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Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+ stanowi dokument 

dziedzinowy do opracowywanej równolegle „Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030” 

(zwanej dalej Strategią) i koncentruje się na realizacji projektowanego celu strategicznego 

2.: „Dynamika i zróżnicowanie życia gospodarczego w Raciborzu”. Program został 

przygotowany w okresie od kwietnia do września 2021 r. 

Podstawowe informacje, wcześniej uwzględnione w projekcie Strategii, zostały uzupełnione o 

dane pozyskane ze źródeł statystycznych, z komercyjnych baz danych przedsiębiorstw oraz o 

wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw, instytucji otoczenia 

biznesu oraz szkół w kwietniu i maju 2021 r. Uwzględniono również wnioski z warsztatów z 

przedstawicielami środowiska gospodarczego zrealizowanych w czerwcu 2021 roku. 

Konsultacje społeczne projektu Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do 

roku 2027+ zostały przeprowadzone w dniach 21.10-17.11.2021 r. Ogłoszenia z tym 

związane zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta www.raciborz.pl oraz 

www.bipraciborz.pl. Do 17.11.2021 r. do Urzędu Miasta wpłynęły 2 wypełnione formularze 

zawierające uwagi i propozycje. Szczegółowe zestawienie w tym zakresie znajduje się w 

załączniku poniżej.  

Podsumowując przebieg partycypacji społecznej oraz końcowego procesu 

konsultacyjnego można stwierdzić, że uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie 

konsultacji były rozpatrzone i wykorzystane przy opracowywaniu ostatecznego 

projektu Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 

2027+. W związku z powyższym, projekt „Program Wspierania Przedsiębiorczości 

Miasta Racibórz do roku 2027+” uznaje się za skonsultowany. 
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Załącznik 

Konsultacje społeczne projektu „Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+” 

przeprowadzone w dniach 21.10-17.11.2021 r. 

Zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji wraz z rozstrzygnięciami 

 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 

(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 

strategii 

1.  Wprowadzenie 

 

Wybrane cytaty p. Dariusza 

Polowego:  
„znaczna część miejscowej 

młodzieży chce budować 

przyszłość zawodową poza 
Raciborzem” 

 
„coraz trudniej przychodzi 

przedsiębiorcom walczyć o 

kolejnego pracownika” 
 

„przy ograniczonym dostępie do 
pracowników przedsiębiorcy 

rozważają automatyzację 

procesów” 
 

„zastanawiają się jak wzmacniać 
współpracę ze szkołami” 

 
„warunki prowadzenia działalności 

stają się coraz trudniejsze” 

 
itd. 

Sam Prezydent Raciborza pisze w 

pięknych słowach o „rysujących się 

problemach w Raciborzu” jakby 

tematy te pojawił się teraz. 

Większość tego typu zdań znana jest 

od wielu lat, (zawarta jest 

szczegółowo w opracowaniach typu 

Śląskie Wyzwania demograficzne – 

2017, Strategia Rozwoju Śląsk 2020)   

również poprzedni Program 

Wspierania Przedsiębiorczości w 2015 

roku już zakładał działania które 

miały poprawiać sytuację na rynku 

pracy, w edukacji kadr, kształceniu 

doradztwa zawodowego itd. (analiza 

dokumentu z 2015 roku rozdz. 3. 

Wyniki konsultacji społecznych). 

Zadania wytyczone w 2015 roku są 

nie tylko aktualne ale wydają się nie 

być w wielu obszarach zrealizowane 

np. 

- działania mające na celu promocję 

przedsiębiorczości 

- zaangażowanie władz 

Nie uwzględniono. 

Uwaga dotyczy opinii autora i 
nie stanowi rekomendacji 

zmian. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

samorządowych w poprawę oferty 

edukacyjnej  odpowiadającej 

potrzebom rynku pracy,  

- promocja idei LLL 

- wspieranie przedsiębiorczości 

- włączenie w działalność samorządu 

lokalnych firm, rekomendacja 

lokalnych produktów, usług i 

aktywności biznesowej… 

- regularne prowadzenie szkoleń itp.  

