„STAROPOLSKI MONITOR KLIMATU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

„Staropolski monitor klimatu dla przedsiębiorców” po raz drugi zbadał poziom
gotowości gmin województwa świętokrzyskiego do współpracy z biznesem.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach od 1990 roku realizuje swą misję
wspierania przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim. W tym roku ponownie zwróciła
się do wszystkich gmin w województwie z prośbą o wypełnienie ankiety „Staropolski monitor
klimatu dla przedsiębiorców”.
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program rozwoju

przedsiębiorczości, plan zagospodarowania przestrzennego, inwestycje w infrastrukturę,
podejmowanie zagadnień gospodarczych przez radę gminy oraz ułatwienia dla inwestorów i
przedsiębiorców. Odpowiedzi dają obraz wykorzystania przez gminy instrumentów wspierania
rozwoju przedsiębiorczości.
WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO
Na ankietę odpowiedziały 63 gminy (ze 102), w tym 5 miejskich (z 5), 26 miejsko-wiejskich
(z 38) oraz 32 wiejskie (z 59).
1. Działania planistyczne i administracyjne
Aktualną strategię rozwoju posiada 86 % spośród 63 gmin (54 gminy – 5 miejskich, 19
miejsko-wiejskich, 30 wiejskie). Nie ma jej 9 (7 miejsko-wiejskich i 2 wiejskie) czyli ponad 14 %.
Okres trwałości dokumentu w 35 przypadkach sięga powyżej 2020 roku, dominują strategie
rozłożone na 7 do 10 lat.
79 % gmin (50 gmin – 4 miejskie, 19 miejsko-wiejskich, 27 wiejskich) zadeklarowało, iż w
strategii zapisano cele związane z rozwojem przedsiębiorczości. Nie uwzględnia ich 1 strategia
miasta i 3 strategie gmin wiejskich.
Niezależnie od strategii program rozwoju przedsiębiorczości opracowały jedynie 2 spośród
63 gmin (3 %)!, które odpowiedziały na ankietę (1 miejska i 1 miejsko-wiejska). Zaskakuje brak
takiego dokumentu w największych miastach regionu.
Zaledwie 5 % gmin (1 gmina miejsko-wiejska oraz 2 wiejskie) posiada miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu. W 2018 roku jedyne w 13 % gmin (2
miejskich, 2 miejsko-wiejskich oraz 4 wiejskich) plany zostały rozszerzone. Wszystkie gminy
miejskie umożliwiają za pośrednictwem internetowego Biuletynu Informacji Publicznej dostęp do
100% planów zagospodarowania, podobnie jest w 15 gminach miejsko-wiejskich i 18 wiejskich.
Przykłady dobrych praktyk
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DALESZYCE
„Program rozwoju przedsiębiorczości w gminie Daleszyce na lata 2013 – 2020” przyjęto w 2012
roku. Jego głównym celem jest wzrost liczby oraz aktywności mieszkańców, podmiotów
gospodarczych i społecznych działających na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.
KIJE, Morawica, Sitkówka-Nowiny – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmuje 100 % powierzchni gminy.
SANDOMIERZ
„Strategia rozwoju miasta Sandomierz na lata 2015 – 2025” została uchwalona w 2015 roku.
Zapisano w niej trzy cele strategiczne: stwarzanie godnych warunków życia i rozwoju dla
mieszkańców miasta Sandomierza, rozwijanie królewskiej oferty turystycznej oraz tworzenie
nowoczesnej infrastruktury zapewniającej przyspieszenie rozwoju gospodarczego
2. Instrumenty ekonomiczno-finansowe
Na pytanie: czy obowiązująca w 2018 roku stawka któregokolwiek podatku lokalnego,
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, była niższa niż w 2017 roku? –
twierdząco odpowiedziała tylko jedna gmina miejska. Z kolei tylko 4 gminy zadeklarowały, iż
stosują najwyższą dopuszczalną stawkę podatku.
Zadłużenie jest z jednej strony miarą kondycji finansowej gminy, ale też często ma związek
z zaangażowaniem inwestycyjnym. W gminach miejskich zadłużenie w przeliczeniu na 1
mieszkańca wynosi od 329,23 do 4.531,07 zł.
W ankietowanych 19 gminach miejsko-wiejskich zadłużenie w przeliczeniu na 1
mieszkańca wynosi od 88,86 do 2.825,74 zł, w tym 5 gminach od 10 do 1.000 zł, w 17 gminach
od 1.000 do 2.000 zł i w 4 gminach od 2.000 do 3.
