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WPROWADZENIE
Przyjęty w grudniu 2002 roku budŜet miasta na rok 2003 dawał impuls
do dalszego rozwoju miasta, poprawy warunków Ŝycia mieszkańców
i powodował, Ŝe miasto Leszno rozwijało się.
Władze miasta wspierały wszelkie inicjatywy mieszkańców i to zarówno
te, które miały charakter gospodarczy realizowane przez Komitety Inicjatyw
Gospodarczych,
jak
i
o
charakterze
społecznym
proponowane
przez organizacje pozarządowe. Jednym z najwaŜniejszych zadań jest
stwarzanie warunków umoŜliwiających rozwój gospodarczy i pozyskiwanie
inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Zadanie to było realizowane
we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą oraz z innymi stowarzyszeniami
i podmiotami gospodarczymi.
Przygotowano raport na temat sytuacji społeczno-gospodarczej miasta
na koniec 2003 roku.
Przeprowadzono badania ankietowe (na 110 leszczyńskich firm
odpowiedziały 74) na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej
w Lesznie. Wyniki ankiety są w opracowaniu i posłuŜą do sformułowania
programu wspierania przedsiębiorczości w Lesznie.
Promowano leszczyńskie firmy w róŜnego rodzaju wydawnictwach
w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej. Oferta inwestycyjna miasta
została przesłana do 4-ch izb gospodarczych, do 23 firm w Szwecji i około 400
firm we Francji.
MoŜliwości Leszna zostały przedstawione na targach Inwestycyjnych
Miast Polskich, na targach Inwestycji i Nieruchomości w Lipsku oraz dla
przedsiębiorców ze Szwecji podczas ich wizyty w Poznaniu.
Te wszystkie działania spowodowały, Ŝe w 2003 roku w Lesznie
zainwestowały lub poszerzyły swoją działalność następujące firmy:
EuroComfort, Mlekovita, Peamco oraz sprzedano takŜe tereny pod obiekty
handlowe i usługowe.
Działania władz Miasta Leszna w zakresie kontaktów z inwestorami
zostały wysoko ocenione w ogólnopolskich badaniach i rankingach:
- III miejsce w rankingu Atrakcyjności Inwestycyjnej Miast
i zakwalifikowanie do klasy „B” (bardzo atrakcyjne) przez Centrum
Europejskich Studiów Regionalnych
- III miejsce w kategorii zarządzania rozwojem w rankingu Gmin
w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej
- 17 miejsce na 65 miast na prawach powiatu w Wielkim Rankingu
Miasta 2003
Wszystkie te działania świadczą o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej naszego
miasta.
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Działalność w sferze współpracy zagranicznej została dostrzeŜona
przez Radę Europy, która przyznała „Flagę Europy” stanowiącą stopień
Nagrody Europy przyznany za szczególne osiągnięcia w szerzeniu myśli
europejskiej.
W minionym roku odbyło się Referendum na temat wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej. Udział w nim wzięło 33.009 osób, co stanowiło 66 %
uprawnionych do głosowania, z czego 27.685 osób tj. 84 % biorących udział
w głosowaniu opowiedziało się za akcesją do Unii.
Kontynuowano współpracę z miastami partnerskimi Suhl w Niemczech
i Deurne w Holandii oraz w znacznie ograniczonym zakresie z Baturi
w Kamerunie. Poszerzono współpracę zagraniczną z miastami St.Pölten
w Austrii i Montluçon we Francji. Nawiązano nowe kontakty zagraniczne
ze Stryjem na Ukrainie i Kaługą w Rosji.
Wiele wysiłku wkładano w utrzymanie ponadregionalnego charakteru
miasta Leszna. W sierpniu 2003 roku rozpoczęło działalność Stowarzyszenie
„Organizacja Turystyczna Leszno-Region”. W ramach tego Stowarzyszenia
oraz współpracy z władzami Województwa Wielkopolskiego uczestniczyliśmy
w targach turystycznych w Katowicach, Poznaniu, Berlinie, Goeteborgu,
Utrechcie, a materiały przesłaliśmy do informacji turystycznej w Deurne i Suhl.