 

Oczywiście można w taki sposób 

zredagować wnioski i podsumowania 

z pięciu lat pracy samorządu, że 

pozornie czytać będzie się raport jako 

wielki sukces Miasta. I bez dyskusji 

nad tym sposobem, nie będzie 

można wiele zarzucić autorowi 

opracowania.  Jednak uważam, że 

dokument strategiczny jaki tworzy 

Miasto na 7 przyszłych lat zasługuje 

na bardziej rzeczową analizę tego co 

udało się lub nie udało się zrobić na 

dzień budowania koncepcji nowego 

Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości.  

 

Nie miejsce w tym formularzu na 

obszerne argumentowanie ale zadam 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

pytanie z jakich dokumentów autorzy 

czerpali wnioski do popracowania. W 

podsumowaniu Raportu 

poprzedniego okresu nie znalazły  się 

bowiem opinie wymienione na 

ostatnim posiedzeniu Konsultacyjnej 

Rady Gospodarczej, której tematem 

było omawianie wspomnianego 

sprawozdania czy chociażby uwagi 

wniesione podczas konsultacji online 

w toku prac nad Strategią i 

Programem Wspierania 

Przedsiębiorczości.   

 

2.  Rozdział od I do IV Ogólnie dobrze napisane, choć 

zapewne można wnieś poprawki, 

ale to i tak nie miałoby znaczenia 

dla dalszych rozważań. 

 Nie uwzględniono. 

Uwaga dotyczy opinii autora i 
nie stanowi rekomendacji 

zmian. 

3.  II Podsumowanie Programu 
Wspierania Przedsiębiorczości 2015 

- 2020 

Program nawiązywał do 

dynamizacji i dywersyfikacji 

lokalnego rynku pracy… do 

rozwoju przedsiębiorczości na 

różnych poziomach w 

społeczeństwie, tworzenie nowych 

miejsc pracy oraz współpracy z 

instytucjami otoczenia biznesu. 

 

W raporcie nie wykazano takich 

 

W rozdziale tym miasto chwali się 

osiągnięciami  

 

Analiza SWOT poprzedniego 

Programu wskazywała na obszary 

słabych stron: 

- Niedostosowanie oferty edukacyjnej 

do potrzeb lokalnego rynku pracy  

Nie uwzględniono. 

Uwaga dotyczy opinii autora i 

nie stanowi rekomendacji 
zmian. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

działań, w szczególności działań 

realizowanych przez Miasto (które 

przez 5 lat było realizatorem 

Programu).  

W opracowaniu cytuje się dane 

statystyczne z Powiatowego 

Urzędu Pracy lub działalności szkół 

powiatowych, jednak  to nie są 

działania Urzędu Miasta.  

Jednocześnie obok tych 

zaczerpniętych danych nie ma 

przykładów realizacji przez UM.  

 

  

W rozdziale tym Miasto chwali się 

osiągnięciami i realizacją działań 

np.: 

- 208 kontaktów z potencjalnymi 

inwestorami nie może być 

wskaźnikiem sukcesu. 

 

W obszarze edukacji istotną rolę 
odgrywały szkoły techniczne i 

zawodowe, centra kształcenia i 
PWSZ – takie zapisy nie mają 

powiązania z działaniem Miasta na 

rzecz edukacji, nie wykazano 
takiej aktywności, (co więcej na 

posiedzeniu Konsultacyjnej Rady 
Gospodarczej rektor PWSZ 

- brak wiedzy przedsiębiorców na 

temat możliwości uzyskania wsparcia  

- emigracja raciborzan 

Itd. 

 

Jednak sam fakt, że działała 

Konsultacyjna Rada Gospodarcza nie 

daje prawa do stwierdzenia, iż Miasto 

organizowało konsultacje z sektorem 

gospodarczym. Niestety Prezydent 

Miasta na większości obrad był 

nieobecny, nie odpowiedział na ani 

jeden wniosek formalny Rady, nie 

podejmował zagadnień zgłoszonych 

przez środowisko gospodarcze, 

niektóre zgłoszone tematy na obrady 

zdejmował z programu posiedzenia  

(szczegóły znajdują się protokołach 

Rady oraz w służbowej 

korespondencji pomiędzy 

Przewodniczącym Radą oraz 

Prezydentem).  

