
UCHWAŁA NR 300/XXXI/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie  przyjęcia apelu poparcia 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

Na podstawie § 66 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosądeckiego, przyjętego Uchwałą nr 265/XXII/13 Rady Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2013.1411 j. t.) 
Rada Powiatu Nowosądeckiego postanawia:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący                     
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Załącznik  

do Uchwały Nr 300/XXXI/18 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

z dnia 6 kwietnia 2018 r. 

 

 

RADA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 
 

postanowiła poprzeć inicjatywę 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 o treści: 

 

 

 Rada Powiatu Nowosądeckiego zwraca się do Pani Minister z prośbą o rozważenie 

ulokowania instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Nowym Sączu. 

Czując odpowiedzialność za rozwój całej Sądecczyzny oraz znając rolę sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw w rozwoju polskiej gospodarki, dołączamy do koalicji podmiotów, 

które wystąpiły z wnioskiem o umiejscowienie tej nowej i kluczowej instytucji dla polskich 

przedsiębiorców w Nowym Sączu, tj.  Klubu Jagiellońskiego, przedstawicieli i absolwentów 

Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, organizacji zrzeszających 

przedsiębiorców,  organizacji pozarządowych oraz samorządów terytorialnych. 

Powiat Nowosądecki wspiera wszelkie inicjatywy, mające na celu rozwój 

przedsiębiorczości. Niewiele regionów w Polsce jest w stanie pochlubić się tak szerokim 

wachlarzem doskonale rozwijających się branż wszystkich sektorów działalności 

gospodarczej. Za umieszczeniem siedziby Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

w Nowym Sączu przemawia fakt, że Sądecczyzna to siedziba wielu znanych firm, takich jak: 

Konspol, Fakro, Wiśniowski, Newag S.A. oraz wielu mniejszych przedsiębiorstw sądeckich 

z powodzeniem konkurujących na rynkach polskich i zagranicznych.  

Zlokalizowanie Biura Rzecznika oraz pozostałych instytucji towarzyszących 

w Nowym Sączu będzie nie tylko wsparciem dla regionu sądeckiego, ale bardzo istotnym 

impulsem dla jego rozwoju.  
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Uzasadnienie

W związku z uchwaleniem regulacji, mających na celu wsparcie przedsiębiorczości
w naszym kraju, zawartych w „Konstytucji dla biznesu”, Rada Powiatu Nowosądeckiego postanawia
przyłączyć się do koalicji podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem o umiejscowienie w Nowym Sączu
wspomnianych w powyższych przepisach instytucji takich jak: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw
oraz jednej z siedzib Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) na terenie miasta Nowego Sącza.
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