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I. WSTĘP

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny na lata
2013 – 2017 jest działaniem mającym na celu stymulowanie rozwoju społeczno
-

gospodarczego

opracowaniem

jest

miasta.

Istotną

pierwsza

we

przesłanką
współczesnej

przemawiającą
historii

za

miasta

jego
próba

analitycznego wyznaczenia działań sprzyjających powstaniu warunków
do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Od strony przedsiębiorczej sytuacja Gminy Miasto Brzeziny nie odbiega
od ogólnej sytuacji gospodarczej tego regionu. Okres transformacji przyczynił
się do ukształtowania gospodarki opartej na solidnych podstawach i regułach
funkcjonowania. Gospodarka w Polsce w dużym stopniu uzależniona jest
od krajów strefy euro, w których sytuacja gospodarcza wciąż jest niestabilna.
Osiągnięcie stabilnej dynamiki wzrostu w obszarze przedsiębiorczości, w tym
przedsiębiorczości lokalnej wymaga trafnego identyfikowania szans oraz
zagrożeń rynkowych, a także podejmowania działań wyprzedzających,
umożliwiających zwiększenie potencjału ekonomicznego, przede wszystkim
poprzez wzrost innowacyjności i adaptacyjności przedsiębiorstw.

str. 3

II. ETAPY PRACY NAD PROGRAMEM
Budowę Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny
oparto na partycypacji społecznej, czyli udziale lokalnych społeczności
w podejmowaniu decyzji ich dotyczących. Metoda ta zwiększa skuteczność
administracji publicznej i pozwala samorządom na sprawne tworzenia
i skuteczną realizację planów rozwojowych. Biorąc powyższe pod uwagę Gmina
Miasto Brzeziny w 2011 r. przystąpiła do pilotażowego projektu budowania
i

testowania

mechanizmów

partycypacji

„Decydujmy

Razem”.

Jest to systemowy projekt realizowany w latach 2010 – 2014 w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez partnerstwo siedmiu podmiotów.
Liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a partnerami: Fundacja
Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie CAL, Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw
Społeczno – Ekonomicznych, Fundacja Fundusz Współpracy. Tematyka działań
regulowana

przez

Gminę

Miasto

Brzeziny,

to

rozwój

lokalnej

przedsiębiorczości.
Prace nad projektem programu rozpoczęto w marcu 2012 r. Powstał
wówczas zespół partycypacyjny, który podczas kolejnych 5 spotkań w okresie
od maja 2012 r. do października 2012 r. oraz spotkania konsultacyjnego w lutym
2013 r. opracował założenia do projektu programu. W maju 2012 r. podczas
I spotkania zespołu partycypacyjnego przeprowadzono analizę SWOT mocnych
i słabych stron lokalnej przedsiębiorczości. Analizę tę kontynuowano w trakcie
II spotkania w czerwcu 2012 r. Na spotkaniu tym przeanalizowano
też wzajemne korzyści przedsiębiorców i samorządu ze współpracy i spisano
je w postaci list. Zespół opracował też listę warunków, jakie powinny być
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spełnione przez obie strony, aby taka dobra współpraca miała miejsce.
Przedmiotem III spotkania z lipca 2012 r. było opracowanie przez zespół
partycypacyjny wstępnej listy priorytetów, adresatów i zadań, które powinny
zostać zawarte w przedmiotowym Programie. IV spotkanie miało miejsce
we wrześniu 2012 r. wskazano na nim najbardziej pożądane formy komunikacji
urzędu z klientami. Opracowano też listę zadań i priorytetów, do wykorzystania
w Programie. Ostatnie spotkanie zespołu odbyło się w październiku 2012 r.
W jego trakcie dopracowano listę zadań w Programie i ustalono formę i czas
konsultacji społecznych. Przedstawiono też dotychczasowe formy wspierania
przedsiębiorców z ziemi brzezińskiej realizowane przez władze lokalne.
8 lutego 2013 r. zorganizowano konsultacje listy zadań i form komunikacji
z samorządem miasta Brzeziny. Konsultacje odbyły w godzinach 13.00 – 17.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 (I piętro).
Ankiety dotyczące opinii na ww. temat zostały wyłożone także przed
sekretariatem Urzędu Miasta Brzeziny. W konsultacjach społecznych udział
wzięło w sumie 88 osób.

Wykaz członków zespołu partycypacyjnego
l.p.

nazwisko

imię

instytucja/organizacja/osoba
niezrzeszona

pełniona funkcja w
instytucji/organizacji

1.

Pluta

Marcin

Urząd Miasta Brzeziny

Burmistrz Miasta Brzeziny

2.

Sasin

Roman

Urząd Miasta Brzeziny

Z – ca Burmistrza Miasta
Brzeziny

3.

Lechański

Zbigniew

Starostwo Powiatowe w
Brzezinach

Wicestarosta Brzeziński

4.

Łozowska

Marta

Brzeziny

Mieszkaniec

str. 5

5.

Łozowski

Marek

Firma Krawiecka

Przedsiębiorca

6.

MazurekOlasik

Izabela

Biuro Rachunkowe Centrum

Przedsiębiorca

7.

Parzycka

Monika

Centrum Promocji i Kultury w
Brzezinach

Starszy specjalista

8.

Piątkowska

Kamila

Starostwo Powiatowe w
Brzezinach

Młodszy referent

9.

Piotrowska

Elżbieta

Szkoła Podstawowa 2 Brzeziny

Wicedyrektor

10.

Przybył

Sławomir

Powiatowy Urząd Pracy

Kierownik IE

11.

Pyka

Radosław

Urząd Miasta Brzeziny

Animator Projektu

12.

Piątkowski

Jakub

Członek/Radny

13.

Jeske

Krzysztof

Stowarzyszenie Mieszkańców
Ziemi Brzezińskiej/Rada Miasta
Brzeziny
Rada Miasta Brzezin

14.

Gałecka

Czesława

Rada Miasta Brzezin

Radna

13.

Soból-Hanke

Agnieszka

Szkoła Podstawowa nr 1 w
Brzezinach

Wicedyrektor

14.

Stejnhauer

Teresa

ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania Strażackiego

Kierownik działu ogólnego

15.

Szymczak

Teresa

Stowarzyszenie Mieszkańców
Ziemi Brzezińskiej

Prezes

16.

Śliwkiewicz

Ryszard

Powiatowe Centrum Zdrowia

Kierownik

17.

Bulicz

Agata

Przedsiębiorca

18.

