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P O W I A T

Jest lepiej,
ale my odczuwamy
to inaczej

Budujesz?
Przeczytaj!

S T R Z E L E C K I

Euro Akademia Lokalnego
Biznesu zaprasza po wakacjach
Wszystkich przedsiêbiorców zainteresowanych uczestnictwem w kolejnych konferencjach z tego cyklu,
informujemy, ¿e ponowne wyk³ady i
dyskusje rozpoczn¹ siê po letniej

Pierwsze pó³rocze tego roku by³ pod wzglêdem tempa

przerwie, we wrzeniu.

wzrostu gospodarczego najkorzystniejszym okresem od

Prosimy równie¿ o wskazanie tematów, o które mo¿na by³oby ewen-

1997 roku. Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ by³a z pew-

tualnie poszerzyæ zaplanowany ze-

nosci¹ impulsem, który wyrwa³ gospodarkê z kilkuletniego letargu. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto zanotowane w pierwszym kwartale jest zaskakuj¹co wysokie
Produkt krajowy brutto wzrós³ realnie o 6,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg³ego  poinformowa³ G³ówny Urz¹d Statystyczny. Tak wysokiego tempa wzrostu gospodarczego nie przewidziano nawet w najbardziej optymistycznych prognozach ekonomistów.

staw. Jestemy otwarci na wszelkie

W marcu Sejm uchwali³ zmiany

sugestie z Pañstwa strony.

w prawie budowlanym oraz w ustawie o zagospodarowaniu przestrzen-

Prosimy o kontakt pod numerem

nym. Obowi¹zuj¹ one od dnia 31.

telefonu w Starostwie Strzeleckim:

maja 2004 r., a zosta³y wprowadzo-

463 90 90 w. 281 lub 230 lub mailem:

n e u s t a w ¹ z 1 6 k w i e t n i a 2 0 0 4 r.

pp@powiatstrzelecki.pl

(Dz.U. Nr 93 poz. 888). Pe³nego tekstu przytaczaæ tu nie bêdziemy, poni¿ej przedstawiamy w ogromnym
skrócie najistotniejsze zmiany. Mo¿e

Wyniki trudno bêdzie powtórzyæ w najbli¿szym okresie, ale nic

nie wskazuje na to, by gospodarce grozi³o znaczne os³abienie dy-

sowa³ W³ochy, a w 2000 Francjê.
Z kolei lekcja udzielona nam

przez Grecjê pokazuje, ¿e samo
cz³onkostwo nie gwarantuje wy-

namiki wzrostu w drugiej po³owie

równania

stu gospodarczego zanotowane w

i 90., Grecja dowiadczy³a spadku

tego roku. Wysokie tempo wzro-

pierwszym kwartale by³o zwi¹za-

ne

ze

zwiêkszonym

popytem

przedakcesyjnym oraz nadal mocnym popytem zagranicznym na to-

wary produkowane w naszym kraju.

standardu

¿ycia.

przyst¹pieniu do Unii, w latach 80.
PKB.. Mimo, ¿e zaczê³a ju¿ nadra-

biaæ zaleg³oci, wci¹¿ jest najbiedniejszym krajem Piêtnastki..

Z dowiadczeñ naszych po-

przedników wynika, ¿e nie iloæ
unijnych funduszy jest najwa¿niejsza (Grecja nie wypad³aby tak s³a-

Kowalski tak naprawdê chyba tyl-

szerszy potencja³ cz³onkostwa.

ko zauwa¿y³ wzrost cen. Jest to

efekt z jednej strony podwy¿ki
VAT-u i akcyzy a z drugiej

ma to

zwi¹zek z unijnymi zakupami czyli zakupami na zapas w obawie

bo), lecz to, czy kraj wykorzystuje

Unia daje trwa³e gwarancje wol-

nego handlu z naturalnymi partnerami, a tak¿e wolnego przep³ywu kapita³u i ludzi. Zatem liczy siê

nap³yw inwestycji i wymiana han-

przed wzrostem cen. Z pewnoci¹

dlowa. Parê dni temu Bank wia-

oznaki wzrostu inflacji.

go wynika, ¿e pomimo generalnie

Kowalski odczu³ ju¿ pierwsze
Wzrost gospodarczy powoli

przek³ada siê tak¿e na sytuacjê na
rynku pracy -

stopa bezrobocia

zmala³a, choæ nast¹pi³o to powoli.

Miejmy nadziejê, ¿e ta tendencja
bêdzie siê utrzymywa³a.

Za tym, ¿e wzrost gospodar-

czy bêdzie nadal szybki , przemawia wiele czynników min: dobra

koniunktura w gospodarce wia-

towej , obecny wzrost popytu

konsumpcyjnego,

mo¿liwoæ

zwiêkszenia inwestycji

oraz ni¿-

sze od tego roku opodatkowanie
dochodów przedsiêbiorstw.

towy przygotowa³ raport,

do pe³nej wersji zmienionych przepisów.