Natomiast spośród ankietowanych 32 gmin wiejskich 1 nie miała długu, w pozostałych
zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi od 69,32 do 2.503,52 zł, w tym w 13 gminach
do 1.000 zł, w 15 gminach od 1.000 do 2.000 zł, w 3 gminach od 2.000 do 3.000.
W miastach powiatowych zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi od 88,86 do
4.531,07 zł, w tym w 2 do 1.000 zł, w 10 gminach od 1.000 do 2.000 zł, w 1 powyżej 4.000 zł.
Z kolei wydatki budżetu na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły w
gminach miejskich od 233,68 do 459,75 zł, w gminach miejsko-wiejskich od 196,57 do 906,97 zł,
w gminach wiejskich od 212,97 do 605,89 zł, a w miastach powiatowych od 210,41 do 459,75 zł.
W ujęciu wydatki na administrację w stosunku do wydatków budżetu ogółem:
gminy miejskie: od 4 do 10 %, gminy miejsko-wiejskie: od 4 do 19 %, gminy wiejskie: od 5
do 13 %, miasta powiatowe: od 4 do 10 %.
Przykłady dobrych praktyk
SITKÓWKA–NOWINY
Gmina stosuje niskie stawki podatku – w przypadku budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej stawka ta wynosi 20,70 zł/m2, zaś w przypadku gruntów – 0,77 zł/m2.
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STASZÓW
Ulgi w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla podmiotów, które na terenie strefy
„A” utworzą:
- co najmniej 4 nowe miejsca pracy – zwolnienie na okres 1 roku,
- co najmniej 15 nowych miejsc pracy – zwolnienie na okres 2 lat,
- co najmniej 40 nowych miejsc pracy – zwolnienie na okres 3 lat.
3. Inwestycje w infrastrukturę techniczną
Dla rozwoju przedsiębiorczości istotne są wydatki na inwestycje w infrastrukturę
techniczną. W badanych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą od 53,86 do 2.000,46
zł (w gminach miejskich wynoszą od 69,56 do 905,26 zł, w gminach miejsko-wiejskich od 53,86
do 2.000,46 zł, w gminach wiejskich od 73,14 do 1.849,00 zł, w miastach powiatowych od 69,56
do 1120,61 zł). Zdecydowanie największa rozpiętość dotyczy gmin miejsko-wiejskich, jedynie w
16 % gmin wiejskich kwota ta przekracza 1.000 zł, z kolei w żadnej gminie miejskiej nie
przekracza 1.000 zł.
Wydatki na inwestycje w infrastrukturę techniczną w stosunku do wydatków budżetu
ogółem kształtowały się następująco:
- gminy miejskie: od 2 do 20 %, w tym 3 gminy od 4 do 10 %, 2 gminy od 11 do 20 %,
- gminy miejsko-wiejskie: od 1 do 37 %, w tym 12 gmin od 1 do 10 %, 5 gmin od 11 do 20
%, 9 gmin powyżej 20 %.
- gminy wiejskie: od 2 do 33 %, w tym 14 gmin od 2 do 10 %, 12 gmin od 11 do 20 %, 6
gmin powyżej 20 %,
- miasta powiatowe: od 2 do 24 %, w tym 8 od 4 do 10 %, 3 od 11 do 20 % i 2 powyżej 20
%.
Ze środków budżetu w 2018 roku drogi remontowało 60 gmin, czyli 95 %. Rozpiętość
długości odcinków jest duża: od 0,17 km do 48,65 km.
Przykłady dobrych praktyk
CHĘCINY
Projekt „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w miejscowości Wolica – Gmina
Chęciny” uzyskał w październiku 2018 r. dofinansowanie na kwotę 1 846 476,30 zł w ramach
Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
STASZÓW
Niespełna rok po włączeniu terenów strefy A do SSE Starachowice, w marcu 2018 podpisano
umowę na sprzedaż działki pierwszemu inwestorowi spółce CASS – producentowi konstrukcji
stalowych. W kolejnych miesiącach grunty na strefie „A” kupiło dwóch inwestorów: „Angel
Invest”, który w Grzybowie będzie produkował meble, a także spółka SIEJESIE, która
w Staszowie wybuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe hodowli roślin z wykorzystaniem
innowacyjnej technologii WHSH (Wertykalnego Hydroponicznego Systemu Hodowli).
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4. Narzędzia instytucjonalno-organizacyjne
Jedynie 8 % gmin zadeklarowało, iż tematyka gospodarcza była w porządku obrad sesji
plenarnej samorządu (2 miejskie i 3 miejsko-wiejskie). Były to szczegółowe zagadnienia
administracyjne i finansowe, m.in. dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
lokalizacji kasyna, wniesienie wkładu pieniężnego lub aportu do spółki miejskiej, sprzedaży
gruntów strefie ekonomicznej, regulaminu targowiska gminnego, planu rozbudowy sieci
wodociągowej.