Wojdal

Waldemar

Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej w Warszawie
Firma WALWO

19

Kotynia

Krzysztof

Urząd Miasta Brzeziny

Doradca burmistrza miasta
Brzeziny

20.

Kobus

Małgorzata

Cech Rzemiosł Różnych

Kierownik

21.

Dębski

Piotr

BestQualityMedia.pl

Przedsiębiorca

Radny

Przedsiębiorca
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22.

Jórga

Katarzyna

Stowarzyszenie Światowid

Edukator

23.

Janczak

Kazimierz

Cottonland

Przedsiębiorca

24.

Strumian

Bogdan

ABC-BUD

Przedsiębiorca

III. ADRESACI PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU
1. MŁODZIEŻ - starsze klasy gimnazjum, młodzież ponadgimnazjalna,
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
2. PRZEDSIĘBIORCY - przedstawiciele mikro i średniej przedsiębiorczości
3. URZĘDNICY – wszystkich szczebli i instytucji
3. POTENCJALNI INWESTORZY
4. RADNI, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH MIASTA I INNYCH SAMORZĄDÓW
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IV.
KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SAMORZĄDEM
TERYTORIALNYM A PRZEDSIĘBIORCAMI

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy Miasto Brzeziny, przedsiębiorców
Gminy Miasto Brzeziny
1.
2.
3.
4.

Racjonalizacja procedur
Wzrost kompetencji.
Dbałość o kulturę osobistą urzędników.
Wzmocnienie, poprawa wizerunku
urzędu i wiarygodności urzędu.
5. Dostosowanie działań legislacyjnych do
potrzeb biznesu.
6. Wzrost przepływu informacji.
7. Zatrudnienie – likwidacja stopy
bezrobocia.
8. Jasność procedur (teraz są różne
interpretacje w zależności od urzędnika).
9. Pozyskiwanie miejsc pracy.
10. Źródło informacji.
11. Wsparcie.
12. Udział w projektach – pozyskiwanie
funduszy.
13. Rzetelność w działaniu (satysfakcja).
14. Organizacja kursów i szkoleń.

Przedsiębiorcy
1. Racjonalizacja czasu.
2. Równość
form
podejścia
urzędniczego.
3. Oczekiwania w zakresie prawa
lokalnego wysłuchane z uwagą.
4. Pewność
rozważenia
każdego
pomysłu.
5. Realizacja założeń.
6. Ujednolicenie przepisów – równe
traktowanie.
7. Kapitał ludzki.
8. Dostęp do projektów unijnych.
9. Łatwość pozyskiwania kapitału.
10. Stabilizacja w działaniu.
11. Bezpieczeństwo.
12. Jasność informacji (satysfakcja).
13. Udział w szkoleniach, kursach.
14. Wiedza o planach, strategii miasta.
15. Wpływ na kształt strategii miasta.
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY DLA OBU STRON
Współpraca Gminy Miasto Brzeziny, przedsiębiorców










Informacje o potrzebach (trendach inwestycyjnych)
Szkolenie w zakresie pracy z petentem, klientem
Motywacja
Pomysł, idea, nowatorskie rozwiązania, innowacyjność, racjonalizatorstwo, napływ
kapitału
Rozwój kulturalny miasta
Rozwój oświaty
Bogacenie społeczeństwa
Umiejętność współpracy
Klastry np. spożywcze

TO, CO KAŻDA STRONA MUSI ZAOFEROWAĆ, ABY WSPÓŁPRACA BYŁA
MOŻLIWA

Współpraca Gminy Miasto Brzeziny, przedsiębiorców
Gminy Miasto Brzeziny
Przedsiębiorcy
 Przejście z administrowania na
zarządzanie (trzeba skończyć z
administrowaniem, współrządzenie to
wyższy poziom od zarządzania)
 Decentralizacja procesu decyzyjnego
 Zrozumiałe i możliwie uproszczone
procedury
 Wyraźna i
czytelna, aktualna
informacja
 Otwartość na klienta

 Wyraźna i czytelna informacja
 Przedsiębiorca
(klient)
jest
podmiotem
 Zaangażowanie publiczne
 Czas
 Nie boję się pytać (mam odwagę)

str. 9

V. SZANSE I BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE
MIASTO BRZEZINY – ANALIZA SWOT

Negatywne

Pozytywne

Analiza SWOT Gminy Miasta Brzeziny
Wewnętrzne

Zewnętrzne

Mocne Strony

Szanse

 Korzystne położenie
 Bliskość aglomeracji łódzkiej
geograficzne i walory
 Tworzenie nowych miejsc pracy
krajobrazowe
 Rozwój budownictwa mieszkalnego
 Tradycje regionu
 Rozwój funkcji turystycznych
 Współpraca między
powiatu
organizacjami i samorządem
 Współpraca gospodarcza
 Infrastruktura drogowa
 Potencjał ludzki i Gospodarczy
Słabe Strony
Zagrożenia
 Bezrobocie
 Niedostatecznie rozbudowana
sieć kanalizacyjna
 Zły stan nawierzchni dróg i
połączeń komunikacyjnych
 Niski stan świadomości
ekologicznej społeczeństwa

 Zagrożenie środowiska naturalnego
 Zmniejszenie bezpieczeństwa
obywateli
 Pogarszające się warunki bytowe
ludności
 Niestabilne i niespójne prawo
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Analiza SWOT – szanse i zagrożenia rozwoju miasta Brzezin
Mocne strony
 Bogata
historia miasta i
regionu
Brzezińskiego
 Atrakcyjne
położenie
miasta
 Walory
krajobrazowe
miasta
 Dobrze
zachowane
środowisko
naturalne
 Położenie
przy
drodze
krajowej
 Oczyszczalni
a ścieków
 Wysoka
jakość wody
 Relatywnie
niskie
ceny
gruntów
 Duży rynek
zbytu
dla
produktów
rolnych
 Dostęp
do
edukacji
 Niskie ceny
mieszkań

Słabe strony
 Lokalizacja w historycznym
obszarze Brzezin obiektów nie
zharmonizowanych z otoczeniem
 Duży ruch tranzytowy przez
śródmieście Brzezin
 Zły
stan
techniczny
niektórych obiektów
 Brak
infrastruktury
turystycznej
 Brak ścieżek rowerowych
 Słaba baza noclegowo –
gastronomiczna
 Niewystarczająca promocja
miasta
 Mała liczba terenów pod
inwestycje
 Brak uzbrojenia terenów pod
inwestycje
 Zły stan części mieszkań
komunalnych
 Mała liczba oddawanych do
użytku mieszkań
 Zły stan techniczny dróg
 Brak sieci instalacji gazowej
 Spadki
napięć
sieci
energetycznej
 Brak obwodnicy
 Brak miejsc parkingowych na
terenie miasta
 Emisja zanieczyszczeń z
palenisk domowych
 Niewystarczająco rozwinięta
sieć cieplna
 Mała
liczba
podmiotów
gospodarczych
 Dominacja
mikroprzedsiębiorstw
 Brak stałych form współpracy
samorządu z przedsiębiorstwami