 

W dokumencie napisano, że Program 

był realizowany przy udziale wielu 

podmiotów, których aktywności 

raczej nie można było zauważyć, 

zatem powinny być podane 

konkretne działania np. współpracy z  
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

zaprzeczył  jakoby w ogóle 

współpraca z Miastem istniała).  
 

- wiele z tych zapisów rozdziału 
zwyczajnie nie mają powiązania z 

realizowanym Programem    

 
 

Ten rozdział powinien być 
przeredagowany w sposób 

rzetelny wykazując konkretne 

działania jakie wykonało Miasto, 
oraz działania wykonane wspólnie 

ze starostwem powiatowym i jego 
szkołami i instytucjami np. PUP).  

- Raciborską Izbą Gospodarczą 

- Cechem Rzemiosł 

- PWSZ,  

- KSSE 

- PAiH itp. 

 

 

 

 

4.  III Diagnoza stanu potencjału 

gospodarczego 

Nie ma uzasadnienia tak obszerny 

rozdział w Programie. Tym 
bardziej że i tu wymieszane są 

zasoby powiatu z gminą 
(oczywiście dobrze  że zauważa 

się istnienie szkół 

ponadpodstawowych oraz uczelni i 
ich potencjał, jednak zaciemnia to 

obraz zasobów jakimi dysponuje 
Miasto. Powinno być 

przeredagowane aby wyraźnie 
można odnieść się do realizacji 

Programu przez Miasto w oparciu 

o zasoby miejskie (np. szkoły 
podlagające Miastu, doradców w 

szkołach miejskich itd.)  

Te dane są duplikacją analiz 

wykonanych podczas Strategii i 
konsultacji. Nie mają specjalnego 

uzasadnienia w Programie. Chyba że 
celem jest zwiększenie ilości stron. 

Podejście to stanowi element 

zapewnienia spójności przy 
opracowaniu dokumentów 

dziedzinowych zgodnie z 
założeniami przyjętymi w 

dokumencie Strategii Rozwoju 

Miasta Racibórz do roku 2030. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

5.   Instytucje otoczenia biznesu na 

rzecz startupów i rozwoju biznesu  

 

Brakuje w wykazie: Śląskie 

Porozumienie Gospodarcze 
SLĄSK.ONLINE (działa od stycznia 

2020 roku, posiada również 
oddział w Raciborzu) 

 

 Uwzględniono. 

6.  III Diagnoza stanu potencjału 
gospodarczego 

Miasto wybiera  co roku partnera 
do realizacji „Raciborski Inkubator 

Przedsiębiorczości” 
 

Przez ostatnie 7 lat Miasto 

powierza to zadanie 
stowarzyszeniu CRIS z Rybnika, w 

drodze konkursu w niemal nie 
zmienionej formie. Realizacja 

wytyczonych celów opiera się 

głownie na wykazaniu wskaźników 
wynikających z umowy (co często 

sprowadza się do ilości konsultacji, 
ilości porad, ilości wydarzeń itp. 

Brak wskaźników jakościowych i 
efektów długofalowych) Taka 

formuła prowadzenia inkubatora  

nie prowadzi do rozwoju  
przedsiębiorczości lokalnej. Ma 

przestarzałą formę i wypacza 
główny cel inkubatorów, o których 

szeroko można przeczytać w 

mediach i literaturze. W 2020 roku 

 Nie uwzględniono. 

Uwaga dotyczy opinii autora i 

nie stanowi rekomendacji 
zmian. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

do konkursu przystąpiła lokalna 

izba RIG, w której ofercie znalazły 
się  inne rozwiązania niż 

realizowane przez poprzednie 5 
lat. RIG zaproponowało rozmowy 

trójstronne w celu 

przeanalizowania obydwu ofert i 
przeniesienia części działań na 

rzecz izby skupiającej lokalny 
biznes, co dawało potencjał 

rozwijania doradztwa 

zawodowego, działań na rzecz 
dopasowania edukacji do potrzeb  

lokalnego rynku itp. Prośbę RIGu 
jednak zignorowano.  

 
Generalna uwaga dotycząca 

koncepcji nowego Programu:  

- nie założono współpracy z 
lokalnymi organizacjami 

działającymi na rzecz 
przedsiębiorców lokalnych i 

wspierania przedsiębiorczości 

(RIG, Cech, ŚPG SLĄSK.ONLINE 
itp.)  

