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Wstęp
Społeczna Rada Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej przy Burmistrzu Dzierżoniowa
jest organizacją o charakterze społecznym, istniejącą od 1999 roku i zrzeszającą
obecnie blisko 70 przedsiębiorców z terenu całego Powiatu Dzierżoniowskiego.
Celem istnienia Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej przy
Burmistrzu Dzierżoniowa jest uczestnictwo w kształtowaniu rzeczywistości
gospodarczej i społecznej regionu, poprzez:






współudział o charakterze opiniodawczym w pracach Burmistrza
Dzierżoniowa, w sprawach dotyczących przedsiębiorczości;
prognozowanie rozwoju społeczno – gospodarczego;
wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność społeczno – gospodarczą
obywateli;
integrację przedsiębiorców;
pracę na rzecz promowania przedsiębiorczości przez udział w organizacji
imprez gospodarczych.

Zgodnie z Regulaminem Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej przy
Burmistrzu Dzierżoniowa kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Skład Zarządu kadencji w latach 2009 – 2011:






Prezes Zarządu – Marek Dymkowski
Wiceprezes Zarządu – Elżbieta Nowakowska – Akkermans
Członek Zarządu – Czesław Kita
Członek Zarządu – Mirosław Socha
Członek Zarządu – Adam Kożuch

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z pracy Zarządu Społecznej Rady Przedsiębiorców
Ziemi Dzierżoniowskiej przy Burmistrzu Dzierżoniowa za lata 2009 – 2011.
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2009 rok
W 2009 roku odbyło się 7 spotkań Zarządu Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi
Dzierżoniowskiej Przy Burmistrzu Dzierżoniowa. Dodatkowo odbyło się jedno
spotkanie całej Społecznej Rady Przedsiębiorców w formie Noworocznego Koktajlu
Przedsiębiorców. Członkowie Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej
brali również czynny udział w pracach nad ewaluacją Strategii Rozwoju Lokalnego
Dzierżoniowa.
Tematyka i terminy spotkań:


8 Stycznia 2009 roku
Przyjęto rezygnację z funkcji Prezesa Społecznej Rady Przedsiębiorców Pana Lecha
Nowaka i wybrano nowego Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. Prezesem został Pan
Marek Dymkowski a wiceprezesem Pani Elżbieta Nowakowska – Akkermans. Od tej
pory skład Zarządu kształtuje się następująco:






Prezes Zarządu – Marek Dymkowski
Wiceprezes Zarządu – Elżbieta Nowakowska – Akkermans
Członek Zarządu – Czesław Kita
Członek Zarządu – Mirosław Socha
Członek Zarządu – Adam Kożuch



16 stycznia 2009 roku
Noworoczny Koktajl Przedsiębiorców w 2009 roku odbył się w „Cafe Bar pod
Doboszem”. Celem spotkania wszystkich członków Społecznej Rady było
podsumowanie 2008 roku oraz nawiązywanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami z całego powiatu dzierżoniowskiego. W spotkaniu udział wzięło
ponad 50 przedsiębiorców.



19 lutego 2009 roku
Na spotkaniu poruszono tematy związane z 38 sesją Rady Miejskiej Dzierżoniowa:
 sprawę sporządzenia miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
objętego ulicami Batalionów Chłopskich, Kolejową, Andersa;
 sprawę przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji;
 sprawę przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Świdnickiej pomiędzy granicą
miasta z Nowizną a południowo – wschodnią granicą zlokalizowaną przy
zakładzie przetwórstwa mlecznego;
 sprawę nawiązania partnerstwa pomiędzy miastem Dzierżoniów a Village
of Harwood Heigts, Illinois, USA;
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 przedstawienie sprawozdania z realizacji Programów Pomocy de Minimis oraz
Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej;


14 maja 2009
Na spotkaniu omówiono sprawy związane z organizacją Dzierżoniowskich
Prezentacji – wprowadzono zmiany do regulaminu konkursu „Smok Biznesu”,
wprowadzono nowe formy promocji, które zostały ujęte w Regulaminie Konkursu
„SMOK BIZNESU”. Ustalono ponadto, że zaproszenia do udziału w Prezentacjach
zostaną wysłane także do organizacji pozarządowych z terenu Dzierżoniowa.



28 maja 2009 roku
Analiza obowiązującego Regulaminu i Programu Społecznej Rady Przedsiębiorców
Ziemi Dzierżoniowskiej Przy Burmistrzu Dzierżoniowa.



3 września 2009 roku
Spotkanie odbyło się przy współudziale Wicestarosty Dzierżoniowskiego. Podczas
spotkania omawiane były trudności związane z pozyskiwaniem refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Za problemowe
kwestie związane z pozyskaniem refundacji wskazane zostały kilkukrotne
wezwania do uzupełnienia wniosku i brak jednolitej procedury oceny wniosków.



2 października 2009 roku
Omówiono zmiany w zasadach dokonywania refundacji ze środków Funduszu
Pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, oraz w zasadach
przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
przez powiatowy Urząd Pracy.