Szanse
 Bliskość
aglomeracji
łódzkiej
 Położenie w
pobliżu parku
krajobrazowe
kr
 Wzrost
zainteresowani
a
ludności,
turystyką
poznawczą,
edukacyjną
oraz rekreacyjn
 Wyznaczeni
e
trasy
turystyczne
 Współpraca
w
zakresie
promocji
turystyki
z
sąsiadującymi
gminami
i
powiatami
 Pozyskiwani
e
funduszy
unijnych
 Możliwość
rozbudowy
sieci gazowej
 Zwiększenie
zainteresowani
a inwestycjami
polskich
i
zagranicznych
firm
 Budowa
autostrad
 Budowa
obwodnicy

Zagrożenia
 Zwiększający się
ruch
tranzytowy
przez miasto
 Duża konkurencja
wśród
gmin
w
zakresie
pozyskiwania
środków unijnych
 Gwałtowne
zmiany cen gruntów
 Brak kapitału na
inwestycje
 Niestabilny system
prawny, szczególnie
podatkowy
 Wysokie
koszty
prowadzenia
działalności
gospodarczej
 Niska
siła
nabywcza polskiego
społeczeństwa
 Niedoinformowani
e przedsiębiorców na
temat
możliwości
pozyskiwania
środków unijnych
 Duża konkurencja
na rynku artykułów
rolniczych
 Brak sprawnego
systemu aktywizacji
bezrobotnych
 Migracja
młodzieży związana
z
edukacją
i
poszukiwaniem
pracy
 Ubożenie
społeczeństwa
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 Powiększające się bezrobocie
 Brak polityki w zakresie
wspierania przedsiębiorczości
 Brak oferty kulturalnej dla
młodzieży i dorosłych
 Brak ośrodków kultury
 Brak wielofunkcyjnej Sali
widowiskowej
 Brak kina
 Niewystarczająca
ilość
przedszkoli
 Brak żłobka
 Starzejące się społeczeństwo
 Niskie
wykształcenie
społeczności
 Brak
właściwie
wyedukowanych pracowników
(konkretne
umiejętności
zawodowe)

 Bliskość
wyższych
uczelni (Łódź)
 Współpraca
z powiatem i
gminami
w
zakresie
upowszechnien
ia kultury
 Rozwój
profilaktyki
zdrowotnej w
mieście
 Rozwój
kształcenia
ustawicznego i
na odległość
 Napływ
kapitału
zewnętrznego

 Zła polityka rządu
w zakresie ochrony
zdrowia i aktywnych
form
zwalczania
bezrobocia
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VI.

PRIORYTETY POGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

GMINY MIASTO BARZEZINY (WYPRACOWANIE SPRAWNEGO
SYSTEMU

KOMUNIKOWANIA

TERYTORIALNEGO

Z

SIĘ

MIESZKAŃCAMI

SAMORZĄDU
ORAZ

EDUKACJA

I ROZWÓJ MŁODZIEŻY)

W ramach projektu „Decydujmy Razem”, 8 lutego 2013 R. odbyły się
konsultacje

społeczne

na

temat

projektu

Programu

Rozwoju

Przedsiębiorczości dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013 - 2017.
Przygotowana przez zespół partycypacyjny ankieta zawierała propozycje
zadań priorytetowych do realizacji w ramach projektu Programu Rozwoju
Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny. W ankiecie zamieszczono
14 konkretnych zadań i zapytano o inne propozycje zadań w zakresie
rozwoju

przedsiębiorczości.

Ankieta

zawierała

także

informację

o zaznaczeniu maksymalnie trzech odpowiedzi, jednak uczestnicy konsultacji
w 9 przypadkach zaznaczali ich większą liczbę. W opracowywaniu wyników
ankiety uwzględniono wszystkie odpowiedzi. Na ankietę odpowiedziało
88 uczestników konsultacji, a jej wyniki przedstawiają tabela i histogramy
poniżej.

P R I O R Y T E T Y
Lp.

PROPOZYCJE ZADAŃ DO PROJEKTU PROGRAMU ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GMINY MIASTO BRZEZINY

Liczba
odpowied
zi

1.

Pozyskiwanie nowych inwestorów

52

2.

Stworzenie nowych miejsc spotkań dla młodziezy w mieście (np.
Młodzieżowy Dom Kultury)

43
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3.

Utworzenie sali kinowej w mieście

35

4.

Utworzenie strefy ekonomicznej na terenie miasta

30

5.

Rozpoznanie potrzeb modzieży miasta Brzeziny (ankiety, spotkania z
młodzieżą)

23

6.

Realizowanie przez miasto programów wsparcia dla przedsiębiorców,
ułatwiających im zatrudnianie nowych pracowników

21

7.

Skonsultowanie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego w
postaci spotkania warsztatowego, z dbałością o jak najwyższą frekwencję
mieszkańców

16

8.

Organizowanie spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców o aktualnych
i planowanych działaniach władz miasta

15

9.

Opracowanie bazy adresowej przedsiębiorców miasta Brzeziny, w celu
wysyłania istotnych informacji o szkoleniach, dotacjach, programach
wsparcia, realizowanych przez miasto oraz lokalne i regionalne instytucje
otoczenia biznesu

13

10. Powołanie Rady Przedsiębiorczości Miasta Brzeziny

11

11. Organizowanie spotkań młodzieży z przedsiębiorcami

10

12. Rozpoznanie potrzeb przedsiębiorców, działającyh na terenie miasta
Brzeziny – badania ankietowe

10

13. Kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród młodzieży –
organizowanie konkursów z przedsiębiorczości

9

14. Wspieranie rozwoju agroturystyki w Brzezinach

9

15. Inne propozycje (jakie?)

3

W trzech przypadkach ankiety zawierały w pozycji 15 inne propozycje
przykłady zadań niewymienione w ankiecie. Wskazywano na konieczność
poznania potrzeb osób bezrobotnych z terenu miasta Brzeziny. Ponadto
przekazywanie informacji i petycji do rządu o ulgi dla przedsiębiorców
zatrudniających pracowników np.: w składkach ZUS, ulgi podatkowe itp.
Ostatni przykład zadania, to organizowanie kiermaszów wyrobów i tekstyliów
lokalnych przedsiębiorców.
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VII.

PREFEROWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW FORMY

KOMUNIKACJI Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM – WYNIKI
KONSULTACJI

Mając na uwadze, że rzeczą najważniejszą przy tworzeniu porozumień
i wspólnych działań na rzecz rozwoju miasta i jego mieszkańców jest szeroki
dostęp wszystkich zainteresowanych do informacji o działaniach przedstawicieli
urzędu oraz władz miasta, zadano pytanie o wskazanie najdogodniejszego dla
mieszkańców

miasta

W

opracowanej

8

możliwych

przez

Brzeziny
zespół

wariantów

sposobu

przekazywania

partycypacyjny

odpowiedzi,

które

ankiecie

informacji.
zamieszczono

najczęściej

pojawiały

się na cyklicznych spotkaniach zespołu, w tym przewidziano możliwość
wskazania innej formy, nieujętej w pytaniach zamkniętych. Ankieta zawierała
również informację o zaznaczeniu maksymalnie trzech odpowiedzi, jednak
uczestnicy konsultacji w 5 przypadkach zaznaczali większą liczbę odpowiedzi.
W opracowywaniu wyników ankiety uwzględniono wszystkie odpowiedzi.
Na pytanie: „Jaki sposób przekazywania informacji o działaniach
przedstawicieli urzędu oraz władz miasta Brzeziny jest dla Pana/ Pani
najwygodniejszy?” odpowiedziało 87 uczestników konsultacji. Opinie na temat
sposobu przekazywania informacji przedstawiają się następująco:

S P O S O B Y
P R Z E K A Z U
I N F O R M A C J I
Lp.

1.

WARIANTY ODPOWIEDZI

Brzeziński Informator Samorządowy (BIS).

Liczba
odpowied
zi
63
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2.

Oficjalna strona Urzędu Miasta Brzeziny.

59

3.

Spotkania przedstawicieli urzędu z mieszkańcami.

34

4.

Poczta elektroniczna (drogą mailową).

30

5.

Tablice ogłoszeń w budynku urzędu.

26

6.

Tablice ogłoszeń poza urzędem.

21

7.

Wysyłanie wiadomości SMS.

17

8.

Inne (jakie?).

3

Uczestnicy konsultacji wskazując w trzech ankietach na inną formę
przekazywania informacji wskazywali na Facebook i pisma do instytucji.
W jednym przypadku zawarta została ocena negatywna tego sposobu
konstruowania projektu programu.
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VIII.

BRZEZINY W OCENIE MŁODYCH – WYNIKI SONDAŻU

W styczniu 2013 roku przeprowadzono sondaż wśród młodzieży
brzezińskich szkół (Gimnazjum im Władysława Stanisława Reymonta (G),
Zespół

Szkół

Ponadgimnazjalnych

w

Brzezinach

(ZSP)

i

Liceum

Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza (LO)), w którym zapytano
młode osoby w wieku 16 – 18 lat o to, jak postrzegają miasto,
czego im w tym mieście najbardziej brakuje i czy młode osoby
są

zainteresowane

spotkaniami

z

przedsiębiorcami

oraz

czy

temat

przedsiębiorczości wydaje im się ciekawy. W sumie przebadano 339 osób.
Sondaż został zrealizowany z inicjatywy członków zespołu partycypacyjnego,
pracującego nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miasto
Brzeziny. Członkowie zespołu uznali, że w obszarze przedsiębiorczości ważnym
aspektem jest edukacja młodzieży oraz kreowanie wśród młodych ludzi postaw
proprzedsiębiorczych. Założeniem sondaży było zatem dokonanie wstępnej
diagnozy potrzeb młodzieży, związanych z ich funkcjonowaniem w mieście.
Otrzymane

odpowiedzi

wraz

z

podziałem

na

odpowiedzi

uzyskane

w poszczególnych szkołach zostały zaprezentowane poniżej w tabelach.

1. POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO MIESZKAĆ W BRZEZINACH.
Pierwsze pytanie, jakie zadano w sondażu dotyczyło przyczyn,
dla których zdaniem młodzieży warto mieszkać w Brzezinach. Ponad połowa
badanych (64%) jako zaletę wskazała bliskość Łodzi, „można mieszkać
w

małym mieście i

korzystać z dobrodziejstw dużej aglomeracji”.

Taką odpowiedź najczęściej wskazywali zarówno uczniowie gimnazjum,
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jak i szkół ponadgimnazjalnych. Kolejno, choć już nie tak często wskazywano,
jako atut miasta, jego wielkość – co trzeci ankietowany uważał, że Brzeziny
mają odpowiednią wielkość (31,6%). Co piąty ankietowany
że

Brzeziny to miasto,

w którym mieszkają

fajni

wskazywał,

ludzie (20,9%)

oraz że Brzeziny są spokojnym i bezpiecznym miastem (19,5%).
To, co również zwraca uwagę w odpowiedziach badanych, to wskazanie
przez 46,6% ankietowanych, czyli przez prawie co drugiego uczestnika sondażu
odpowiedzi, że Brzeziny są miastem, które się niczym nie wyróżnia.
1. Odpowiedzi młodzieży uczestniczacej w
sondażu na pytanie: „Dlaczego Twoim
zdaniem warto mieszkać
w Brzezinach?”

Odpowiedzi
ogółem

G

ZSP

LO

(Ng=100) (Nzsp=121) (Nlo=118)

(N=339)

(badani mogli zanzaczyć maksymalnie trzy
odpowiedzi)
107
(31,56%)

37
(37,00%)

38
(31,40%)

32
(27,12%)

b) miasto jest zielone, blisko do przyrody

49 (14,45%)

20
(20,00%)

15
(12,40%)

14
(11,86%)

c) miasto jest spokojne i bezpieczne

66 (19,47%)

21
(21,00%)

16
(13,22%)

29
(24,58%)

217
(64,01%)

67
(67,00%)

72
(59,50%)

78
(66,10%)

71 (20,94%)

31
(31,00%)

19
(15,70%)

21
(17,80%)

31

10

17

4

a) miasto ma odpowiednią wielkość

d) miasto jest położone blisko Łodzi (można
mieszkać w małym mieście i korzystać z
dobrodziejstw dużej aglomeracji)

e) mieszkają tu fajni ludzie
f) miasto posiada atrakcyjne zabytki i ciekawą
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historię

g) w mieście prowadzone jest ciekawe życie
kulturalno-

(9,14%)

(10,00%)

