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Prezydent Miasta Siedlce, Starosta Powiatu Siedleckiego, Wójt Gminy Siedlce i Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Siedlcach byli organizatorami drugiego z cyklu pięciu warsztatów roboczych
przewidzianych w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego - Lokalne Ożywienie Gospodarcze, tj.
Warsztatu B „Analiza Zasad Ożywienia Gospodarczego". Spotkanie odbyło się 11 stycznia 2006 r. w
Mościbrodach, pod Siedlcami.
Do udziału w Warsztacie B zostali zaproszeni reprezentanci różnych środowisk. Wiedzę na temat zasad
lokalnego ożywienia gospodarczego, które były głównym tematem spotkania pogłębiało 78 osób, w
tym: lokalne władze samorządowe, przedsiębiorcy, bankowcy, dyrektorzy szkół, ZUS-u, radni miasta
Siedlce i powiatu siedleckiego, przedstawiciele instytucji samorządowych, agencji rozwoju, organizacji
środowiskowych, mediów, zakładów opieki zdrowotnej, Policji, centrum wspierania przedsiębiorczości i
biznesu, ośrodków szkoleniowych, organizacji pozarządowych, instytucji finansowych, bezrobotnych i
młodzieży.
Zaproszonych gości powitała Anna Cieciera - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach wyrażając
radość, że tak wiele osób przybyło ponownie, by kontynuować działania na rzecz ożywienia siedleckiej
gospodarki.
Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały konferencyjne, zawierające m.in. informację dotyczące
czterech zasad ożywienia gospodarczego, materiał wypracowany na Warsztacie A, Uchwałę Rady Miasta
Siedlce w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2006, Uchwałę
Rady Miasta Siedlce w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w
roku 2006, Uchwałę Rady Gminy Siedlce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2006 oraz zwolnień w tym podatku, Uchwałę Rady Gminy Siedlce w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 obowiązujących na terenie Gminy
Siedlce oraz zwolnień w tym podatku.
Następnie głos zabrała Jadwiga Olszowska-Urban Prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa
„Partners Network" w Krakowie. Prezes dokonała podsumowania materiałów wypracowanych na
Warsztacie A oraz przypomniała jak poszczególne składniki gospodarcze tj. „Dostęp do kapitału",
„Środowisko gospodarcze", „Infrastruktura", „Zasoby Ludzkie", „Jakość życia" mają wpływ na warunki
prowadzenia działalności gospodarczej na danym terenie.
Podczas spotkania Anna Cieciera przedstawiła odpowiedzi na pytania, które były zadane przez
uczestników na Warsztacie A, a skierowane do siedleckich banków, Powiatowego Urzędu Pracy w
Siedlcach, Urzędu Miasta Siedlce, Urzędu Gminy Siedlce oraz Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
Pytania dotyczyły głównie informacji o: kredytach na inwestycje, planach zagospodarowania
przestrzennego, planach rozwoju miasta/gminy, spotkaniach przedstawicieli władz samorządowych z
przedsiębiorcami, Centrach Informacji, zapotrzebowaniach pracodawców na pracowników w
poszczególnych zawodach.
Następnie Jadwiga Olszowska-Urban wprowadziła zebranych do analizy czterech zasad ożywienia
gospodarczego, które służą ożywieniu gospodarczemu na danym terenie. Zasady te dotyczyły
następujących obszarów:
„Uszczelnianie przecieków" - zasada ta skupia się na spowolnieniu lub zapobieżeniu
niepotrzebnym wyciekom gotówki z naszego obszaru lub społeczności.
„Wspieranie istniejących firm" - stosowanie tej zasady pozwala wzmocnić gospodarkę lokalną
poprzez wspomaganie, zachęcanie i inwestowanie w Istniejące przedsiębiorstwa;
„Zachęcanie do tworzenia nowych firm" - zasada ta promuje tworzenie nowych firm.
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„Rekrutacja nowych potrzebnych firm" - zasada ta kładzie nacisk na poszukiwanie i przyciąganie
potrzebnych nowych przedsiębiorstw z zewnątrz.
Następnie uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na cztery grupy. Mieli za zadanie dokonać analizy
jednej z czterech zasad ożywienia gospodarczego pod kątem problemów, potrzeb, zasobów własnych
oraz proponowanych rozwiązań. Liderzy grup proszeni o prezentację wypracowanych materiałów
wielokrotnie wskazywali, że istnieje wiele barier, ale szanse na rozwój powstają i należy je lepiej
wykorzystać. Uczestnicy dokładnie analizowali swoje środowisko, rozpatrywali sytuację społeczności
siedleckiej nie tylko pod względem problemów, ale także jej potrzeb, zasobów i szans do wykorzystania.
Warto dodać, że uczestnicy, którzy brali udział w spotkaniu zarysowali ciekawe pomysły na rozwiązanie
niektórych lokalnych problemów.
Na zakończenie spotkania Jadwiga Olszowska - Urban oraz Anna Cieciera podziękowały wszystkim
zebranym za tak liczne przybycie i dobrą pracę. Jednocześnie gorąco zapraszały wszystkich uczestników
na kolejny Warsztat C, który zaplanowano na dzień 14 lutego 2006 r., a dotyczyć będzie tworzenia
propozycji projektów gospodarczych. Aby podjęte przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem bardzo
ważny jest udział tych samych osób w kolejnych trzech spotkaniach roboczych, wzmocniony kadrą
posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie pisania projektów i pozyskiwania środków z funduszy
strukturalnych.
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