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Delegaci na XVII Zgromadzenie Ogólne 
Związku Powiatów Polskich 

 
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
miniony rok 2013 nie należał do najłatwiejszych w naszej działalności, ale 
zakończył się optymistyczną informacją o skutecznym rozdysponowaniu ponad 
160 mln dodatkowych pieniędzy, w tym 29 mln dla powiatów na realizację 
zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej i 3 mln dla sześciu 
powiatów, które poniosły straty w infrastrukturze komunalnej w wyniku 
zdarzeń losowych. To był dobry akcent skutecznej działalności naszego 
Związku. 
 
Jeśli cofnąć się do początków roku 2013, nie sposób pominąć wydarzenie, 
jakie miało miejsce 18 lutego w Sali Kolumnowej Sejmu. Zorganizowana 
przez Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz 
Związek Powiatów Polskich konferencja „Od przeszłości do przyszłości 
ustroju samorządu powiatowego” dobitnie pokazała, że lekceważące kiedyś 
powiedzenie „Polska powiatowa” teraz brzmi dumnie. Jest synonimem 
szerokich horyzontów, determinacji w realizowaniu celów i niepodważalnych 
osiągnięć wspólnot lokalnych.  
 
Szanowni Delegaci, 
w ubiegłym roku ogłosiliśmy „Rok powiatów”, trwający od kwietnia 2013  
do kwietnia 2014. Jeśli spojrzeć na fakty i skuteczność działania Związku 
Powiatów Polskich, to w określeniu „Rok powiatów” nie ma żadnej przesady. 
 
Możemy z dumą przytoczyć zakończone sukcesem negocjacje z organami Unii 
Europejskiej. Będziemy mogli skorzystać z dofinasowania unijnego  
w projektach decydujących o rozwoju lokalnych i regionalnych wspólnot 
samorządowych. W tym kontekście istotne jest, że udało się uzyskać gwarancję 
kwalifikowalności podatku VAT w realizowanych przez nas projektach,  
co bardzo korzystnie wpłynie na proporcje: wkład własny samorządu,  
a dofinansowanie unijne.  
 
Niekwestionowana jest rola Związku Powiatów Polskich w kształtowaniu 
treści ogólnopolskich programów operacyjnych tworzonych na potrzeby 
wdrażania środków unijnych perspektywy  lat 2014 – 2020. 

W pracach nad tymi ważnymi dokumentami, nasz Związek przyjął rolę 
koordynatora wszystkich korporacji samorządowych: dostarczone zostały setki  
argumentów i poprawek, z których znakomita większość została 
zaakceptowana przez resort infrastruktury i rozwoju. 



 

 

Związek Powiatów Polskich wypracował sobie silną pozycję partnera w procesie legislacyjnym. 
Tytułem przykładu: udało się przekonać resort zdrowia o potrzebie korekty projektu 
wprowadzającego obowiązek dla szpitali, utrzymywania przez całą dobę karetki i personelu 
lekarskiego do transportu sanitarnego. Wprowadzenie tego rozwiązania skutkowałoby dodatkowym 
obciążeniem dla szpitala w wysokości średnio milion złotych rocznie. Ostatecznie projekt 
rozporządzenia został zmieniony z uwzględnieniem interesu pacjentów oraz możliwości finansowych 
systemu ochrony zdrowia  Udało się także osiągnąć wydłużenie okresu dostosowawczego SOR-ów  
w zakresie lądowisk dla helikopterów. 

Między innymi dzięki aktywności ZPP udało się uzyskać wydłużenie do 2017 roku okresu 
dostosowania szpitalnych oddziałów ratunkowych do warunku zapewnienia lądowisk dla 
helikopterów, a także  oraz uratować SP ZOZ–y i inne samorządowe osoby prawne przed 
obowiązkiem lokowania wolnych środków w depozytach JST lub Ministra Finansów. W tej ostatniej 
sprawie, po wielu spotkaniach z przedstawicielem resoru finansów osiągnięto kompromis 
oczekiwany przez środowiska samorządowe. W efekcie depozyty będą, ale nie obowiązkowe  
a fakultatywne.  
 
Przy naszym znaczącym udziale znowelizowany został art. 243 ustawy o finansach publicznych 
(indywidualne limity zadłużenia) i wprowadzone przepisy dotyczące mechanizmów naprawczych. 
Poprawa jest niewielka - zatem rok 2014 będzie okresem monitoringu skuteczności 
zaproponowanych rozwiązań, a jednocześnie czasem na wypracowanie kolejnych rozwiązań 
stabilizujących sytuację finansową samorządów terytorialnych. 
 
Nie ma sukcesów bez współpracy z innymi ogólnopolskimi organizacjami samorządu terytorialnego. 
Potwierdzają to losy ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Wspólne stanowisko Związku 
Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich przekonało Prezydenta Bronisława Komorowskiego  
o potrzebie podjęcia decyzji o skierowaniu nowelizacji ustawy o drogach publicznych do Trybunału 
Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Z kolei nasze współdziałanie z Unią Metropolii 
Polskich doprowadziły do uelastycznienia przepisów dotyczących indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia gmin, powiatów i województw. 
 