(14,05%)

(3,39%)

15

7

5

3

(4,42%)

(7,00%)

(4,13%)

(2,54%)

158
(46,61%)

35
(35,00%)

66
(54,55%)

57
(48,31% )

15

3

4

8

(4,42%)

(3,00%)

(3,31%)

(6,78%)

rozrywkowe

h) miasto niczym się nie wyróżnia

i) inne

2. W MIEŚCIE BRAKUJE...
W pytaniu drugim poproszono młodzież o wskazanie tych rzeczy, których
ich zdaniem brakuje w mieście. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można
wnioskować, że najbardziej młodym ludziom brakuje kina, taką odpowiedź
wskazało 79,1% ankietowanych. Brak ten zdaje się być szczegónie odczuwalny
dla młodzieży gimnazjalnej (86%), dla porównania odpowiedź tę zaznaczyło
trzy czwarte uczniów ZSP (76,9%) i LO (75,4%). Co drugi uczestnik sondażu
zwrócił również uwagę na brak miejsc spotkań dla młodzieży (51,6%).
Przyglądając się rozkładowi odpowiedzi na to pytanie ze względu na rodzaj
szkoły, można zauważyć, że uczniowie Liceum Ogólnokształcącego częściej
wskazywali

tę

odpowiedź

(65,2%)

niż

uczniowie

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych (38,8%). Z czego możemy wnioskować, że dla uczniów
LO miejsce spotkań jawi się jako wyraźniejsza potrzeba niż dla pozostałych,
choć w przypadku gimnazjalistów, dokładnie połowa z nich uznaje brak miejsc
spotkań za istotny problem. Respondentów poproszono również o wskazanie
str. 19

miejsc, w których chieliby spędzać czas i najczęściej wskazywano tutaj kluby
myzyczne i kawiarnie (51 wskazań) oraz obiekty sportowe, jak skate-park
(9 wskazań) i sala sportowa (7 wskazań). Pojawiały się również propozycje
takie jak: koło literackie, miejsca, gdzie zimą można się ogrzać, porozmawiać
i coś ciepłego wypić, ośrodek dla młodzieży, w którym można się spotkać,
dyskoteka

(zaznaczono

„bezpieczna”),

centrum

handlowe,

ścianka

wspinaczkowa, gokarty, paint – ball, klub koszykówki, boisko do tenisa, szkoła
taneczna, a nawet bar mleczny.
Młodzi uczestnicy sondażu wskazywali również następujące braki: co trzeci
z nich zaznaczył brak pomysłu na miasto (33,3%), brak ścieżek rowerowych
(30,1%), brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (29,2%) oraz brak
„żyjącego” Centrum (28,3%).

2. Odpowiedzi młodzieży na pytanie: „Czego Odpowiedzi
ogółem
Twoim zdaniem brakuje w Brzezinach?”
(badani mogli zanzaczyć maksymalnie trzy
odpowiedzi)
a) infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
(boisk, sal/ hal sportowych)
b) kina

c) ścieżek rowerowych

d) miejsc spotkań dla młodzieży (podpowiedz,
jakie byłoby najodpowiedniejsze, np. kawiarnia,
sala sportowa, klub muzyczny itp.)

G

ZSP

LO

(Ng=100) (Nzsp=121) (Nlo=118)

(N=339)

99

20

36

43

(29,20%)

(20,00%)

(29,75%)

(36,44%)

268

86

93

89

(79,06%)

(86,00%)

(76,86%)

(75,42%)

102

23

47

32

(30,09%)

(23,00%)

(38,84%)

(27,12%)

175

50

48

77

(51,62%)

(50%)

(39,67%)

(65,25%)
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e) ładu i zieleni
w mieście

37

11

12

14

(10,91%)

(11,00%)

(9,92%)

(11,86%)

95

30

31

34

(28,02%)

(30,00%)

(25,62%)

(28,81%)

31

9

10

12

(9,14%)

(9,00%)

(8,26%)

(10,17)

96

28

30

38

(28,32%)

(28,00%)

(24,79%)

(32,20%)

113

31

42

40

(33,33%)

(31,00%)

(34,71%)

(33,90%)

21

7

8

6

(6,19%)

(7,00%)

(6,61%)

(5,08%)

f) czystości na ulicach

g) poczucia bezpieczeństwa

h)"żyjącego" Centrum

i) pomyslu na miasto

j) inne
(jakie?)..................................................................
.......................................................

Młodzież
„czy

została

gdyby

również

została

poproszona

zaproszona

przez

o

odpowiedź

władze

miasta

na
na

pytanie:
spotkanie

z przedsiębiorcami, to czy przyszłaby na takie spotkanie”. Taką gotowość
wyraził co drugi uczestnik sondażu, co możemy interpretować, jako bardzo
wysokie wskazanie gotowości i otwartości młodych ludzi. Takimi spotkaniami
najbardziej zainteresowani są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
(56,2%), następnie gimnazjaliści (55%), relatywnie najmniej, ale również
wysoko, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego (47,5%).

G
ZSP
LO
5. Odpowiedzi młodzieży na pytanie: „Czy Odpowiedzi
ogółem
gdyby władze miasta zaprosiły Cię na
(Ng=100) (Nzsp=121) (Nlo=118)
spotkanie z brzezińskimi przedsiębiorcami,
(N=339)
żebyś mógł/ mogła dowiedzieć się, jak
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wygląda
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w
tym
mieście,
to
przyszedłbyś/
przyszłabyś
na
takie
spotkanie?”
a) tak

173

55

68

50

(51,03%)

(55,00%)

(56,20%)

(42,37%)

139

40

43

56

(41,00%)

(40,00%)

(35,54%)

(47,46%)

b) nie

Wśród tematów spotkań, które respondenci uznali za najbardziej ineteresujące
na pierwszym miejscu pod względem liczby wskazań pojawił się temat
sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież w meście (70,8%). Połowa
ankietowanych

wskazała

również

chęć

uczestniczenia

w

spotkaniu

poświęconym perspektywom młodych na lokalnym rynku pracy (48,1%).
Ta tematyka szczególne zainteresowanie wzbudziła wśród zdecydowanej
większości uczniów ZSP (60,33%) i połowy licealistów (51,7%). Spotkaniem na
temat edukacjiw Brzezinach zainteresowany był co czwarty badany (26,5%)
i tutaj ponownie nieco wyższe zainteresowanie od pozostałych szkół przejawili
uczniowie

ZSP

(28,1%).

Natomiast

co

czwarty

licealista

(24,6%)

zainteresowany byłby spotkaniem na temat wolontariatu.

