UCHWAŁA NR LIII/559/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia apelu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz na podstawie § 21 ust. 2 pkt 4
Statutu Miasta Nowego Sącza, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/161/2003
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2003 r., w sprawie Statutu Miasta
Nowego Sącza (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 409
poz. 3795 z dnia 29 sierpnia 2011 r.), Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek
Komisji Statutowo - Prawnej postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje apel o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszy apel podlegać będzie podaniu do wiadomości publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik
do UCHWAŁY NR LIII/559/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 20 marca 2018 r.

APEL
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie zlokalizowania siedziby Biura Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz pozostałych instytucji, o których mowa jest
w Programie Polska Platforma Przemysłu 4.0 w Nowym Sączu
Jako przedstawiciele wspólnoty mieszkańców Naszego Miasta zwracamy się do Pani
Minister, która w zakresie swoich kompetencji łączy zagadnienia przedsiębiorczości
i technologii, jak również osoby odpowiedzialnej za opracowanie ustawy, która jest realizacją
strategicznego programu Polska Platforma Przemysłu 4.0 (PPP4.0), będącego elementem
SOR, jak również do Sejmu i Senatu RP.
Działalność Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) ma się rozpocząć
w pierwszym kwartale 2018 roku. Zbiega się to z powołaniem Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców. Są to dwie instytucje w sposób istotny wpływają na działalność mikro,
małych i średnich przedsiębiorców. W projekcie ustawy czytamy: „celem Platformy jest
działanie na rzecz wzrostu globalnej konkurencyjności polskich przedsiębiorców poprzez
wsparcie ich transformacji cyfrowej przy wykorzystaniu m.in. systemów cyber-fizycznych,
Internetu Rzeczy, robotyzacji, sztucznej inteligencji, technologii komunikacyjnych BCI,
a także innych rozwiązań technicznych przemysłu 4.0”.
Chcemy zwrócić uwagę na niezwykle korzystne koincydencje występujące w przedmiotowej
sprawie, ponieważ Klub Jagielloński wraz z obywatelskim lobby, w skład którego wchodzą:
przedstawiciele i absolwenci uczelni Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University,
organizacje zrzeszające przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz Instytut Północny
wystąpili z wnioskiem o umiejscowienie nowej instytucji kluczowej dla polskich
przedsiębiorców w Nowym Sączu. Powołują się przy tym na fakt bezprecedensowego
eksperymentu gospodarczego, który zaowocował m.in. rozwojem regionu i powstaniem
w następnych latach wielu „narodowych championów”, takich jak: KONSPOL, FAKRO,
Wiśniowski, #Optimus, Newag SA czy Lody Koral.
Za powołaniem biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Nowym Sączu
przemawia także dostępność kompetentnej kadry z najlepszego w Polsce wg rankingu
Perspektywy 2018 technikum, to jest z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych
w Nowym Sączu kształcącego m.in. informatyków, elektroników, automatyków
i mechatroników. Niebagatelne znaczenie ma fakt istnienia w Nowym Sączu najwyższej
światowej klasy parku technologicznego „Miasteczko Multimedialne BrainVille”, które może
trafić w ręce gminy dzięki inwestycji, której dokonuje PFR w ramach „Pakietu dla Średnich
Miast”. Propozycją Prezydenta Miasta Nowego Sącza jest ulokowanie w odkupionym dzięki
PFR parku wybranych miejskich instytucji, które dotychczas działały w rozproszeniu.
Potencjał parku jest jednak znacznie większy. Mogą tam działać równolegle: instytucje
samorządowe, instytucje centralne (np. Rzecznik Przedsiębiorców), ośrodek kompetencyjny
FPPP, obserwator technologiczny oraz centrum promocji Przemysłu 4.0. Takie zestawienie
funkcji może sprzyjać efektywności realizacji celów stawianych przed PPP4.0. Przemawia

za tym aspekt oszczędności finansowych, gdyż Park został już wyposażony w infrastrukturę
i sprzęt o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.
Sukcesy nowosądeckiego biznesu wydają się najlepszym dowodem na to, że właśnie
w naszym regionie bije serce polskiej przedsiębiorczości.
Zlokalizowanie Biura Rzecznika oraz pozostałych instytucji towarzyszących w Nowym Sączu
będzie nie tylko symbolicznym wsparciem dla naszego regionu i miasta, ale bardzo istotnym
impulsem dla jego rozwoju. Ten wyjątkowy gest będzie też sygnałem dla innych regionów,
iż rozwój biznesu na prowincji jest ważnym elementem budowy nowoczesnej
i innowacyjnej gospodarki w Polsce. Będzie to sygnał, że każdy region, nie tylko duże
ośrodki miejskie, może liczyć na wsparcie Polskiego rządu.
Należy również podkreślić, iż w obecnym czasie wzrostu znaczenia nowoczesnych
technologii zlokalizowanie w/w instytucji na terenie Nowego Sącza nie będzie stanowiło
żadnego problemu dla tworzenia i utrzymywania kontaktów z przedsiębiorcami.
Reasumując, bezprecedensowa skala rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie sprawia,
że Nowy Sącz bywa nazywany „miastem milionerów”. Nie byłoby to możliwie, gdyby
nie odwaga i wielkie pokłady aktywnych i przedsiębiorczych mieszkańców.
Wierzymy, że władze Rzeczypospolitej - Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz
Sejm i Senat RP - zdecydują się na równie odważną decyzję, która w naszym regionie może
przynieść wymierne korzyści, a dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej będzie symbolem
odwrotu od nadmiernej centralizacji kraju.

Radni Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, dnia 20 marca 2018 r.

