Solec Kujawski, ul. Robotnicza 2/1 

 3) Tadeusz Szczepański – Skarbnik 

adres zamieszkania: 86-050 Solec Kujawski, ul. Wrzosowa 7 

 4) Czesław Frischke – Członek 

adres zamieszkania: 86-050 Solec Kujawski, Makowiska 

 5) Justyna Żebrowska-Dudek – Członek 

adres zamieszkania: 86-050 Solec Kujawski, ul. Bydgoska 35/4 

 

Od dnia 1. 09. 2005 r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku 

Publicznego. 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego: 

1) inspirowanie i promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności, 

2) wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą, 

3) wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 

4) działanie w kierunku zmniejszania bezrobocia, 

5) wspomaganie działań samorządu terytorialnego, osób i instytucji  

                    działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 

6) promowanie miasta i gminy, 

7) kultywowanie tradycji i zwyczajów polskich oraz propagowanie   

                    kultury europejskiej, 

8) działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki, wychowania  

                    i aktywności obywatelskiej, 

9) działanie na rzecz rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, 

    10) działanie na rzecz ochrony środowiska. 

 

 

 

 



Przedmiot działalności: 

 

1) 80.42.B; kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,  

    gdzie indziej niesklasyfikowane, 

2)  80.21.A, szkolnictwo gimnazjalne (tworzenie i prowadzenie szkół) 

3)  80.22.A; szkolnictwo zasadnicze zawodowe (tworzenie i prowadzenie szkół), 

4) 80.21.C; szkolnictwo licealne ogólnokształcące (tworzenie i prowadzenie 

      szkół), 

5) 80.22.C; szkolnictwo średnie ogólnozawodowe (tworzenie i prowadzenie 

     szkół) 

6)  80.22.D; szkolnictwo średnie zawodowe (tworzenie i prowadzenie szkół), 

7) 80.30.A; szkolnictwo policealne i pomaturalne (tworzenie i prowadzenie  

     szkół), 

8) 63.30.A; działalność organizatorów turystki (organizowanie wypoczynku dla  

    dzieci i młodzieży), 

9) 63.30.D; działalność turystyczna pozostała (organizowanie wypoczynku dla  

    dzieci i młodzieży), 

10) 74.50.A; działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników  

      (działanie związane z pośrednictwem pracy), 

11) 74.87.B; działalność komercyjna pozostała (opracowywanie wniosków dla  

 podmiotów ubiegających się o środki finansowe). 

12)  65.22.A; pozostałe formy udzielania kredytów (udzielanie pomocy  

 materialnej uczniom i studentom), 

13) 92.51.B; działalność bibliotek innych niż publiczne (wypożyczanie książek i  

   podręczników dla uczniów), 

14) 92.31.E; działalność galerii i salonów wystawienniczych (organizowanie  

   konkursów i olimpiad), 

15) 91.33.Z; działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej       

      niesklasyfikowana (gromadzenie funduszy, wspieranie inicjatyw     

      mieszkańców). 

 

II. INFORMACJE 

  

1. Realizacja celów statutowych: 

 a) 

Realizacja projektu pt. "Tajemnice Puszczy Bydgoskiej." Projekt realizowany 

był w okresie od 1 czerwca 2009 do 30 października 2010. Projekt dofinansowany 

był przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie ze środków Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu 

"Równać Szanse-2009." 

Projektem objętych było 26 uczniów z dwóch szkół gimnazjalnych 

funkcjonujących w gminie Solec Kujawski. 

Udział młodzieży w projekcie poprzedzony był dwustopniową rekrutacją. 

Zakwalifikowane zostały osoby, które żywo interesują się problematyką 

otaczającego świata i chcą zgłębić swoją wiedzę nt. Puszczy Bydgoskiej, która 

otacza Solec Kujawski. Celem projektu było rozwinięcie umiejętności 

samodzielnego i aktywnego planowania własnego rozwoju poprzez konkretne 

działania, np. określanie obszarów do penetracji, przygotowanie i prezentacja 

materiałów zebranych podczas poznawania tajników życia puszczy oraz udział               

w pracach rozliczeniowych projekt. Udział w projekcie wymagał stałego                          



i długotrwałego zaangażowania każdego z uczestników, co wymagało szczególnej 

czujności i wsparcia ze strony opiekunów. 