G
ZSP
LO
6. Odpowiedzi młodzieży na pytanie: „Jakie Odpowiedzi
ogółem
tematy spotkań, organizowanych przez
(Ng=100) (Nzsp=121) (Nlo=118)
władze miejskie byłyby dla Ciebie
(N=339)
szczególnie interesujące?”
a) perpektywy młodych na lokalnym rynku

163

29

73

61
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pracy
b) wolontariat – możliwość poznania ludzi i
zdobycia doświadczenia
c) edukacja
perspektywy

w

Brzezinach

–

szanse

i

d) sposoby spędzania wolnego czasu przez
młodzież w mieście
e) inne

(48,08%)

(29,00%)

(60,33%)

(51,69%)

64

22

13

29

(18,88%)

(22,00%)

(10,74%)

(24,58%)

90

27

34

29

(26,55%)

(27,00%)

(28,10%)

(24,58%)

240

74

75

91

(70,80%)

(74,00%)

(61,98%)

(77,12%)

15

3

6

6

(4,42%)

(3,00%)

(4,96%)

(5,08%)
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IX.

PROJEKTY DO REALIZACJI

NAZWA
PROJEKTU

ETAPY PROJEKTU

WSKAŹNIK REALIZACJI

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ

1. Stworzenie
nowych miejsc
spotkań dla
młodzieży typu
Dom Kultury

1.poznanie potrzeb i opinie młodzieży
mieszkającej , uczącej się w mieście w
zakresie ich zainteresowań
2.wskazanie miejsca spotkań
3.zoorganizowanie zajęć z instruktorami,
opiekunami

1.liczba osób objętych badaniemraport z badań
2. liczba osób biorących udział w
spotkaniach
3.liczba zorganizowanych zajęć

Centrum Promocji i
Kultury w Brzezinach zespół ds. monitoringu i
ewaluacji Programu

2. Utworzenie sali
kinowej

1.uruchomienie sali kinowej
2.organizowanie minimum raz w tygodniu
sensu filmowego
3.organizowanie maratonów filmowych.

1.liczba emitowanych seansów
2.liczba uczestników

Centrum Promocji i
Kultury w Brzezinach,
Muzeum Regionalne w
Brzezinach, Burmistrz
Miasta Brzeziny

3.Spodkania
młodzieży z
przedsiębiorcami

1.cykl spotkań-liczba spotkań indywidualnych i
grupowych
2.promowanie przedsiębiorców biorących udział
w spotkaniu
3.zachęcanie i wspieranie ludzi młodych w
prowadzeniu działalności gospodarczej

1.liczba przedsiębiorców biorących
udział w spotkaniu
2.liczba młodzieży biorącej udział w
spotkaniu
3.liczba osób, które podjęły działalność
gospodarczą.

Burmistrz Miasta Brzeziny,
Starosta Powiatowy,
Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy

4.Współpraca szkół z

1.powołanie rady konsultacyjno-doradczej ds.

1.liczba wdrożonych kierunków nauki

Urząd Miasta Brzeziny-
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radą
przedsiębiorczości w
zakresie dostosowania
się do realiów
lokalnego rynku pracy

przedsiębiorczości
2.dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb
rynku pracy na obszarze województwa.
3.Organizowanie praktycznej nauki zawodu.
4.organizowanie kursów i szkoleń
kwalifikacyjnych

2.liczba zorganizowanych praktyk
3.liczba i rodzaj organizowanych
kursów i szkoleń
4.liczba osób które podjęły naukę ,
praktykę oraz uczestniczyły w
szkoleniach , kursach
5.liczba osób ,które w wyniku
przekwalifikowania uzyskały pracę ,
lub poprawiły warunki zatrudnienia

Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Brzeziny, -

5.Stworzenie bazy
danych adresów
przedsiębiorców (emailowych) , w celu
przekazywania
aktualnych informacji
z Urzędu Miasta

1.powołanie koordynatora ds. przekazu
informacji , ogłoszeń UM
2.monitorowanie ilości przesłanych informacji

1.liczba wysłanych informacji, ogłoszeń
.
2.liczba odebranych informacji,
ogłoszeń.
3.liczba i rodzaj przedsiębiorstw, które
skorzystały z informacji.

Sekretarz Miasta,
Administrator
bezpieczeństwa informacji,

6.Organizowanie
spotkań
informacyjnych dla
przedsiębiorców

1.informowanie przedsiębiorców o aktualnych
działaniach władz Miasta w sferze gospodarczej .
2.organizacja doradztwa w sprawie dostępu do
finansów, funduszy unijnych , przepisów prawa,
przepisów konsumenckich, marketingu

1.liczba zorganizowanych spotkań .
2.liczba i rodzaj przedsiębiorstw, które
skorzystały z doradztwa

Burmistrz Miasta, Sekretarz
Miasta, Radca Prawny,
Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Brzeziny

7.Stworzenie
stanowiska w UM
ds. przedsiębiorczości.

1.Przygotowywanie spotkań z przedsiębiorcami
2.przekazywanie informacji w zakresie szkoleń,
finansów,
3.pomoc w nawiązaniu kontaktów gospodarczych

1. liczba spotkań z przedsiębiorcami
2.liczba przedsiębiorców, którzy
skorzystali z dworactwa
3.sposób promowania przedsiębiorców

Burmistrz Miasta
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zespół ds. monitoringu i
ewaluacji Programu

koordynator ds. przekazu
informacji

8. Powołanie rady
przedsiębiorczości

z przedsiębiorcami z zagranicy – zwłaszcza z
gminami partnerskimi
4.współpraca ze Starostwem Powiatowym
5.promowanie lokalnych Przedsiębiorców
6.wsparcie potencjalnych inwestorów w kontakcie
z prywatnymi właścicielami gruntów do
wykorzystania pod inwestycje gospodarcze

4.liczba przedsiębiorców, którym
udzielono pomoc przy pozyskaniu
gruntów pod inwestycje
5. Kontakt z Radą Przedsiębiorczości

1.dostosowanie planów zagospodarowania
przestrzennego do potrzeb rozwoju
przedsiębiorczości.
2.diagnoza potrzeb przedsiębiorców.
3.utworzenie strefy przemysłowej z pełna
infrastrukturą
4.rozbudowa infrastruktury turystycznej,
wykorzystanie walorów turystycznych gminy,
miasta, powiatu
5.promocja walorów turystycznych
6. podejmowanie działań na rzecz nowych
przedsięwzięć, imprez ,wydarzeń kulturalnych
promujące miasto w skali regionu
7.przygotowanie miejsca do organizowania
imprez masowych

