
Uchwała Nr V/33/19

Rady Gminy Kamienna Góra

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Inkubator Przedsiębiorczości Gminy 

Kamienna Góra"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 'h' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co 

następuje:

§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą „Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra”, 

zwaną dalej „Inkubatorem”.

§ 2. Cele i zadania Inkubatora oraz zasady jego organizacji określa Statut jednostki stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały.

§ 3. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej i kadrowej Inkubatora powierza się istniejącej 

jednostce budżetowej pod nazwą „Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra”.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienna Góra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.

 
Przewodniczący Rady 

Gminy

Piotr Pawlik
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Załącznik do uchwały Nr V/33/19

Rady Gminy Kamienna Góra

z dnia 27 marca 2019 r.

STATUT INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GMINY KAMIENNA GÓRA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra, zwany dalej "Inkubatorem", jest jednostką 

organizacyjną Gminy Kamienna Góra zorganizowaną w formie jednostki budżetowej, działającą na 

podstawie niniejszego statutu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2. 1. Siedzibą Inkubatora jest budynek w miejscowości Czadrów oznaczony nr 26.

2. Terenem działania Inkubatora jest obszar gminy Kamienna Góra, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Inkubator może współpracować z podmiotami gospodarczymi, a także instytucjami oraz 

organizacjami o podobnym profilu działalności, a w związku z tą współpracą prowadzić działania także poza 

obszarem, o którym mowa w ust. 2.

§ 3. Nadzór nad działalnością Inkubatora sprawuje Wójt Gminy Kamienna Góra.

II. CELE I ZADANIA

§ 4. 1. Podstawowymi celami działania Inkubatora są:

1) wspieranie rozwoju gospodarczego, w szczególności rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku 

pracy, poprzez realizację przedsięwzięć na rzecz powstawania i rozwoju jednooosobowych działalności 

gospodarczych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

2) promocja gospodarcza gminy Kamienna Góra i regionu Ziemi Kamiennogórskiej,

3) edukacja ekonomiczna i promowanie postaw przedsiębiorczych,

4) kreowanie i promowanie innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych i gospodarczych,

5) współpraca z instytucjami rynku pracy i otoczenia biznesu, szkołami prowadzącymi kształcenie 

zawodowe, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu 

terytorialnego, oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferach odpowiadającym celom 

i działalności Inkubatora.

2. Inkubator realizuje swoje cele poprzez:

1) świadczenie usług doradczych i informacyjnych w różnych dziedzinach związanych tematycznie 

z tworzeniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej,

2) przygotowanie i wynajem powierzchni, infrastruktury technicznej i innych środków trwałych, 

z przeznaczeniem na aktywność biznesową i działalność gospodarczą,
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3) realizowanie programów oraz projektów szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie nabywania 

kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, zarządzania procesami inwestycyjnymi, doradztwa 

biznesowego, tworzenia biznesplanów i analiz ekonomicznych, organizacji i zarządzania firmą,

5) udział w targach, forach i wystawach gospodarczych oraz ich organizacja,

6) inicjowanie i prowadzenie nieformalnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości,

7) promowanie wyróżniających się inicjatyw biznesowych i podmiotów gospodarczych,

8) wspieranie i stymulowanie szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami,

9) współpracę z instytucjami finansowymi (banki, instytucje pożyczkowe i finansujące, fundusze venture 

i seed capital, itp.),

10) realizację badań i analiz związanych z przedsiębiorczością i rynkiem pracy,

11) promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych 

utratą pracy,

12) przygotowywanie i wdrażanie różnorodnych przedsięwzięć lub projektów służących realizacji celów 

Inkubatora, w tym pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na ich realizację,

3. Rada Gminy Kamienna Góra może w drodze odrębnej uchwały nałożyć na Inkubator obowiązek 

realizowania zadań, innych niż wymienione w ust. 2, jeżeli uzna to za istotne lub korzystne dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego Gminy Kamienna Góra.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 5. 1. Inkubatorem kieruje Dyrektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Kamienna Góra. Czynności z zakresu prawa pracy 

w stosunku do pracowników Inkubatora wykonuje Dyrektor.

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania Dyrektora oraz innych pracowników Inkubatora, określają 

przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, 

z późn. zm.).

4. Dyrektor kieruje i zarządza całokształtem działalności Inkubatora oraz reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektor, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, jest odpowiedzialny za:

1) wdrożenie i egzekwowanie postanowień Regulaminu organizacyjnego,

2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podległej jednostki, w tym kierowanie jej bieżącą 

działalnością i rozwojem,

3) należyte i terminowe wykonanie zadań powierzonych przez organy gminy,

4) organizowanie i koordynowanie pracy Rady Programowej Inkubatora,

5) gospodarkę finansową i prawidłowość wykorzystania przyznanych środków finansowych,
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6) prawidłową eksploatację i wykorzystanie powierzonego majątku oraz środków trwałych,

7) organizację pracy i realizowanie obowiązków przez podległych pracowników,

8) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 6. 1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną i zasady działania Inkubatora określa szczegółowo 

Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wójta Gminy Kamienna Góra.

2. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 1, opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia 

Dyrektor Inkubatora.

§ 7. 1. Rada Programowa Inkubatora jest organem kolegialnym o charakterze doradczym.

2. Zasady działania Rady Programowej Inkubatora oraz tryb powoływania i odwoływania jej członków 

określa Wójt Gminy Kamienna Góra w drodze stosownego zarządzenia.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8. 1. Inkubator prowadzi swoją gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek 

budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Inkubatora jest roczny plan finansowy.

3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Kamienna Góra.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. 1. Zmian w niniejszym statucie może dokonywać Rada Gminy Kamienna Góra, w trybie właściwym 

dla jego ustanowienia.

2. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego statutu stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego.
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