 

Podsumowanie realizacji budżetu projektu:  

 

Kwota całego  projektu: 46 536,00 złotych 

Kwota dofinansowania:  36 600,00 złotych 

 

b) 

Realizacja projektu  „Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet” w ramach  

PO KL, Poddziałanie 7.1.2  Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

Projekt realizowany był w okresie od 1 listopada 2009 roku do 31 sierpnia  2010 roku.  

Projekt skierowany był do kobiet zamieszkujących miasto i gminę Solec 

Kujawski, w szczególności długotrwale bezrobotnych i powyżej 45 roku życia. 

Głównym celem projektu było zwiększenie zatrudnienia wśród bezrobotnych kobiet               

z terenu miasta i gminy Solec Kujawski poprzez wzmocnienie ich umiejętności 

poruszania się po rynku pracy, zwiększenie kwalifikacji zawodowych,  kompetencji 

społecznych, a także zapobieganie wykluczeniu z rynku pracy kobiet po 45 roku 

życiu. Udział kobiet w projekcie  miał na celu wyeliminowanie dysproporcji w ich 

pozycji na rynku pracy przede wszystkim na terenie miasta i gminy Solec Kujawski.  

W ramach projektu oferowane było następujące wsparcie: 

- warsztaty terapeutyczne,  

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,  

- doradztwo prawne,  

- doradztwo zawodowe,  

- kursy komputerowe,  

- kursy zawodowe dobrane do potrzeb i możliwości uczestniczek projektu.  

 

 Podsumowanie realizacji budżetu projektu:  

 

Kwota całego  projektu:  227. 569,50 złotych 

Kwota dofinansowania:  227. 569,50 złotych  

 

 c) Realizacja projektu pt. "Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości."  Projekt 

realizowany był w okresie od  01.04.2010 do 30.09.2010. Projekt dofinansowany był przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 

podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projektem objętych 

było 40 osób, w tym 20 osób na kurs obsługi wózków jezdniowych, 10 na kurs obsługi 

podestów ruchomych, 10 na kurs obsługi suwnic), 38 osób otrzymało uprawnienia. 

Celem projektu było  nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez osoby będące w 

wieku produkcyjnym, pracujące na terenie miasta i gminy Solec Kujawski, niepracujące 

zamieszkałe w Solcu Kujawskim, poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, dzięki 

którym podwyższy się ich atrakcyjność zawodowa, umożliwiająca większą mobilność 

pracowników wewnątrz firmy lub podjęcie p 

Podsumowanie realizacji budżetu projektu:  

 

Kwota całego projektu: 42 646,20 złotych 

Kwota  dofinansowania: 42 646,20 złotych 

 



  

d) Realizacja projektu "Akademia Super Niani". Projekt realizowany jest w okresie od  

01.08.2010 roku do 30.10.2011 roku. Projekt dofinansowany jest przez Urząd 

Marszałkowski  w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 

8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie 

rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projektem objętych 

jest 105 beneficjentów Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji i 

umiejętności zawodowych zwiększających szanse na utrzymanie i kontynuowanie lub 

zmianę zatrudnienia 105  pracujących osób dorosłych z województwa Kujawsko-

pomorskiego, zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy, poprzez kompleksowe 

szkolenie do zawodu opiekunki dziecięcej. 

Podsumowanie realizacji budżetu projektu:  

 

Kwota całego projektu: 681 925,00 złotych 

Kwota  dofinansowania:: 681 925,00 złotych 

 

2. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 

 

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Solca 

Kujawskiego podjęte w 2009 r.: 
 

1) uchwała nr 1/2009 z dnia 20.04.2010 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania zarządu Stowarzyszenia Rozwoju 

Solca Kujawskiego za 2009 rok. 

2) uchwała nr 2/2009 z dnia 20.04.2010 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2009 rok oraz  

sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2008 rok. 

3) uchwała nr 3/3009 z dnia 20.04.2010 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok. 

4) uchwała nr 4/2009 z dnia 20.04.2010 r.  w sprawie wystąpienia 

z wnioskiem do rady Miejskiej w Solcu Kujawskim o nadanie 

Panu Mirosławowi Gębskiemu Medalu „Za zasługi dla Solca 

Kujawskiego”. 