- brak zapisów dotyczących 
konsultacji gospodarczych  

(zniknął nawet „ułomny”  jak 

dotychczas mechanizm 
Konsultacyjnej Rady 

Gospodarczej) lub innej 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

przewidzianej ścieżki konsultacji 

społecznych i gospodarczych. 

7.  IV Uwarunkowania zewnętrzne  Nie dotyczy Raciborza – wiele 

stron może stanowić załącznik do 

Programu ale nie zasadniczą jego 
część. 

Ładnie się czyta (o polityce regionu, 

o transformacji, ekologii itp.) ale nie 

ma bezpośredniego związku z 
planowanymi działaniami w ramach 

Programu przez Miasto. Poza tym 
można wskazać w załączniku 

dokumenty strategii lub zrobić 

wyciąg.  

Podejście to stanowi element 

zapewnienia spójności przy 

opracowaniu dokumentów 
dziedzinowych zgodnie z 

założeniami przyjętymi w 
dokumencie Strategii Rozwoju 

Miasta Racibórz do roku 2030. 

8.  V Analiza SWOT Rozdział dobrze opracowany, ale 

w dalszej części plany nie 

odpowiadają na słabe strony, 

które pokazują trudną sytuację w 

Raciborzu. 

 Nie uwzględniono. 

Uwaga dotyczy opinii autora i 
nie stanowi rekomendacji 

zmian. 

9.  V Analiza SWOT Przepisane ze Strategii – może być 

załącznikiem do Programu.  

 

Niska stopa bezrobocia – raczej 

powinna być po stronie słabych 

stron, nie siły Raciborza! 

 

Rozbudowana oferta kształcenia 

technicznego i zawodowego – 

uwaga jak wcześniej. Warto by 

skupić się na gospodarczej analizie 

SWOT w ujęciu zasobów Miasta. 

Takie zestawienie jest dobre dla 

Strategii jednak zaciemnia obraz 

 Podejście to stanowi element 
zapewnienia spójności przy 

opracowaniu dokumentów 
dziedzinowych zgodnie z 

założeniami przyjętymi w 

dokumencie Strategii Rozwoju 
Miasta Racibórz do roku 2030. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

tego co planuje Miasto realizować 

zgodnie z Programem na rzecz 

Rozwoju Przedsiębiorczości 

(należy pamiętać, że  realizatorem 

Programu jest Wydział Rozwoju 

UM, zaplanowane działania muszą 

być realnymi do wykonania przez 

UM). 

 

Generalna uwaga co do tej części: 

Program nie wskazuje jakie 

wnioski wyciągane są z analizy 

SWOT i co będzie celem Programu 

w wyniku tych wniosków. 

 

10.  VI Cele i wskaźniki Programu Cele i wskaźniki programu w 

żadnym stopniu, a praktycznie w 

żadnym nie niwelują słabych 

stron. 

 Nie uwzględniono. 

Uwaga dotyczy opinii autora i 

nie stanowi rekomendacji 

zmian. 

11.  VI Cele i wskaźniki Programu  Cele operacyjne 

- dobre warunki dla prowadzonej 

działalności 

- oferta edukacyjna dostosowana 

do lokalnego rynku pracy  

- Zdywersyfikowana struktura 

gospodarcza 

- rozwinięte produkty turystyczne 

Brak w Programie powiązania celów z 

działaniami zaplanowanymi do 

realizacji przez Miasto .  

 

Wskaźniki i zaplanowane wartości do 

osiągnięcia – z czego wynikają?  

 

Może trzeba użyć innych wskaźników 

typu: 

Podejście to stanowi element 

zapewnienia spójności przy 

opracowaniu dokumentów 
dziedzinowych zgodnie z 

założeniami przyjętymi w 
dokumencie Strategii Rozwoju 

Miasta Racibórz do roku 2030. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

- atrakcyjne warunki dla nowych 

form wykonywania pracy 

zarobkowej  

  

 

- zostanie uruchomiony… 

- zostanie wykony… 

- będzie działać aplikacja.. 