2 listopada 2009 roku
I część spotkania odbyła się w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie – przy
współudziale Starosty Dzierżoniowskiego – Pana Janusza Guzdka i Pani Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy Agnieszki Walawskiej. Podczas spotkania
kontynuowane były zagadnienia związane z trudnościami w pozyskaniu dotacji
lub refundacji przyznawanych przez PUP.
Podczas II-ej część spotkania (która odbyła się w Urzędzie Miasta) poruszona
została kwestia nawiązania współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych i Małej
Przedsiębiorczości. Celem wspólnej pracy ma być promocja przedsiębiorców,
którzy wnoszą duży wkład w życie gospodarcze miasta i regionu oraz szkolenia
w nowych i poszukiwanych zawodach.
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2010 rok
W 2010 roku odbyły się 4 spotkania Zarządu Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi
Dzierżoniowskiej Przy Burmistrzu Dzierżoniowa. Ponadto odbyło się jedno spotkanie
całej Społecznej Rady Przedsiębiorców w formie Noworocznego Koktajlu
Przedsiębiorców. Dodatkowo w ramach działań Społecznej Rady odbyło się szkolenie
dla przedsiębiorców z zakresu możliwości pozyskania dotacji w ramach programu
„Paszport do eksportu” - działanie 6.1
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Zorganizowano również spotkanie dla przedsiębiorców przy współpracy
z Fundacją Wałbrzych 2000 pn. „Dolnośląska recepta na spowolnienie gospodarcze”.
Członkowie Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej brali również
aktywny udział w opiniowaniu Programu Pomocy de Minimis, który został zmieniony
w sierpniu 2010 roku.

Tematyka i terminy spotkań:
 8 stycznia 2010 roku
W kawiarni Pegaz odbył się Noworoczny Koktajl Przedsiębiorców. Uczestniczyło
w nim ponad 60 przedsiębiorców.
 29 stycznia 2010 roku
W ramach Społecznej Rady Przedsiębiorców w Urzędzie Miasta zostało zorganizowane
szkolenie dla przedsiębiorców pn. „Zostań eksporterem – unijne dotacje na zdobycie
nowych rynków zbytu dla polskich towarów”.
 18 lutego 2010 roku
Podczas spotkania została poruszona kwestia sposobu realizowania i opiniowania
wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej.
 10 maja 2010 roku
W spotkaniu udział wzięli: Starosta Dzierżoniowski – Janusz Guzdek, Burmistrz
Dzierżoniowa - Marek Piorun, Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa - Wanda
Ostrowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie – Agnieszka
Walawska. Tematem spotkania były wielokrotnie zgłaszane przez przedsiębiorców
problemy z procedurą rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację wyposażenia i doposażenia
stanowiska pracy dla bezrobotnego.
Wprowadzone pod koniec 2009 roku
uproszczenia w zasadach przyznawania dotacji usprawniły prace PUP –u jednak
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w dalszym ciągu barierą dla przedsiębiorców są ciągłe wezwania do uzupełnień
wniosku i niemożliwość udzielenia upoważnienia.

 27 maja 2011 roku
Zorganizowane zostało spotkanie w Sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dzierżoniowie, którego temat brzmiał: „Jak dzięki funduszom unijnym przetrwać
trudne czasy i zainwestować w kadry przedsiębiorstwa”. W spotkaniu uczestniczyły 32
osoby.
 21 czerwca 2010 roku
Prezes Społecznej Rady Przedsiębiorców wziął udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego i przedstawił informacje nt. rozwoju
gospodarczego powiatu dzierżoniowskiego oraz sytuacji podmiotów gospodarczych
w mieście.
 1 września 2010 roku
W spotkaniu oprócz przedstawicieli Zarządu udział wzięli: Zastępca Burmistrza
Dzierżoniowa - Wanda Ostrowska, koordynator Wydziału Architektury Urzędu Miasta
– Krzysztof Rychel oraz planista – Pani Agnieszka Kwaśniak. Tematem spotkania była
konsultacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta.
Uwagą skierowaną przez Zarząd Społecznej Rady w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego jest problem miejsc parkingowych przy
Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury oraz Centrum miasta.
 15 grudnia 2010 roku
Głównym tematem spotkania były zmiany w programie i regulaminie Pomocy de
Minimis. W trakcie spotkania podjęto także temat zmian w regulaminie Smoka
Publiczności i Smoków Biznesu, przyznawanych podczas Dzierżoniowskich
Prezentacji, a także podjęto decyzję o zmianie §22 Regulaminu Społecznej Rady
Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej przy Burmistrzu Dzierżoniowa.
Dotychczasowy zapis, mówiący o obowiązku organizacji posiedzeń Zarządu nie
rzadziej niż raz w miesiącu, należy zastąpić następującym: posiedzenia Zarządu
Społecznej Rady Przedsiębiorców powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.
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2011 rok
W 2011 roku odbyły się 3 spotkania Zarządu Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi
Dzierżoniowskiej Przy Burmistrzu Dzierżoniowa. Ponadto odbyło się jedno spotkanie
całej Społecznej Rady Przedsiębiorców w formie Noworocznego Koktajlu
Przedsiębiorców.
Dodatkowo w ramach Społecznej Rady zorganizowane zostało
szkolenie dla przedsiębiorców na temat możliwości pozyskania dofinansowania
ze środków unijnych w 2011 roku. Ponadto członkowie Społecznej Rady
Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej przy Burmistrzu Dzierżoniowa biorą czynny
udział w pracach Zespołu ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej
Dzierżoniów w ramach projektu „Decydujmy razem”.
Tematyka i terminy spotkań:


14 stycznia 2011 roku
W restauracji HiLife! Smaki Świata odbył się Noworoczny Koktajl
Przedsiębiorców. W spotkaniu udział wzięli: Senator RP – Stanisław Jurcewicz,
Starosta Dzierżoniowski – Janusz Guzdek, Radna Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego – Dorota Gromadzka, Burmistrz Dzierżoniowa – Marek Piorun,
Zastępca Burmistrza – Wanda Ostrowska.
Celem Noworocznego Koktajlu Przedsiębiorców jest zacieśnianie współpracy
pomiędzy władzami lokalnymi a środowiskiem przedsiębiorców, a także
wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami i zdobywanie nowych
kontaktów.



26 stycznia 2011 roku
Odbyło się szkolenie, podczas którego przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje
na temat zasad przyznawania i rozliczania funduszy unijnych , przygotowania i
realizacji projektów. Spotkanie dotyczyło możliwości pozyskania funduszy
unijnych na rok 2011. W szkoleniu wzięło udział 17 osób – byli to zarówno
przedstawiciele lokalnego biznesu, jak i osoby zamierzające otworzyć własną
działalność gospodarczą.



9 lutego 2011 roku
Głównym tematem spotkania był konkurs gospodarczy organizowany przez
Tygodnik Wałbrzyski i portal: nww 21.pl - pod nazwą „Muflony 2010”. Konkurs
„Muflonów” to ważne wydarzenie na Dolnym Śląsku, które integruje środowisko
biznesu i promuje Dolnośląską przedsiębiorczość. W ramach konkursu nagrody
przyznawane są w czterech kategoriach: Najlepsza inwestycja, Najlepszy
eksporter, Najlepszy produkt lub usługa, Najlepsza firma odpowiedzialnego
biznesu.
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(WYNIKI KONKURSU „Muflony 2010”:

Frankonia Poland Sp. z o. o otrzymała tytuł „Muflon 2010” w kategorii Najlepszy
Produkt i Usługa. Trzecie miejsce w kategorii Najlepsza Inwestycja zdobyła firma
Lincoln Electric Bester. Wyróżnienie za usługę – kompleksową realizację systemów
solarnych wraz z obsługą dotacji otrzymał dzierżoniowski GEDEON.)
Podczas
spotkania został także poruszony temat Pomocy de minimis.
Przedstawiono także informacje nt. nowego projektu realizowanego przez Gminę
Miejską Dzierżoniów pn. „Decydujmy razem”. Celem projektu jest włączenie
mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących życia publicznego.


9 marca 2011 roku
W spotkaniu uczestniczyła Pani Jolanta Oliwa z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie, która przedstawiła
założenia projektu pn. „rozwój usług społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych
intelektualnie – Mieszkalnictwo Wspomagane” Wybudowanie Domu Rodzinnego –
Mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pozwoli na
usamodzielnienie się podopiecznych ośrodka i pozwoli ich rodzicom myśleć
spokojnie o przyszłości dziecka.
Pani Jolanta Oliwa wystąpiła do Zarządu Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi
Dzierżoniowskiej z prośbą o objęcie Patronatem w/w projektu.



1 czerwca 2011 roku
Głównym tematem spotkania były przygotowania do organizacji spotkania
i wyborów nowego Zarządu Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi
Dzierżoniowskiej przy Burmistrzu Dzierżoniowa.
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Podsumowanie
W trakcie trwania kadencji w latach 2009-2011 odbyło się łącznie 14 spotkań Zarządu
Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej Przy Burmistrzu
Dzierżoniowa. Ponadto zorganizowano 3 spotkania całej Społecznej Rady
Przedsiębiorców w formie Noworocznego Koktajlu Przedsiębiorców. Dodatkowo
w ramach działań podejmowanych przez Społeczną Radę zostały zorganizowane
3 szkolenia, które skierowane były do przedsiębiorców z całego powiatu
dzierżoniowskiego.
Najważniejsze działania podjęte w trakcie kadencji Zarządu w latach 2009 – 2011:
 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Starostwem Powiatowym
w sprawie ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 Praca nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;
 Opiniowanie Programu Pomocy de Minimis;
 Udział w pracach Zespołu ds. Ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego
Dzierżoniowa;
 Opiniowanie regulaminu konkursu „Smok Biznesu”;
 Udział w pracach Zespołu ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy
Miejskiej Dzierżoniów;
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