Jedynie w 15 % ankietowanych gmin działa komisja powołana do dbania o rozwój
przedsiębiorczości lub rada przedsiębiorczości (w 4 gminach miejskich, 4 miejsko-wiejskich i 2
wiejskich). Natomiast punkty informacji gospodarczej działają w 6 % gmin – w 3 miejskich i 1
miejsko-wiejskiej.
Do rzadkości należy umarzanie i rozkładanie na raty płatności (1 gmina), stosowanie ulg w
podatkach lokalnych (3 gminy), dzierżawa po preferencyjnych cenach terenów pod działalność
gospodarczą (1 gmina).
Przykłady dobrych praktyk
BIELINY, Końskie, Morawica, Opatów, Sandomierz, Sitkówka-Nowiny, SkarżyskoKamienna, Starachowice, Staszów – w samorządach tych gmin działają komisje, zajmujące się
sprawami gospodarczymi.
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Rada Inicjatyw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jako organ
doradczy i konsultacyjny zajmuje się problemami gospodarczymi miasta i poszukuje dla nich
rozwiązań oraz inicjuje działania, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego miasta. W skład
Rady wchodzą właściciele największych firm Ostrowca Świętokrzyskiego oraz reprezentanci
kluczowych organizacji i stowarzyszeń skupiających przedsiębiorców.
STASZÓW
Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. – powołana przez gminę spółka której
zadaniem jest pozyskiwanie nowych inwestorów oraz kompleksowa obsługa i pomoc w realizacji
inwestycji na terenie gminy Staszów.
5. Współpraca z przedsiębiorcami
Jedynie w 20 % gmin działają organizacje przedsiębiorców – izby gospodarcze, samorząd
rzemieślników, organizacje pracodawców lub ich oddziały. W 18 gminach miejsko-wiejskich i 31
wiejskich nie ma ich wcale.
Natomiast instytucje otoczenia biznesu, rozumiane jako stowarzyszenia, fundacje, mające
na celu wspieranie przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, specjalne strefy
ekonomiczne, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki, firmy leasingowe lub ich
oddziały, nie działają w 10 gminach miejsko-wiejskich 13 wiejskich.
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Z kolei 36 % gmin (5 gmin miejskich, 8 miejsko-wiejskich i 10 wiejskich) zgłosiło podjęcie
w 2018 roku inicjatyw na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Najczęściej były to konsultacje i
szkolenia dotyczące dofinansowania działalności gospodarczej lub jej rozpoczęcia. Podejmowano
i wspierano współpracę w ramach lokalnych grup działania, przedsięwzięcia promocyjne, imprezy
targowe. 3 gminy uhonorowały przedsiębiorców nagrodami gospodarczymi. Jedna zorganizowała
międzynarodowe forum inwestycyjne, inna – wydarzenie związane ze start-upami.
Przykłady dobrych praktyk
KIELCE
• Realizacja programu „Edukacja przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków budżetu
państwa i Gminy Kielce. W trakcie roku szkolnego 170 uczniów z 4 szkół ponadpodstawowych
uczestniczyło w zajęciach z przedsiębiorczości prowadzonych przez przedsiębiorców, w wizytach
studyjnych w przedsiębiorstwach i w grze online symulującej prowadzenie firmy.
• Konferencja „Kielce atrakcyjne dla biznesu”, prezentująca założenia „Programu wspierania
przedsiębiorczości dla Miasta Kielce”.
MASŁÓW, Morawica, Strawczyn – gminy wyróżniają przedsiębiorców dorocznymi
nagrodami w uznaniu za sprzyjanie rozwojowi lokalnemu.
MORAWICA – celem programu “Karta Mieszkańca” jest promocja przedsiębiorstw z
terenu miasta i gminy Morawica oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z rabatów, zniżek
oraz usług oferowanych przez lokalne firmy.
SKARŻYSKO-KAMIENNA
Po raz trzeci Skarżysko było gospodarzem Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego. 31
sierpnia i 1 września 2018 r. rozmawiano m.in. o potencjale gospodarczym miasta i regionu,
warunkach prowadzenia biznesu przez obcokrajowców, spojrzeniu zagranicznych inwestorów na
Polskę, a także rozstrzygnięto konkurs na najciekawszy pomysł biznesowy. W forum
uczestniczyło blisko 200 gości – przedsiębiorcy z kraju i z Białorusi, Ukrainy, USA, Mołdawii i
Nigerii, przedstawiciele instytucji wspierających biznes, samorządowcy.
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