Po

A jednak my, zwykli obywate-

le, odczuwamy to inaczej. Polski

po ich przeczytaniu oka¿e siê jednak, ¿e tzreba siêgn¹æ do róe³, czyli

z które-

sporego postêpu w transformacji,
Polska bêdzie potrzebowa³a oko-

³o 30 lat na docigniêcie Europy
Zachodniej pod wzglêdem wydaj-

noci pracy.

Szacowany za 2002 rok wska-

nik wydajnoci pracy wyniós³ w

Kto mo¿e kierowaæ robotami
budowlanymi? Otó¿ tu zakres zosta³ rozszerzony - zgodnie z nowelizacj¹ uprawnione s¹ do nich równie¿
osoby posiadaj¹ce dyplom mistrza w
odpowiednim zawodzie budowlanym.
Nowym obowi¹zkiem projektanta jest obecnie do³¹czenie do projektu budowlanego owiadczenia o
sporz¹dzeniu projektu zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

zg³oszenia, np. dodano boiska, korty tenisowe, bie¿nie, ale tak¿e ...oczka
wodne. Czy naprawdê kto tej ostatniej pozycji bêdzie bezwglêdnie przestrzega³, trudno wyrokowaæ. Przepis
jest,

ale

czy

Ucilono zapis dotycz¹cy aktualnoci zawiadczeñ projektantów o wpisie na listê cz³onków samorz¹du za-

lanego.

Bank wiatowy oceniaj¹c polsk¹

gospodarkê, uwa¿a za najwa¿niejsze kwestie

to ograniczanie bez-

robocia, przypieszenie inwesty-

cji infrastrukturalnych oraz wpro-

mar-

projektów przy³¹czy do budynków.

grzech

17.

zostanie

uzgodnienia pod wzglêdem p.po¿.

wodowego:



nie

twy?Usuniêto zapis o koniecznoci

Polsce 13,5, podczas, gdy w Republice Czeskiej  16 a na Wê-

ma byæ aktualne na

dzieñ opracowania projektu budow-

Organ architektoniczno - budowlany przed wydaniem pozwolenia na
budowê dodatkowo sprawdza, czy
projektant sporz¹dzi³ informacjê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i ochrony

Zadajmy sobie zatem pytanie

wadzenie przewidywalnoci przy

równywania poziomu ¿ycia w roz-

Jednak, zdaniem przedstawi-

przez organ architektoniczno - bu-

cieli B silnymi stronami gospo-

dowlany, decyzji o pozwoleniu na

jak d³ugo bêdzie trwa³ proces wyszerzonej Unii?

Czy wystarczy Polsce i Pola-

kom wst¹piæ jedynie do klubu?
Odpowiemy na nie

przywo³u-

j¹c dowiadczenia innych bied-

nych pañstw przystêpuj¹cych do
wspólnoty. W 1952 roku, gdy powsta³a

Europejska

Wspólnota

Wêgla i Stali, jej najbiedniejszym
cz³onkiem by³y W³ochy. W latach

50. i 60., a nastêpnie w 80. i na
pocz¹tku 90., kraj ten rozwija³ siê

interpretowaniu prawa.

odzyskana w po³owie 2001 roku

nu siê nie wlicza.

konkurencyjnoæ

gospodarki,

g³ównie dziêki wzrostowi wydaj-

noci pracy, du¿y rynek, dobre
po³o¿enie geograficzne, które jest

atrakcyjne dla inwestorów, a tak¿e adopcja czêci prawa europejskiego oraz wysoki nap³yw bez-

porednich inwestycji zagranicznych.

niunkturze gospodarczej. Irlandia

wydaje siê byæ dla polskich przed-

Raport Banku wiatowego nie

wstêpuj¹c w 1973r do EWG star-

siêbiorców ¿adnym zaskoczeniem.

go poziomu co W³ochy ale tam nie

wszechobecn¹ korupcj¹ i biuro-

towa³a mniej wiêcej z tego samenast¹pi³a ¿adna gwa³towna popra-

wa. Dopiero po 16 latach PKB z 52
proc. wzrós³ do 60 proc. Jednak
od tego momentu zacz¹³ rosn¹æ

jak szalony i 1998 roku zdystan-

Zmieniono termin na wydanie

budowê z dwóch miesiêcy na 65 dni

dynamicznie, co wiadczy³oby o

tym, ¿e cz³onkostwo sprzyja ko-

zdrowia do tzw. planu BIOZ.

darki polskiej s¹ porównywalne z

krajami s¹siednimi koszty pracy,

O swoich problemach z fiskusem,
kracj¹,

niestabilnoci¹

prawa

mówi¹ otwarcie. Obserwuj¹c po-

czynania naszych polityków wydaje siê i¿ nikomu jednak nie zale-

¿y na poprawie tego stanu.