Itp.  
Byłby to jakiś realny wskaźnik  

i cel do osiągnięcia. 
 

Podane w tabeli wartości z niczego 

nie wynikają. Kto je założył, na jakiej 
podstawie. Losowano?   

12.  VII System zachęt dla MŚP W ramach współpracy z 

wybranymi spośród IOB 
partnerami UM planuje 

skumulować działania wsparcia 
trzeciego sektora… 

Zredagowane w taki sposób jakby 

zaplanowano wykluczenie wszystkich 
IOB, to raczej wbrew polityce dialogu 

społecznego oraz integracji 
samorządu z środowiskiem lokalnym. 

Uwzględniono. 

Dodano: W ramach współpracy 
z wybranymi (drogą konkursu 
ofert na realizację zadania 
publicznego zgodnie z art. 16 
Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie) 

spośród Instytucji Otoczenia 

Biznesu partnerami […] 

  

13.  VIII Przedsięwzięcia strategiczne Mamy wątpliwości czy traktować 

program jako wieloletni plan czy 
"kawałek" przepisany ze strategii. 

Jeśli to jest ogólny wycinek 
strategii, to należy wykonać 

jeszcze plan wieloletni. We 
wprowadzeniu podano, że 

Program wpisuje się w założenia 

Polskiego Ładu, przytaczają 

 Nie uwzględniono. 

Uwaga dotyczy opinii autora i 
nie stanowi rekomendacji 

zmian. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

preambułę Ładu. Preambuła jak i 

nazwa Polski Ład są górnolotne 
aby podkreślić ważność, ale jest to 

Plan wieloletni i ważne jest to co 
jest w środku, Ten Plan zawiera 

głównie:  

- plan pozyskiwania zasobów, 
głównie finansowych (podatki, 

fundusze unijne itp.), 

- plan wydatkowania tych 

zasobów na cele określone przez 

władze państwowe. 

Podobnie powinien wyglądać plan 

wieloletni dla Raciborza:  

1.Należy określić cele ważne dla 

rozwoju miasta. Cele realizowane 
przez miasto i instytucje 

zewnętrzne (np. drogi czy 

modernizacja węzła kolejowego). 

2.Należy określić jakimi środkami 

finansowymi może dysponować 
miasto (podatki, fundusze unijne, 

inne fundusze). 

3.Należy następnie zestawić 
przedsięwzięcia z możliwościami i 

wtedy będzie jasne jakich 
pieniędzy powinno się szukać i 

gdzie.  
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

Jako przedsięwzięcie strategiczne 

należało by uznać P2.1.1, P2.1.3, 
P2.3.1, P2.4.4. Najważniejszy dla 

Raciborza jest P2.1.1 który jest 
wielką niewiadomą. 

14.  VIII Przedsięwzięcia strategiczne  Rządowy program Rozwoju 

Odrzańskiej Drogi Wodnej… Prace 
… będą monitorowane przez UM 

tak aby w jak najlepszy sposób… 

Komentarz: nie wiem jak w 

kontekście tego zadania 
strategicznego dla UM i Wydziału 

Rozwoju potraktować wypowiedź p. 

D. Polowego (w dniu 15.10.2021) 
Zapytany czy Miasto Racibórz 

uczestniczy w rozmowach 
dotyczących Odrzańskiej Drogi 

Wodnej i planów budowy centrum 
logistycznego na granicy oraz jaki 

widzi związek z programem rozwoju 

Raciborza, prezydent Dariusz Polowy 
odpowiada: - z tego co kojarzę to 

jest inwestycja na terenie gminy 
Gorzyce, miasto Racibórz nie 

interesuje się tym bo to jest powyżej 

Zbiornika Racibórz, nie na samej 
rzece Odrze, nie widzę związku tego 

projektu z rozwojem Raciborza. Zaś 
budowa centrum przeładunkowego 

na granicy polsko-czeskiej to 
prywatna inicjatywa, nie wiem 

dlaczego mamy się na takich 

spotkaniach pojawiać… 

Nie uwzględniono. 

Uwaga dotyczy opinii autora i 
nie stanowi rekomendacji 

zmian. 