1.liczba zezwoleń na inwestycje gosp.
2.powierzchnia zaplanowanych nowych
obszarów na cele gospodarcze
3.ilość zgłoszonych potrzeb
4.powierzchnia strefy w ha
5.liczba zbudowanych i
zmodernizowanych km wodociągów i
kanalizacji, liczba przyłączy, i km .dróg
6.liczba i rodzaj działań promujących
miasto (np. publikacje, imprezy, targi,
konferencje, broszury)
7.liczba nowopowstałych miejsc
noclegowych, pkt. gastronomicznych,
pensjonatów, hoteli, gospodarstw
agroturystycznych
8.liczba i rodzaj nowoutworzonych
atrakcji turystycznych ( np. aktywne
formy wypoczynku, atrakcje o
charakterze inwestycyjnym, imprezy,
targi, konferencje)
9.liczba zorganizowanych imprez
masowych

str. 26

Burmistrz Miasta
Brzeziny,Wydział Spraw
Społecznych Urzędu Miasta
Brzeziny, zespół ds.

monitoringu i ewaluacji
Programu, koordynator ds.
przekazu informacji

X. SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU NA LATA 2013 – 2017
(numery projektów i etapów zgodne numeracja z poprzedniej tabeli)

Numer
projektu
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Numer
etapu

2013
I
półrocze

II
półrocze

2014
I
półrocze

II
półrocze

2015
I
półrocze

2016

II
półrocze

I
półrocze

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
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II
półrocze

2017
I
półrocze

II
półrocze

8.

4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oznaczenie terminu realizacji
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XI.

EWALUACJA I MONITORING

Istotnym elementem wdrażania Program Rozwoju Przedsiębiorczości
Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013 – 2017 jest ewaluacja i monitoring
realizacji działań. Monitoring i ewaluacja są dwoma ściśle połączonymi
obszarami. Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania
ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanego projektu
w aspekcie rzeczowym i finansowym. Natomiast ewaluacja, to obiektywna
ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach,
tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć
rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten
sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia
wartości lub ważności działania, polityki lub programu. Skutkiem monitoringu
i dokonanej ewaluacji w tym przypadku powinny być ewentualne korekty
i aktualizacja zapisów programu. Program Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy
Miasto Brzeziny na lata 2013 – 2017 przyjęty zostanie uchwałą Rady Miasta
Brzeziny.

Wykonanie uchwały powierzone zostanie Burmistrzowi Miasta

Brzeziny. W realizacji programu od strony organizacyjnej wezmą udział
wskazane w programie jednostki organizacyjne Gminy Miasta Brzeziny
oraz Starostwa Brzezińskiego. Projekty ujęte w programie będą monitorowane,
w efekcie czego raz w roku poddane zostaną ewaluacji. Częstotliwość
monitoringu przewidziano na jeden w trakcie każdego półrocza trwania
programu. Realizowane działania będę oceniane pod kątem trafności,
skuteczności i aktualności. Wyniki monitoringu zawarte zostaną w raporcie
z monitoringu, którego wzór zamieszczono poniżej do programu. Do procesu
ewaluacji powołany zostanie zespół ds. monitoringu i ewaluacji Programu
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Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013 – 2017,
w skład którego wejdą zainteresowani przedstawiciele lokalnej społeczności
oraz członkowie zespołu partycypacyjnego. Powołany zostanie również
koordynator ds. przekazu informacji. Nadzór nad pracami zespołu sprawować
będzie zastępca Burmistrza Miasta Brzeziny. Zakres pracy polegać będzie na
ocenie:
 trafności projektów i zadań (Czy odpowiadają rzeczywistym potrzebom
lokalnej przedsiębiorczości?),
 skuteczności projektów i zadań (Czy i w jakim stopniu projekty i zadania
zostały zrealizowane?),
 aktualności projektów i zadań (Czy projekty i zadania w danym czasie
są aktualne i czy prognozy ich aktualności na dalszy okres trwania programu
nie uległy zmianie?).
Ewaluacja końcowa nastąpi w ostatnim roku realizacji Programu Rozwoju
Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013 – 2017 i stanowić
będzie finalną ocenę wszystkich działań związanych z realizacją ww. Programu
oraz jego efektywności.
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Raport z monitoringu okresowego za ……. półrocze ……………r. / końcowego/ z
realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny
na lata 2013 – 2017
(tytuł projektu)
(kolejny numer raportu i okres objęty monitoringiem)
(podmiot opracowujący raport)
(opis działań zrealizowanych w okresie objętym raportem)

PLANOWANY I RZECZYWISTY HARMONOGRAM REALIZACJI
PROJEKTU NA LATA 2013 – 2017
(numery projektów i etapów zgodne numeracją w tabeli z rozdziału IX Programu, stanowiącej załącznik do
raportu)

Nu
mer
etap
u

2013
I
półro
cze

II
półro
cze

2014
I
półro
cze

II
półro
cze

2015
I
półro
cze

II
półro
cze

2016
I
półro
cze

II
półro
cze

2017
I
półro
cze

II
półro
cze

RZECZYWI
STY

PLANOWANY

Num
er
proje
ktu

(działania do realizacji w następnym półroczu)
(informacje o problemach istotnych dla realizacji projektów zgodnie z harmonogramem)
(ewentualne wnioski)
Wzór raportu z monitoringu okresowego/końcowego

str. 31

XII.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – ankieta dla młodzieży
Szanowni Państwo,
chcąc realizować inicjatywy, ktore będą sprzyjały podnoszeniu jakości życia mieszkańców
miasta Brzeziny, chcemy zapytać Was – młodych mieszkańców Brzezin – o opinie nt. miasta.
Chcemy poznać Wasze potrzeby, a także poprosić Was o ocenę proponowanych przez nas
projektów działań, które chcemy realizować w mieście.
Wyniki tej ankiety zostaną opublikowane na stronie Urzędu Miasta Brzeziny
(http://www.brzeziny.pl/) oraz w Brzezińskim Informatorze Samorządowym.
Serdecznie dziękujemy Wam za udział w ankiecie, zebrane informację pomogą nam
na stworzenie projektów działań zapisanych w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości dla
Gminy Miasta Brzeziny, odpowiadających potrzebom młodych mieszkańców naszego miasta.
Z poważaniem
Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju
Przedsiębiorczości dla Gminy Miasta Brzeziny
1. Dlaczego Twoim zdaniem warto mieszkać w Brzezinach? (Proszę o zanzaczenie
maksymalnie trzech odpowiedzi)
a) miasto ma odpowiednią wielkość
b) miasto jest zielone, blisko do przyrody
c) miasto jest spokojne i bezpieczne
d) miasto jest położone blisko Łodzi (można mieszkać w małym mieście i
korzystać z dobrodziejstw dużej aglomeracji)
e) mieszkają tu fajni ludzie
f) miasto posiada atrakcyjne zabytki i ciekawą historię
g) w mieście prowadzone jest ciekawe życie kulturalno-rozrywkowe
h) miasto niczym się nie wyrożnia
i) inne (jakie?).............................................................................................

