UCHWAŁA NR ………………….
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia ………………………….
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Rozwoju
Lokalnego” oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) Rada
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą „Centrum Rozwoju Lokalnego”
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A, zwaną dalej CRL.
§ 2. Nieruchomości zabudowane, położone w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
ul. Sandomierskiej 26A oraz przy ul. Sienkiewicza 70 zostaną przekazane przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski w zarząd CRL, w celu realizacji zadań statutowych.
§ 3. CRL nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 4. Termin rozpoczęcia działalności CRL określa się na dzień 1 stycznia 2022 roku.
§ 5. Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projektodawca – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy – Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru
Właścicielskiego

Załącznik do Uchwały Nr ........................
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia ..................................
STATUT
jednostki budżetowej „Centrum Rozwoju Lokalnego”
§ 1. Centrum Rozwoju Lokalnego, zwane dalej „CRL”, jest jednostką sektora finansów
publicznych, wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonującą w formie jednostki budżetowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zwanej dalej „Gminą”.
§ 2. CRL działa na terenie Gminy.
§ 3. Siedzibą CRL jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 4. Przedmiotem działalności CRL jest:
1)

prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji

Zawodowej, w tym

prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego,
2)

prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej, jako ośrodka wsparcia dla
funkcjonowania ekonomii społecznej w Gminie,

3)

prowadzenie Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych,

4)

udostępnianie obiektów wymienionych w punktach od 1 do 3,

5)

aktywizacja społeczna i gospodarcza lokalnej społeczności i Gminy oraz podejmowanie
inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz
regionalnych,

6)

współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,

7)

promowanie i wspieranie przedsiębiorczości, przedsiębiorców oraz przyciąganie
inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,

8)

prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości

i

aktywizacji

zawodowej

osób

pozostających

i zagrożonych utratą pracy oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
9)

promocja Gminy.

bez

pracy

§ 5. Dyrektor CRL jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 6. 1. Dyrektor reprezentuje CRL na zewnątrz oraz kieruje jednoosobowo jego
działalnością na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta
Miasta, w szczególności do:
1)

zaciągania zobowiązań finansowych oraz zarządzania składnikami mienia,

2)

zawierania i rozwiązywania umów związanych z przedmiotem i zakresem statutowej
działalności.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1,

wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 7. Dyrektor kieruje CRL przy pomocy swojego zastępcy oraz podległych mu komórek
organizacyjnych i stanowisk pracy.
§ 8. Szczegółową strukturę organizacyjną CRL, zadania poszczególnych komórek
organizacyjnych oraz ramowe zadania przypisane do kierowniczych i samodzielnych
stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny, opracowany przez Dyrektora CRL
i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 9. CRL jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. Dyrektor CRL
wykonuje wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników CRL.
§

10.