W roku 2003 Leszno było współorganizatorem XXVIII Szybowcowych
Mistrzostw Świata. Gościliśmy wówczas przedstawicieli wielu państw z całego
świata. Impreza zakończyła się duŜym sukcesem organizacyjnym
i propagandowym. Uczestnicy zabrali ze sobą wiele ciekawych i dobrych
wraŜeń z miasta i regionu.
BudŜet roku 2003 miał proinwestycyjny charakter. W minionym roku
do największych zrealizowanych zadań inwestycyjnych naleŜy oddanie
drugiego segmentu budynku komunalnego przy ul.Jeziorkowskiej – 24
mieszkania. Wiele środków finansowych pochłonęły prace związane z budową
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Zatorzu, w Zaborowie i w rejonie ulicy
Saperskiej. W wyniku tych inwestycji powstało łącznie 4.827,1 mb sieci
kanalizacyjnych. Jedną z najwaŜniejszych inwestycji była budowa nowych linii
oświetlenia ulicznego. W wyniku tych prac w mieście przybyło 137 punktów
świetlnych. Znaczący udział w inwestycjach stanowiły prace budowlane
i modernizacyjne na drogach. W minionym roku pobudowano nawierzchnię na
ulicach Konstyctucji 3-Maja, Wyspiańskiego, Krzyckiego, Szymanowskiego,
Czarnieckiego,
Grottgera,
Jeziorkowskiej,
Janickigo,
Podmiejskiej,
Dąbrowskiego, Hubala. W wyniku tych prac powstało 2.356 mb dróg
oraz 10.386 m2 chodników. Znaczącą kwotę stanowiły wydatki związane
z inwestycją Trasy W-Z. W ramach tej kwoty uregulowano zobowiązania z roku
2002, zapłacono za roboty drogowe związane z modernizacją ul.Estkowskiego
oraz za badania natęŜenia hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zmiany programu
sygnalizacji świetlnej. Podobnie jak w latach poprzednich miasto wspólnie
z grupami mieszkańców wykonało prace w ramach Komitetów Inicjatyw
Gospodarczych. Były to głównie prace związane z tworzeniem infrastruktury
technicznej.
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W roku 2003 na inwestycje wydano prawie 21 mln zł. Wydatki te łącznie
z inwestycjami spółek miasta miały duŜy wpływ na minimalizowanie skutków
bezrobocia. W roku 2003 po raz pierwszym od pięciu lat liczba osób
bezrobotnych zmniejszyła się ( o 3,7 %). Na koniec grudnia 2003r. w mieście
bez pracy pozostawały 4.263 osoby, a stopa bezrobocia utrzymywała się
na poziomie 14,5 %. Mniej było firm dokonujących zwolnień grupowych
i wzrosła liczba podjęć pracy. Dzięki realizowanym programom rynku pracy
do aktywnych form skierowano 745 osób bezrobotnych z miasta Leszna. Mimo
spadku bezrobocia w 2003 roku sytuacja na rynku pracy nadal jest trudna.
W roku 2003 przeprowadzono 8 kontroli zewnętrznych. Jednostkami
kontrolującymi były: NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, słuŜby
Wojewody Wielkopolskiego, Archiwum Państwowe, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych kontrola
wewnętrzna Urzędu Miasta Leszna przeprowadziła łącznie 30 kontroli
w Wydziałach Urzędu Miasta oraz w jednostkach podległych. Kontrole te nie
wykazały większych uchybień i nieprawidłowości. Uchybienia i nieprawidłowości
stwierdzone podczas kontroli na podstawie zaleceń pokontrolnych zostały
usunięte.
Rok 2003 to kolejny rok dalszych zmian w systemie samorządności
w Polsce.
W m-cu grudniu 2003 r. uchwalono długo oczekiwaną ustawę
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której opóźnienie
spowodowało wydłuŜenie prac nad projektem budŜetu 2004.
Uchwalona wcześniej ustawa o poŜytku publicznym równieŜ wprowadza
szereg zmian, które będą miały znaczenie w podejściu do finansowania
organizacji pozarządowych w roku 2004.
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