□
□
□
□
□
□
□
□
□

2. Czego Twoim zdaniem brakuje w Brzezinach? (Proszę o zaznaczenie
maksymalnie trzech odpowiedzi)
a) infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boisk, sal/ hal sportowych)
□
b) kina
□
c) ścieżek rowerowych
□
d) miejsc spotkań dla młodzieży (podpowiedz, jakie byłoby
najodpowiedniejsze, np. kawiarnia, sala sportowa, klub muzyczny
□
itp.:.................................................................................................................)
e) ładu i zieleni w mieście
□
f) czystości na ulicach
□
g) poczucia bezpieczeństwa
□
h) )"żyjącego" Centrum
□
i) pomysłu na miasto
□
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j) inne (jakie?).............................................................................................

□

3. Co zmienił(a)byś w Brzezinach, żeby mieszkańcom lepiej się tu żyło?
4. Z czego Twoim zdaniem powinno być znane miasto Brzeziny?
5. Czy gdyby władze miasta zaprosiły Cię na spotkanie z brzezińskimi
przedsiębiorcami, żebyś mogł/ mogła dowiedzieć się, jak wygląda prowadzenie
działalności gospodarczej w tym mieście, to przyszedłbyś/ przyszłabyś na takie
spotkanie?
a) tak
Dlaczego?
…………………………………………………………………………………...
b) nie
Dlaczego?
…………………………………………………………………………………...
6. Jakie tematy spotkań, organizowanych przez władze miejskie byłyby dla Ciebie
szczególnie interesujące?
a)
b)
c)
d)
e)

perpektywy młodych na lokalnym rynku pracy
wolontariat – możliwość poznania ludzi i zdobycia doświadczenia
edukacja w Brzezinach – szanse i perspektywy
sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież w mieście
inne (jakie?)

□
□
□
□
□

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Załącznik nr 2 – ankieta konsultacyjna nr 1
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Szanowni Państwo,
w ramach projektu „Decydujmy Razem”, tworząc Program Rozwoju Przedsiębiorczości dla
Gminy Miasto Brzeziny uznaliśmy, że rzeczą najważniejszą przy tworzeniu porozumienia
wspólnych działań na rzecz rozwoju miasta i jego mieszkańców jest szeroki dostęp
wszystkich zainteresowanych do informacji o działaniach przedstawicieli Urzędu oraz władz
miasta. Dlatego zadajemy Państwu pytanie i prosimy o wskazanie najdogodniejszego dla Was
– mieszkańców miasta Brzeziny sposobu przekazywania informacji.
Wyniki tej ankiety zostaną opublikowane na stronie Urzędu Miasta Brzeziny
(http://www.brzeziny.pl/) oraz w Brzezińskim Informatorze Samorządowym wraz z liczbą
mieszkańców, która wzięła udział w badaniu.
Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w ankiecie, zebrane informacje pomogą
opracować nam system przekazywania informacji, zgodny z Waszymi preferencjami.
Z poważaniem
Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju
Przedsiębiorczości dla Gminy Miasta Brzeziny
Jaki sposób przekazywania informacji o działaniach przedstawicieli urzędu oraz władz
miasta Brzeziny jest dla Pana/ Pani najwygodniejszy?
(Proszę o zaznaczenie maksymalnie trzech odpowiedzi, stawiając znak „x” przy wybranych
odpowiedziach.)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

poczta elektroniczna (drogą mailową)
oficjalna strona urzędu miasta Brzeziny
spotkania przedstawicieli urzędu z mieszkańcami
wysyłanie wiadomości SMS
Brzeziński Informator Samorządowy (BIS)
tablice ogłoszeń w budynku urzędu
tablice ogłoszeń poza urzędem
inne (jakie?) ...........................................................…............................

□
□
□
□
□
□
□
□

Załącznik nr 3 – ankieta konsultacyjna nr 2

OCEŃCIE PAŃSTWO!
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PROPOZYCJE ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH
PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA GMINY MIASTO BRZEZINY,
AUTORAMI TYCH PROPOZYCJI SĄ LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY, RADNI I URZĘDNICY.

Prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech propozycji zadań, wspierających lokalną
przedsiębiorczość lub dopisanie własnych, które powinny zostać zrealizowane w naszym
mieście w pierwszej kolejności.
PROPOZYCJE ZADAŃ DO PROJEKTU PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DLA GMINY MIASTO BRZEZINY
1.

Rozpoznanie potrzeb modzieży miasta Brzeziny (ankiety, spotkania z młodzieżą)

□

2.

Stworzenie nowych miejsc spotkań dla młodziezy w mieście (np. Młodzieżowy
Dom Kultury)

□

3.

Utworzenie sali kinowej w mieście

□

4.

Organizowanie spotkań młodzieży z przedsiębiorcami

□

5.

Kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród młodzieży – organizowanie
konkursów z przedsiębiorczości

□

6.

Opracowanie bazy adresowej przedsiębiorców miasta Brzeziny, w celu wysyłania
istotnych informacji o szkoleniach, dotacjach, programach wsparcia, realizowanych
przez miasto oraz lokalne i regionalne instytucje otoczenia biznesu

□

7.

Organizowanie spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców o aktualnych
i planowanych działaniach władz miasta

□

8.

Realizowanie przez miasto programów wsparcia dla przedsiębiorców, ułatwiających
im zatrudnianie nowych pracowników

□

9.

Powołanie Rady Przedsiębiorczości Miasta Brzeziny

□

10. Rozpoznanie potrzeb przedsiębiorców, działającyh na terenie miasta Brzeziny –
badania ankietowe

□

11. Skonsultowanie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego w postaci
spotkania warsztatowego, z dbałością o jak najwyższą frekwencję mieszkańców

□

12. Utworzenie strefy ekonomicznej na terenie miasta

□

13. Pozyskiwanie nowych inwestorów

□

14. Wspieranie rozwoju agroturystyki w Brzezinach

□

15. Inne propozycje
(jakie?)................................................................................................................

□

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński
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