15.  VIII Przedsięwzięcia strategiczne W ramach celu Oferta edukacyjna/ 

Tematyczne ścieżki kształcenia w 

Przez 7 lat UM planuje realizować 

tylko ten jeden cel strategiczny  w 

Nie uwzględniono. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

PWSZ dla obcokrajowców, Miasto 

planuje:  
Urząd Miasta będzie wspierał 

PWSZ w nawiązaniu relacji z 
lokalnymi przedsiębiorcami 

zatrudniającymi obcokrajowców.  

ramach współpracy z PWSZ? Coś 

przeoczyłem? 

Uwaga dotyczy opinii autora i 

nie stanowi rekomendacji 
zmian. 

16.  VIII Przedsięwzięcia strategiczne Zdywersyfikowana struktura 
gospodarcza 

Oparta o Centrum Rozwoju Biznesu i 
Organizacji Pozarządowych – dobra 

inicjatywa, jednak nakłady Miasta 

zaplanowano tylko na koszty 
zaangażowanego personelu UM oraz 

działaniami informacyjnymi. To raczej 
nie wystarczy.  

Nie uwzględniono. 

Uwaga dotyczy opinii autora i 

nie stanowi rekomendacji 

zmian. 

17.  VIII Przedsięwzięcia strategiczne atrakcyjne warunki dla nowych 

form wykonywania pracy 

zarobkowej  

 

Całe działanie oparte jest na 

wynajmie powierzchni biurowej w 
budynku PKP.  

 
Nakłady Miasta zaplanowano tylko na 

koszty zaangażowanego personelu 

UM oraz działaniami informacyjnymi.  
 

W strategii powinno się zaplanować 
sposoby na utrzymanie i rozwój 

Centrum. Wynajem pomieszczeń 
raczej nie wystarczy. To dobre 

miejsce na tworzenie nowoczesnego 

Inkubatora III generacji, na tym 
etapie już powinien być zbudowany 

Program działania Centrum i jego 
cele oraz zasady finansowania i 

Nie uwzględniono. 

Uwaga dotyczy opinii autora i 
nie stanowi rekomendacji 

zmian. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

organizacyjne (wpisane też do 

Programu) 

18.  IX System wdrażania UM i Interesariusze (kim są?) będą 

się starali… 

Brak konkretów Nie uwzględniono. 

Uwaga dotyczy opinii autora i 

nie stanowi rekomendacji 
zmian. 

19.  Inne uwagi  Przez ostatnie 3 lata miałem okazję 

pracować na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości oraz wsparcia 

przedsiębiorców na lokalnym rynku. 
Byłem uczestnikiem wielu spotkań w 

środowiskach gospodarczych i 
samorządowych, na których 

omawiano program rozwoju 

gospodarczego w Subregionie 
Zachodnim.  Pełniąc funkcje w 

Raciborskiej Izbie  Gospodarczej, 
Izbie Gospodarczej w Wodzisławiu 

oraz Śląskim  Porozumieniu 

Gospodarczym (członkami 
Memorandum Gospodarczego 

Subregionu Zachodniego i Kraju 
Morawsko – Śląskiego) czułem się w 

obowiązku uczestniczyć w niemal 
wszystkich spotkaniach poświęconych 

Strategii Raciborza 2030 i Programu 

Wsparcia Przedsiębiorczości 2027. Z 
przykrością musze stwierdzić, że 

opracowanie rozczarowuje poziomem 
ogólności, brakiem konkretnych 

planów realizacji przez Miasto oraz 

Nie uwzględniono. 

Uwaga dotyczy opinii autora i 
nie stanowi rekomendacji 

zmian. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

nie zawiera wielu sugestii, wniosków 

i wartościowych uwag jakie padły 
podczas konsultacji.  

20.  Inne uwagi Przedstawiony program jest w 

większości dobrze napisany ale nie 
wynika z niego jasna perspektywa 

choćby drobnych przełomów. 
Proponujemy przygotować dobry 

Plan wieloletni w którym znalazły 

by się projekty których można 
wycenić choćby z grubsza ich 

wartość, wtedy będzie jasne jakich 
pieniędzy i gdzie powinno się 

szukać.   

 Nie uwzględniono. 

Uwaga dotyczy opinii autora i 
nie stanowi rekomendacji 

zmian. 

 