Szukaj¹c inwestorów

W niewielkim zakresie zmieniono katalog budów wymagaj¹cych

oraz ucilono, czego do tego termi-

Wprowadzono katalog istotnych zmian do projektu budowlanego.
Przy³¹cza wymagaj¹ geodezyjnego wytyczenia oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.
Ucilono katalog obiektów,
które wymagaj¹ decyzji PINB o pozwoleniu na u¿ytkowanie.
Zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu nie wymaga pozwolenia, ale
zg³oszenia. W noweli ustawy okrelono za³¹czniki do powy¿szego zg³oszenia.
Zmieniono tak¿e termin przesy³ania kopii rejestrów decyzji i wniosków o pozwoleniu na budowê: wojewodzie nale¿y je przesy³aæ nie do
pierwszego, lecz do ka¿dego 5 dnia
miesi¹ca.

O przyspieszeniu wzrostu gospodar-

jekt nowelizacji.

siê utrzyma³ i nie by³ tylko zjawi-

tutaj cokolwiek planowaæ w d³u¿-

czego piszemy obok. Aby ten stan
skiem sezonowym, konieczne jest
zwiêkszenie liczby inwestycji dokonywanych zarówno przez polskich

jak i zagranicznych przedsiêbiorców.
Czy w porównaniu z S³owacj¹ i

Wêgrami polska gospodarka stoi na
przegranej pozycji?

Nie ze wszystkim jest tak kata-

strofalnie, jak nam siê wydaje.

Okaza³o siê, ¿e Polska oferuje in-

westorom najni¿sze w regionie ob-

ci¹¿enia kosztów pracy i ca³kiem ko-

rzystne stawki za pracê. Obci¹¿enia
pracodawcy zwi¹zane z wynagrodze-

niem pracownika by³y w Polsce najmniejsze - tylko 20,4 proc. przeciêt-

nego wynagrodzenia brutto. W po-

zosta³ych krajach naszego regionu to

sporo ponad 30 proc.!

Ca³kowity redni miesiêczny

koszt, jaki ponosi firma na pracownika, jest ni¿szy ni¿ na Wêgrzech czy
w Czechach. Stosunkowo niskie

koszty pracy to efekt najwy¿szego

w regionie bezrobocia i spowolnienia

gospodarczego lat 2001-03. Spowo-

dowa³o ono, ¿e nasze pensje nie ro-

s³y tak szybko jak czeskie czy wê-

gierskie.

Niele - dla inwestorów - jest te¿

z obci¹¿eniami podatkowymi. Tzw.

stopieñ fiskalizacji gospodarki (to

wp³ywy do bud¿etu z podatków jako

Przedsiêbiorcy pytaj¹ zatem, jak

szym okresie czasu i jak ograniczyæ

ryzyko jakie jest zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci.

Obecnie nie mo¿emy postulowaæ za

ograniczeniem tempa i iloci zmian w

prawie, szczególnie kiedy musimy

dostosowaæ nasze prawo do uregulowañ unijnych.

Ostatnio duzymi sukcesami w

pozyskiwaniu inwestorów pochawa-

liæ siê mo¿e Gmina Ujazd, o której
piszemy w innym miejscu. Firma
MONDIALE

ju¿ wkrótce podejmie

dzia³ania w zagospodarowaniu stre-

fy gospodarczej przy wêle autostra-

dy A4 w Olszowej. Firma ta jest
spó³k¹ hiszpañsko- irlandzko- ame-

rykañsk¹.

Oczywicie ju¿ na tym etapie po-

jawi³y siê pierwsze bariery administracyjne. Do dzi firma nie otrzy-

ma³a promesy Ministerstwa Finan-

sów na utworzenie sk³adu celnego w
tej strefie gospodarczej.

A niestety ich plany rozwojowe

w du¿ym stopniu s¹ od tego uzale¿nione.

Inwestorzy pojawili siê tak¿e na

terenie Strefy Gospodarczej po by-

³ym Argomecie. Burmistrz Fabianow-

ski ostanio doæ skutecznie promuje

tereny przemys³owe Strzelec Op.

jako miejsca na nowe inwestycje. Ju¿

odsetek produktu krajowego brutto)

wkrótce firma Bemar  Pol uruchomi

ca³y nasz system podatkowy nie ma

towni. Za parê dni zostanie og³oszo-

ci i nieprzewidywalnoci zmian.

Zieleni Miejskiej w bardzo korzyst-

by³ wy¿szy tylko na S³owacji. A ¿e

dobrych ocen, to zas³uga niestabilnoChyba tylko w Polsce prawo

zmienia siê tak szybko, a bardzo czê-

sto niektóre ustawy s¹ nowelizowane tu¿ po ich

wejciu w ¿ycie, a na-

wet jeszcze szybciej. Niechlubnym

przyk³adem jest ustawa o podatku
VAT, która poprzednio by³a noweli-

zowana kilkakrotnie w roku. Ta obo-

wi¹zuj¹ca od 1 maja 2004 ma ju¿ pro-

produkcjê na terenie po by³ej Cemen-

ny przetarg na sprzeda¿ terenów po
nym po³o¿eniu w samym centrum

miasta. W³adze miasta aktywnie po-

szukuj¹ inwestorów. Wszystko po
to, aby powstawa³y nowe miejsca

pracy, aby Strzelce nie sta³y siê gospodarcz¹ pustyni¹, gdzie wysychaj¹

kolejne ród³a dochodów gminy i jej
mieszkañców.

k.p.

