
Refeksje ze spotkania członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej z

samorządowcami Żywiecczyzny, które odbyło się 15.10.2012  r. w Starostwie Powiatowym w

Żywcu

Zarząd stowarzyszenia, inicjując wzajemną wymianę poglądów właścicieli frm oraz

gospodarzy miasta i gmin, zakładał z góry, że przedstawienie na tym forum trudnych

problemów, ograniczających  lub wręcz uniemożliwiających rozwój przedsiębiorczości, a tym

samym utrzymanie i powstawanie nowych miejsc pracy, wywoła ożywioną dyskusję. 

Powodów do niepokoju jest wiele zważywszy, że bezrobocie w powiecie sięgnęło 14,5

proc. i ma tendencję wzrostową, gdyż coraz to kolejne frmy ogłaszają upadłość, zwalniając

po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób. 

Podczas spotkania prezentowaliśmy autorski projekt wspierający przedsiębiorczość,

nazwany Lokalnym Programem Rewitalizacji. Jego podstawę powinien stanowić dialog,

oparty na analizie potrzeb socjalnych oraz warunków wynikających z infrastruktury

przestrzeni publicznej i środowiska naturalnego. Podstawowym  celem rewitalizacji jest

rozwój społeczny, wynikający ze ściśle określonych kierunków działania: wsparcia sektora

MŚP, wytyczenia  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów

strategicznych służących rozwojowi przedsiębiorczości, wspieranie powstawania i działania

organizacji otoczenia biznesu, podjęcie przez miasto i gminy inicjatyw polegających na

uzbrojeniu terenów pod inwestycje komercyjne, ochrona przez samorządy branż

zanikających poprzez preferencje podatkowe i czynszowe, zorganizowanie centrum

wspierania przedsiębiorców świadczącego wszechstronne wsparcie dla frm – zwłaszcza

początkujących, inspirowanie innowacyjności poprzez współpracę ze środowiskiem

akademickim, a także wspomaganie biznesu działającego w sferze turystyki i kultury. 

Stowarzyszenie aktywnie włącza się w rozwiązywanie wymienionych problemów,

jednakże współpraca z samorządami w tej dziedzinie jest wręcz niezbędna. Ze zrozumieniem

traktujemy podnoszone na spotkaniu uwagi wójtów, świadczące o tym, że obowiązujące akty

prawne i praktyka funkcjonowania państwa torpedują wiele inicjatyw, w tym uchwalanie

planów przestrzennego zagospodarowania lub też nawiązywanie partnerstwa publiczno-

prywatnego. Sami mamy podobne doświadczenia, np. obowiązująca w przetargach zasada

wyboru najtańszego oferenta doprowadza do bankructwa wiele frm, czego jesteśmy

świadkami również na Żywiecczyźnie.  Drastyczną barierę inwestycyjną stanowi na naszym

terenie praktyka legislacyjna uniemożliwiająca lokalizację przedsięwzięć o charakterze

turystyczno-rekreacyjnym, które mogłyby dać znaczącą liczbę nowych miejsc pracy w

gminach najbardziej dotkniętych bezrobociem. 

Traktujemy spotkanie jako wstępną inspirację do codziennej, twórczej współpracy

przedsiębiorców z samorządami.
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