
Projekt

z dnia  6 czerwca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 
2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 a ust. 1 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późniejszymi zmianami)

§ 1. 

1. W § 6 ust. 1 dodaje się ppkt 7 Programu stanowiącego załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie:

7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Cele współpracy:

a) prowadzenie i świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych na rzecz przedsiębiorców 
i osób podejmujących działalność gospodarczą,

b) organizacja wizyt studyjnych u pracodawców i eventów biznesowych,

c) akcje promujące lokalny biznes,

2. W § 6 ust. 2 Programu stanowiącego załącznik do uchwały dodaje się ppkt. 7, który otrzymuje

brzmienie:

7) w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości realizowane 
będzie poprzez:

a) prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości w Wodzisławiu Śląskim.

§ 2. 

1. § 9 Programu stanowiącego załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie:

W 2017 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się przeznaczyć kwotę 
w wysokości 575.400 złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostały w budżecie Miasta na rok 2017.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Inkubator Przedsiębiorczości w Wodzisławiu Śląskim to projekt, którego celem głównym jest
wzmocnienie konkurencyjności miasta Wodzisław Śląski. Zaplanowane działania mają służyć
przede wszystkim kreowaniu oraz wzmacnianiu postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół
średnich, studentów i zarejestrowanych osób bezrobotnych. Ponadto wsparcie doradcze skierowane
będzie dla wszystkich mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, którzy są zainteresowani założeniem
swojego pierwszego biznesu, ale brakuje im wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej. Ostatnią grupą docelową dla której zaplanowane zostały działania są
mikro i mali przedsiębiorcy z Wodzisławia Śląskiego, którzy szukają kapitału, wiedzy i kontaktów,
które pozwolą im na szybszy rozwój biznesu.

Inkubator powstaje w oparciu o zapisy Programu wdrażania Strategii rozwoju miasta
Wodzisław Śląski na lata 2014-2020, przyjętej uchwałą nr L/459/14 Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław
Śląski na Iata 2014-2020", punkt P.5 wiązki tematycznej projektów wdrażających cele rozwoju
Wodzisławia Ślaskiego na lata 2014-2020: Wodzisław Śląski – strefa biznesu pod nazwą:
Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości dla firm technologicznych.
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