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Pani, Pan Wojt
Pani, Pan Burmistrz
Pani, Pan Prezydent

W kampaniach wyborczych w szeregu gmin podnoszone były kwestie konieczności
działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej jako instrumentu rozwoju miejscowego,
zaspokajania potrzeb, poprawy jakości życia I zwiększenia zatrudnienia. Jest to też czynnik
sprzyjający ograniczaniu migracji szczególnie ludzi młodych i prężnych. Patrząc z punktu
widzenia finansów gminnych lokalna przedsiębiorczość to źródło napędzające wpływy
podatkowe.
Z tego samego założenia wyszła też Najwyższa Izba Kontroli w przeprowadzonej w
ostatnich latach kontroli P/17/004 pod nazwą Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy. Jej
wyniki zostały opublikowane w 2018. Nie są pozytywne dla kontrolowanych.
Problem pozostaje palący w dalszym ciągu, niezależnie od skali zmian powyborczych,
zarówno wśród radnych, jak i włodarzy gmin.
IBB Sp. z o.o. oferuje wykonania audytu działań gminy w zakresie wspierania rozwoju
przedsiębiorczości, skutecznego, aktywnego i umiejętnego korzystania z narzędzi prawnoadministracyjnych,
planistycznych,
infrastrukturalnych,
ekonomiczno-finansowych,
instytucjonalno-organizacyjnych dopuszczonych prawem.








Badanie nasze obejmuje szereg zagadnień, w tym m.in.:
Kwestie prawne – zagadnienia: lokalne strategie rozwojowe i miejsce w nich działań
wspierających rozwój przedsiębiorczości, monitoring osiągania poszczególnych celów,
okresowe raporty o stanie realizacji i stopniu osiągania planowanych efektów,
Zagadnienia: Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i plany
zagospodarowania przestrzennego – rezerwy pod działalność inwestycyjno-gospodarczą,
gminne zasoby lokalowe z przeznaczeniem do działalności gospodarczej,
Organizacje wewnętrzna Urzędów Gmin – zagadnienia: realne działania na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości,
komórki
organizacyjne
odpowiedzialne
za
działanie,
odpowiedzialność pracownicza i kontrolna, kompetencje urzędników, ewidencja i
statystyka osób korzystających z pomocy organizacyjnej i doradczej gmin (tematyka i
liczba spraw), schematy obsługi inwestorów jako dokument organizacji wewnętrznej, rola,
działania i uchwały rad gmin i komisji problemowych,
Kwestie finansowe – zagadnienia: dane budżetowe, wpływy z tytułu podatków od
przedsiębiorców (w skali ostatnich lat), polityka finansowa wobec przedsiębiorców –
stawki podatkowe, stosowane ulgi, podatki od środków transportu, inne preferencję, w
tym w opłatach za najem lokali i dzierżawę nieruchomości.
Działania – zagadnienia: pakiet stosowanych działań: wykup gruntów przez gminy z myślą
o inwestycjach, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
możliwości pozyskiwania dofinansowania, inicjowanie aktywności przedsiębiorców wokół
działań rozwojowych, tworzenie funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń
kredytowych, inkubatorów przedsiębiorczości, agencji rozwoju regionalnego, parków
technologicznych i przemysłowych, upowszechniania dobrych praktyk, tworzenie
centrów obsługi inwestora, pomoc w zakładaniu firm, stowarzyszeń, izb gospodarczych,
organizacja szkoleń itp.
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Działania na rzecz poprawy infrastruktury, w tym dróg, zasilania energetycznego, sieci
wodno-kanalizacyjnych, infrastruktury informatycznej,
Promocja gospodarcza gminy i regionu.
Badania oczekiwań przedsiębiorców i trendów w zakresie przedmiotu prowadzonej
działalności gospodarczej.
Kwestie szkolnictwa zawodowego i perspektywicznych potrzeb lokalnego rynku pracy.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą uprzejmie prosimy o kontakt. Koszt badania jest
uzależniony od kilku czynników, w tym wielkości gminy.

Z poważaniem,
Jacek M. Kowalski,
Prezes IBB sp. z o.o.
**
Instytut Bezpieczeństwa Biznesu Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała w 1999 roku Zajmuje się szeroko
rozumianym doradztwem, także na rzecz samorządów w zakresie organizacji i finansowania procesów
zarządczych, doradztwem prawnym i finansowym, PPP, audytami organizacyjno finansowymi gminnych
jednostek budżetowych i spółek z udziałem gminy. Eksperci IBB to samorządowcy, ekonomiści i prawnicy
mający bogate doświadczenia w zakresie prac dla samorządów.
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