Wynagrodzenie

Dyrektora

CRL

ustala

Prezydent

Miasta

Ostrowca

Świętokrzyskiego.
§ 11. Wynagrodzenie pracowników CRL ustala Dyrektor.
§ 12. Zasady wynagradzania pracowników CRL określa regulamin wynagradzania
ustalany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa przez Dyrektora CRL
i uzgodniony z Prezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 13. CRL jest samorządową jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 14. Nadzór nad działalnością CRL sprawuje Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE
W związku z podjęciem przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Uchwały
o rozwiązaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej dotychczas pod firmą
„Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,
niezbędnym staje się przejęcie realizowanych dotychczas zadań i kontynuowanie działań
w sposób płynny oraz nie zakłócający funkcjonowania obsługiwanych dotychczas przez
spółkę podmiotów, jak również zapewniający dalszy rozwój gminy i rynku lokalnego.
Gwarantem zapewniającym taki sposób działania jest utworzenie jednostki organizacyjnej
pod nazwą „Centrum Rozwoju Lokalnego”, która to, zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, może być utworzona w celu wykonywania
zadań gminy. Aby zaś powołać jednostkę, zgodnie z zapisami art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niezbędne jest nadanie jej
statutu oraz określenie mienia przekazywanego jednostce w zarząd.
Zadaniem nowej jednostki będzie nie tylko kontynuacja faktycznej działalności realizowanej
do tej pory przez spółkę, lecz również nowe zakresy funkcjonowania wynikające ze Strategii
Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030 oraz z realizowanego przez
gminę projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” związane ze zintegrowanymi
oraz kompleksowymi działaniami zmierzającymi m.in. do aktywizacji społecznej
i gospodarczej gminy, poszerzenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, wsparcia osób
przedsiębiorczych i organizacji pozarządowych czy przyciągania inwestorów
i inwestycji kreujących nowe miejsca pracy. Kompletny zakres działalności będzie miał także
na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności
administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz
lokalnych, jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.
Jednostka, zgodnie ze statutem, przejmie większość zadań likwidowanej spółki,
tj. prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w tym prowadzenie
Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego oraz Centrum
Aktywności Obywatelskiej, będzie współpracować i działać na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, promować gminę i wspierać
przedsiębiorczość.
Ponadto jednym z nowych zadań nowopowstałej jednostki będzie realizacja części projektu,
o którym mowa powyżej, w zakresie szkoleń i działań edukacyjno-przedsiębiorczych oraz
docelowo prowadzenie Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych, który
powstanie na przełomie 2023 i 2024 r. w ramach Programu „Rozwój Lokalny”,
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021. Integrator będzie podzielony na dwa komponenty, które wspólnie
mają wytworzyć efekt synergii w zakresie przedsiębiorczości i edukacji. Pierwsza część
będzie związana z edukacją i utworzeniem powierzchni, w których po modernizacji
i dostosowaniu do odpowiednich preferencji dzieci i młodzieży, po uprzednim zbadaniu
potrzeb, mogłyby mieścić się m.in.: strefa druku 3D, wirtualnej rzeczywistości,
programowania i kodowania z elementami game developingu, esportu, CNC, elektroniki,
strefa DIY (Do It Yourself), robotyki, mechatroniki, szachów. W pomieszczeniach będą
odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży, dzięki którym poszerzą swoją wiedzę, spędzą
wolny czas, rozwiną swoje zainteresowania i umiejętności, będą inspirowane nowymi

formami działania i rozwijania swoich kompetencji, będą mogły spotkać się z doradcą
zawodowym i psychologiem, poszerzą wiedzę z zakresu logiki i przedsiębiorczości, spotkają
ciekawych i przedsiębiorczych ludzi, nauczą się programowania i kodowania, rozbudzą
ciekawość, kreatywność i kompetencje przyszłości. Drugą część obiektu stanowić będą
powierzchnie przeznaczone dla ludzi przedsiębiorczych, którzy nie prowadzą jeszcze
działalności gospodarczej, na każdym etapie rozwoju, niezależnie od tego czy będą szukali
inspiracji, wspólnika, czy mają dopiero wstępny pomysł na biznes lub rozwój. Integrator
Przedsiębiorczych ma być miejscem spotkań, integracji, sieciowania się, wymiany wiedzy czy
doświadczeń oraz inspiracji dla osób przedsiębiorczych. W integratorze odbywałyby się
otwarte, bezpłatne wydarzenia, spotkania, pokazywane byłyby ścieżki wsparcia dla osób
planujących założyć działalność w zależności od etapu rozwoju i potrzeb oraz dla osób, które
już prowadzą działalność. Integrator będzie również zapraszać ekspertów zewnętrznych oraz
pokazywać ścieżki rozwiązywania problemów dręczących przedsiębiorców na styku
z urzędem. W ramach współpracy z Integratorem Edukacji odbywać się będą również
spotkania w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży
prowadzone m.in. przez przedsiębiorców z rynku ostrowieckiego. Wszystkie te elementy będą
miały na celu zapewnienie warunków do tworzenia, testowania i rozwijania pomysłów
biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych oraz podnoszących wiedzę na temat
przedsiębiorczości oraz gospodarki.
Nowopowstałej jednostce zostaną przekazane w zarząd nieruchomości zabudowane położone
w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 26A oraz przy ul. Sienkiewicza 70, zaś
kadrę jednostki budżetowej stanowić będą dotychczasowi pracownicy zlikwidowanej Spółki
ARL Sp. z o.o. zgodnie z art. 23¹ Kodeksu Pracy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego uważa się za uzasadnione.