 

4. Uzyskane przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia –   449 241,59  zł. 

w tym: 

a) z dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu pt. 

„Tajemnice Puszczy Bydgoskiej." -  18. 276,07, zł., 

b) z dotacji przekazanej przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu 

na realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa  kobiet"  w 

ramach POKL, Poddziałanie 7.1.2  Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym -  182 344,21 zł.,  

c) z dotacji przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu 

aktywności zawodowej na obszarach wiejskich na realizację projektu pt. „Nowe 

kwalifikacje - Nowe możliwości."   - 41 691,01 zł 

d) z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski  w Toruniu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i 

przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji 



zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na realizację  projektu pt. 

„Akademia Super niani” -  197 076,59 zł  

e) środki przekazane przez Stowarzyszenie „Szkoła Liderów” –  2 340,00 zł., 

f) składki członkowskie – 500,00 zł., 

g) darowizny – 7 013,70 zł., 

h) odsetki bankowe – 9,22 zł.,  

 

 

5. Poniesione koszty. 

Koszty poniesione ogółem – 448 365,74  zł., 

w tym na: 

a) realizację celów statutowych – 447 013,94  zł., 

b) administrację  (opłaty pocztowe, bankowe) – 1 351,80 zł  

 

6. Pozostałe dane: 

a) Stowarzyszenie na podstawie w na umowę o pracę zatrudniało 1 osobę na 

stanowisku asystenta koordynatora projektu nr WND-POKL.08.01.01-04-261/09  

„Akademia Super Niani” (okres zatrudnienia w okresie sprawozdawczym: 01.08 

-31.12.2010) 

b) W ramach umów cywilnoprawnych – umów zlecenie stowarzyszenie zatrudniało 

17 osób 

c) Wypłacono wynagrodzenia  z tytułu zatrudnienia -  łącznie w wys. 202.950,00 

zł, w tym: 

- na umowę  o pracę  w wysokości – 17.500,00 zł.  

- na umowę zlecenie(w ramach realizacji projektów, o których mowa w punkcie  

II 1. lit od „a” do „d”   o łącznej wysokości – 185.450,00 zł 

d) Nie wypłacono wynagrodzeń członkom Zarządu i innym organom 

Stowarzyszenia; 

e) Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczek pieniężnych; 

f) Środki pieniężne na rachunkach prowadzonych przez  Bank Pekao S.A.  I /o w 

Solcu Kujawskim – 1.508,57 zł.; 

g) Stowarzyszenie nie nabyło żadnych obligacji i akcji w spółkach prawa 

handlowego; 

h) Stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości; 

i) Stowarzyszenie nie nabyło środków trwałych; 

j) Stowarzyszenie posiada aktywa w wysokości –  31. 270,97zł.;  

oraz zobowiązania na kwotę w wysokości – 42,70 zł. 

 

7. Stowarzyszenie nie korzystało z działań zleconych przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 

8. Przeprowadzone kontrole. 

W okresie sprawozdawczym  przeprowadzono 2 kontrole: 

a) w dniach 22-25.11.2010 roku kontrola projektu „Aktywizacja społeczna i 

zawodowa kobiet” przeprowadzona przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Toruniu. Zakres kontroli obejmował  całokształt realizacji projektu, w tym przede 

wszystkim zgodność realizacji projektu z wnioskiem, prawidłowość wydatkowania 

środków finansowych w ramach projektu, weryfikacja umów cywilnoprawnych 

zawartych w ramach umowy.  

 Kontrola nie wykazała istotnych nieprawidłowości.  



b) w dniach 29-30.11.2010 roku kontrola projektu „Nowe kwalifikacje - Nowe 

możliwości" przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.   Zakres 

kontroli obejmował  całokształt realizacji projektu, w tym przede wszystkim zgodność 

realizacji projektu z wnioskiem, prawidłowość wydatkowania środków finansowych w 

ramach projektu, weryfikacja umów cywilnoprawnych zawartych w ramach umowy.  

 Kontrola nie wykazała istotnych nieprawidłowości.  

 
 

 



 
 

 

 
 


