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Sprawozdanie
z działalności Stowarzyszenia "Bezpieczny Konin"
za 2008 rok.
Ostatnie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze
Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 31 stycznia 2008 roku.
Wybrany został wówczas 7 – osobowy Zarząd Stowarzyszenia w
składzie:
1. Andrzej Herudziński – Prezes Zarządu,
2. Czesław Botor – Wiceprezes Zarządu,
3. Tadeusz Tyrański – Wiceprezes Zarządu,
4. Mieczysław Torchała – Skarbnik
5. Jacek Kruszyński – Sekretarz,
6. Waldemar Lewandowski – Członek Zarządu,
7. Paweł Sobczak – Członek Zarządu.

W roku 2008 skład Zarządu nie uległ zmianie.
Podstawową tematykę posiedzeń Zarządu były sprawy związane ze zmianą statutu Stowarzyszenia i wprowadzeniem odpowiednich zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz opracowywaniem projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także organizowaniem bieżącej działalności Stowarzyszenia.
W okresie między walnymi zgromadzeniami Zarząd Stowarzyszenia odbył 5 posiedzeń protokołowany podejmując na nich rozstrzygnięcia dotyczące realizacji zadań określonych przez walne
zgromadzenie w formie uchwał Zarządu oraz decyzje i uchwały mające istotny wpływ na prawidłową realizację zadań statutowych. Na
wszystkie posiedzenia zapraszany był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
W celu nowelizacji statutu w 2008 r. koniecznym było zwołanie
dwóch nadzwyczajnych walnych zebrań, na których podejmowaliśmy decyzje o zmianach zapisów w statucie i uchwalenia jednolitego tekstu stowarzyszenia. W tym samym postępowaniu zmieniliśmy
nazwę Stowarzyszenia upraszczając ją do nazwy Stowarzyszenie
„Bezpieczny Konin, oraz adres siedziby na obecny ul. Przemysłowa
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2. Nasze działania udało się sfinalizować 02 czerwca 2008 r., kiedy
to Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII wydział Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdził wszystkie nasze zmiany w statucie.
Zgodnie z planem pracy Zarząd spośród dwóch propozycji wybrał i zatwierdził logo stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że dzisiejsze
zebranie równie przychyli się do propozycji Zarządu i zatwierdzi logo
jako obowiązujące do codziennego stosowania.
Działalność stowarzyszenia finansowana była z przychodów własnych oraz darowiznami rzeczowymi. W 2008 r. budżet Stowarzyszenia przedstawiał się następująco
1. Na dzień 31.12.2007 r. przychody z działalności statutowej wy-

nosiły 16.327,55 zł. Na koniec 2007 r. Stowarzyszenie zanotowało stratę wynikłą z bilansu zysków i strat w wysokości
2.652,06 zł.
2. W 2008 r. ze składek członkowskich wpłynęło - 420,00 zł.
3. W ciągu 2008 r. środki finansowe wydatkowano na:

