
ZARZĄDZENIE NR B.0050.034.2021
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Bierunia

Na podstawie art. 7 pkt.1 ust. 17 i 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn.zm.)

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.Biorąc pod uwagę budowanie i kształtowanie rozwoju gospodarczego oraz ustandaryzowanie współpracy 
z przedsiębiorcami na terenie Miasta Bierunia, powołuje się Radę Gospodarczą przy Burmistrzu Miasta Bierunia, 
zwaną dalej Radą.
§ 2.Rada jest ciałem opiniotwórczym i doradczym.
§ 3.1. Rada działa na terenie Miasta Bierunia.

2. Działalność Rady oparta jest na osobistej i społecznej pracy jej członków.

3. Rada wyraża opinie oraz podejmuje inicjatywy w sprawach dotyczących rozwoju gospodarczego Miasta, 
w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

4. Do zadań Rady należy:

a) inicjowanie działań mających na celu rozwój gospodarczy gminy, w szczególności tworzenie nowych 
inwestycji i nowych miejsc pracy,

b) współdziałanie przy tworzeniu i realizowaniu strategii rozwoju miasta,

c) opiniowanie istniejących i nowopowstających programów w zakresie przedsiębiorczości i polityki 
gospodarczej,

d) informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców, problemach i stanie rozwoju gospodarczego na 
terenie miasta,

e) podejmowanie inicjatyw na rzecz współpracy lokalnego samorządu z przedstawicielami nauki
i z przedsiębiorcami, przy udziale instytucji otoczenia biznesu,

f) wzmacnianie prestiżu środowiska przedsiębiorców m.in wspólnej promocji gospodarczej,
g) inicjowanie i wspieranie działalności gospodarczej, promocyjnej, naukowej, oświatowej, kulturalnej, 
sportowej, w zakresie ochrony środowiska, akcji dobroczynnych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz 
innych działań na rzecz dobra wspólnego,

h) propagowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na rzecz lokalnej społeczności.

§ 4. Członkom Rady przysługuje prawo do inicjowania i udziału we wszelkich przedsięwzięciach oraz akcjach 
wynikających z realizacji celów Rady.
§ 5. Rada realizuje swoje cele poprzez: 

a) udział członków w spotkaniach Rady,

b) wspieranie i udział w przedsięwzięciach promujących miasto, w tym jego działania inwestycyjne,
c) współpracę z innymi przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami, działającymi na rzecz rozwoju miasta, 
przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy,

d) pozyskiwanie opinii i przekazywanie informacji w zakresie potrzeb oraz problemów przedsiębiorców,

e) współdziałanie z władzami miasta mające na celu ożywienie gospodarcze miasta oraz rozbudzenie 
aktywności gospodarczej.
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§ 6.1. Członkiem Rady może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
prowadząca swoją działalność lub reprezentująca podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta 
Bierunia.

2. Członka Rady każdorazowo powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.

§ 7.1. Spotkania Rady zwołuje Burmistrz Miasta Bierunia, który  uczestniczy w pracach Rady lub w jego 
zastępstwie osoba upoważniona. 

2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

3. Rada podejmuje opinie, stanowiska wnioski zwykłą większością głosów.

4. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

5. Obsługę administracyjno - biurową Rady prowadzi Biuro Burmistrza.

§ 8.Wykonanie zarządzenia i nadzór nad jego realizacją powierzyć kierownikowi Biura Burmistrza. 
§ 9.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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