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Pan Krzysztof Nałęcz Burmistrz
Urząd Miasta Bartoszyce

Szanowny Panie Burmistrzu,
serdecznie gratuluję przyznania Miastu Bartoszyce tytułu i certyﬁkatu „Gmina Fair Play" 2010.
Przyznanie Miastu Bartoszyce tytułu i certyﬁkatu „Gmina Fair Play" jest docenieniem pracy i ogromnego wkładu zarówno władz miasta jak i wszystkich pracowników Urzędu. Dzięki Państwa pracy Bartoszyce mogą poszczycić się wieloma sukcesami, do których bez wątpienia zaliczyć można tytuł i
certyﬁkat „Gmina Fair Play." Tytułem tym bowiem posługiwać się mogą jedynie te samorządy, które
dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla
rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej.
W dzisiejszych czasach niezwykle istotne jest docenienie właśnie takich samorządów, które codziennie
realizują działania przynoszące wymierne korzyści zarówno przedsiębiorcom inwestującym na terenie
gminy, jak i wszystkim jej mieszkańcom.
Rok 2010 jest rokiem szczególnym. W tym roku upływa 20 lat od wejścia w życie ustawy o samorządzie
terytorialnym. Reforma ta była obok transformacji gospodarczej jedną z najważniejszych reform jakie
zrealizowano w Polsce po 1989 roku. Od tej pory to właśnie samorząd terytorialny kieruje i zarządza
sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. Jak słuszna to była decyzja pokazuje przykład Państwa
miasta. Bartoszyce są bowiem dowodem na to, że wiele można zmienić i zbudować, jeśli znacząca część
spraw publicznych jest powierzona gospodarzom danego regionu.
Jestem głęboko przekonany, że najbliższe lata będą dla Bartoszyc okresem kolejnych osiągnięć, wielu inwestycji i dynamicznego rozwoju. Życzę Panu dalszych sukcesów oraz powodzenia w zbliżających się
wyborach samorządowych.
Z wyrazami szacunku.

Certyﬁkat złożony na ręce Burmistrza miasta Bartoszyce, Pana Krzysztofa Nałęcza przez Krajową Izbę Gospodarczą

Bartoszyce Gminą Fair Play
po raz czwarty
Ideą konkursu „Gmina Fair Play” jest wskazanie polskim i zagranicznym ﬁrmom miejsca, gdzie mogą inwestować bez obaw oraz
miejsca, w którym inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze.
Mogą liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników, których
etyka i kompetencje nie są kwestionowane. Miejscem takim z pewnością jest miasto Bartoszyce.
Gmina Fair Play to gmina, która:
• charakteryzuje się praworządnością i wysokim poziomem etycznym
pracowników gminy,
• aktywnie podejmuje działania organizacyjne, promocyjne i ﬁnansowe,
mające na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy,
• dąży do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
• dotrzymuje podjętych zobowiązań,
• stale polepsza infrastrukturę gminną,
• promuje pro – ekologiczne inwestycje i obiekty dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
• prowadzi konsultacje z mieszkańcami oraz dba o zaspokajanie ich
potrzeb,
• współpracuje z lokalnym biznesem,
• wprowadza odpowiednie standardy obsługi przedsiębiorców poprzez
wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy.
Uzyskanie tytułu i certyﬁkatu przez kolejne lata, począwszy od 2007
roku, świadczy o rzetelności gminy wobec inwestorów. Jest to również
zobowiązaniem do utrzymania wysokiego poziomu obsługi inwestorów
i doskonalenia go. Certyﬁkat ,,Gmina Fair Play” wyróżnia nagrodzony
samorząd na tle innych gmin, a dla inwestora jest gwarancją rzetelności
ze strony gminy
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