=» realizację zadań statutowych kwotę – 6.400 zł.
=» koszty administracyjne kwotę – 2.812,36 zł.
=» usługi zlecone kwotę – 191,87 zł.
=» zużycie materiałów i energii kwotę – 620,49 zł.
=» wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia kwotę – 2000 zł.
Na koniec 2008 r. Stowarzyszenie posiadało na koncie bankowym
środki finansowe w wysokości 1.803,01 zł.
Zgromadzone środki na rachunku bankowym w zdecydowanej większości zostały przeznaczone na finansowanie działalności statutowej
stowarzyszenia.
Członkowie stowarzyszenia, w tym członkowie zarządu za swoją pracę nie pobierali żadnego wynagrodzenia.
Zarząd w celu obniżenia kosztów własnych podjął decyzję o
zmianie banku obsługującego nasze Stowarzyszenie. W dniu 30
grudnia 2008 r. złożyliśmy wniosek do PKO S.A. BP w Koninie o rozwiązanie umowy, które nastąpiło 30 stycznia 2009 r. Po rozeznaniu
rynku banków zdecydowaliśmy założyć konto w Oddziale BGŻ w Koninie.
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W 2008 r. pozyskaliśmy darowizny rzeczowe w wysokości
15.148,49 zł. Był to głównie sprzęt informatyczny oraz rejestratory
rozmów i kamery. Sprzęt ten został nieodpłatnie przekazany Komendzie Miejskiej Policji na kwotę 11.994 zł. i Straży Miejskiej na kwotę
3.154,49 zł.
Jak wspomniałem wcześniej Zarząd Stowarzyszenia w 2008 r.
opracował projekt pn. „Partnerstwo lokalne szansą na rozwój
gospodarczy regionu konińskiego” w priorytecie VIII Regionalne
kadry
gospodarki,
działanie
8.1
Rozwój
pracowników
i
przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Decyzję o jego
opracowaniu Zarząd podjął po analizie przyczyn powstawania
przemocy, przestępstw i patologii w mieście Koninie i powiecie
konińskim. Wynikło z niej, że głównym powodem większości
patologii i przestępstw jest bezrobocie. Postanowiliśmy więc
rozpocząć działania od podstaw tj. od zdiagnozowania gospodarki
regionu konińskiego. Jest to niezbędne dla określenia potrzeb
zawodowych oraz kierunków rozwoju regionu. Wydaje się, że takie
opracowanie jest niezbędne, szczególnie w okresie
kryzysu
gospodarczego, który zaczyna być realny i dotkliwy dla podmiotów
gospodarczych funkcjonujących na terenie naszego regionu.
Umowę na realizację projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Poznaniu jako instytucją pośredniczącą podpisaliśmy 12 lutego
2009 r. Budżet projektu został zatwierdzony na kwotę ponad 560
tyś. zł., jego realizacja trwać będzie od 01 lutego 2009 r. do 30
kwietnia 2010 r.
Kilka słów o projekcie – Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin” w
partnerstwie z władzami samorządowymi miasta Konina i powiatu
konińskiego zamierza dokonać analizy gospodarki regionu
konińskiego, opisać jej kondycję, wskazać na zagrożenia,
przedstawić jej kierunki i trendy rozwojowe. Dla wzmocnienia tych
działań powołane zostanie partnerstwo lokalne pn. „Regionalna
Platforma Gospodarcza”. Oprócz wspomnianych już samorządów
naszymi współpartnerami są: Konińska Izba Gospodarcza,
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, Konwent Burmistrzów i Wójtów
powiatu konińskiego, Towarzystwo Promocji i Rozwoju ziemi
kleczewskiej. Do współpracy zaprosimy również instytucje rynku
pracy, organizacje pozarządowe, związki zawodowe a przede
wszystkim
przedsiębiorców z terenu
regionu. „Regionalna
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Platforma Gospodarcza” ma za zadanie określenie kierunków i
priorytetów badawczych a także, a może przede wszystkim
stworzyć
sprzyjający klimat dla realizacji przedsięwzięcia
badawczego. Platforma Gospodarcza „przyjmie” wyniki badań
przedstawione w postaci raportu i co najważniejsze określi sposoby
ich dalszego wykorzystania.
Stan naszej gospodarki zamierzamy opisać na podstawie badań o
charakterze socjologiczno – ekonomicznym, które zostaną przeprowadzone na próbie reprezentatywnej 1000 podmiotów gospodarczych z całego obszaru regionu.
Końcowym dziełem powyższych przedsięwzięć będzie wspomniany
już raport o stanie gospodarki regionu konińskiego. W ramach tego
raportu przedstawione zostaną rekomendacje w zakresie wspierania
rozwoju gospodarczego oraz pożądanych form współpracy sektora
publicznego i prywatnego, m. in. na rzecz aktywizacji kapitału
ludzkiego.
W dalszej części projektu zamierzamy udzielić bezpośredniego
wsparcia pracownikom firm, w których przewiduje się zwolnienia,
proponując im
różnego rodzaju szkolenia podnoszące ich
kompetencje ogólne jak i kwalifikacje zawodowe. Organizować
będziemy kursy w następujących specjalnościach: kierowca kat. C
i/lub E, operatora maszyn budowlanych, spawaczy, płytkarzy,
malarzy, posadzkarzy. Organizować będzie kursy przygotowujące do
prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej a także uczyć
podstaw księgowości i rachunkowości dla małych i średnich firm.
Przedstawiłem Państwu działania jakie podejmował Zarząd Stowarzyszenia w 2008 r. Należy stwierdzić, że założone cele i zamierzenia zostały zrealizowane.
W czasie dyskusji prosimy o ocenę naszej pracy oraz wskazanie
ewentualnych zadań, które Stowarzyszenie powinno podejmować w
2009 r. mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
miasta Konina i Powiatu konińskiego.