Koleżanki i Koledzy Starostowie, 
Zarząd przedkłada sprawozdanie za rok 2013, rok jubileuszy i codziennego, uporczywego działania 
na rzecz samorządów powiatowych. Mamy przekonanie, że zrobiliśmy wiele, ale nasz Związek 
Powiatów Polskich czekają wciąż do spełnienia nowe zadania na rzecz wspólnot lokalnych. 

 
 

 
Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 
Marek Tramś 
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SK AD ZARZ DU ZWI ZKU POWIATÓW 
POLSKICH 
PREZES ZARZ DU ZWI ZKU POWIATÓW POLSKICH 
Marek Tram  – Starosta Polkowicki 
WICEPREZESI 
Robert Godek – Starosta Strzy owski 
Jan Grabkowski – Starosta Pozna ski 
Marzena Kempi ska – Starosta wiecki 
Andrzej P onka – Starosta Bielski (woj. l skie) 
Zenon Rodzik – Starosta Opolski (woj. lubelskie) 
 
CZ ONKOWIE ZARZ DU 
Cezary Gabryj czyk – Starosta aski 
Edmund Kaczmarek – Starosta J drzejowski 
Ewa Masny – Wiceprzewodnicz ca Rady m.st. Warszawy 
Józef Kozina – Starosta G ubczycki 
Piotr Lech – Starosta Milicki 
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki 
Krzysztof Ma kiewicz – Starosta W brzeski 
Miros aw Pampuch – Starosta Olszty ski 
Józef Reszke – Starosta Wejherowski 
El bieta Smoli ska – Starosta Pruszkowski 
S awomir Snarski – Starosta Bielski (woj. podlaskie) 
Wac aw Stra ewicz – Wicestarosta Gi ycki 
Zbigniew Szumski – Starosta wiebodzi ski 
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski 
Józef Tomal – Starosta My lenicki 
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SK AD KOMISJI REWIZYJNEJ ZWI ZKU 
POWIATÓW POLSKICH 
PRZEWODNICZ CY KOMISJI REWIZYJNEJ 
Micha  Karalus – Starosta Pleszewski 
 
 
ZAST PCA PRZEWODNICZ CEGO KOMISJI REWIZYJNEJ 
Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki 
 
CZ ONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ 
W odzimierz Brodiuk – Starosta Ostródzki 
Józef Jod owski – Starosta Rzeszowski 
Zdzis aw Ka amaga – Starosta Ostrowiecki 
Ryszard Kurp – Starosta Wolszty ski 
Szczepan O dakowski – Starosta Suwalski 
Zygmunt Worsa – Starosta widnicki 
Robert Zakrzewski – Starosta Radomszcza ski 
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PRZEWODNICZ CY KONWENTÓW 
POWIATÓW 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa Dolno l skiego 
Cezary Przybylski - Starosta Boles awiecki 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Marzena Kempi ska – Starosta wiecki 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego 
Pawe  Pikula – Starosta Lubelski 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego 
Marek Cie lak – Starosta arski 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa ódzkiego 
Andrzej Szymanek – Starosta Wieruszowski 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa Ma opolskiego 
Jacek Paj k – Starosta Boche ski 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego 
Bogdan P gowski – Starosta Wyszkowski 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego 
Józef Swaczyna – Starosta Opolski 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego 
Józef Michalik – Starosta Lubaczowski 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego 
Franciszek Wi niewski – Starosta Augustowski 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego 
Janina Kwiecie  – Starosta Kartuski 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa l skiego 
Andrzej P onka – Starosta Bielski 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa wi tokrzyskiego 
Edmund Kaczmarek – Starosta J drzejowski 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa Warmi sko-Mazurskiego 
Tadeusz Mordasiewicz – Starosta K trzy ski 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego 
Lech Janicki - Starosta Ostrzeszowski 
Przewodnicz cy Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki 
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XVI ZGROMADZENIE OGÓLNE  
ZWI ZKU POWIATÓW POLSKICH 
W dniach 8 i 9 kwietnia 2013 r. w Wi le odby o si  XVI Zgromadzenie Ogólne Zwi zku 
Powiatów Polskich. Pierwszego dnia obrad zorganizowano seminaria, których tematyka 
dotyczy a zagadnie  istotnych dla dzia ania powiatów: ustrój i przysz o  samorz dów 
terytorialnych w Polsce,  regulacje prawne z zakresu funkcjonowania rynku pracy  
i promocji zatrudnienia.  
W drugim dniu XVI Zgromadzenia Ogólnego  odby y si  obrady plenarne po wi cone 
omówieniu dzia a  zrealizowanych przez ZPP w roku 2012 oraz planowanych na rok 
2013. 
Delegaci wys uchali sprawozdania Prezesa Zarz du Marka Tram  z dzia alno ci ZPP  
w roku 2012 oraz z wykonania bud etu za rok 2012. Przyj to równie  Za o enia 
programowe Zwi zku Powiatów Polskich na rok 2013. 
XVI Zgromadzenie Ogólne Zwi zku Powiatów Polskich przyj o tak e zmiany  
w statucie Zwi zku, dostosowuj ce go do nowych zada  stowarzyszenia oraz uchwali o 
nowy Regulamin Pracy Zarz du Zwi zku Powiatów Polskich. Delegaci przyj li tak e 
stanowisko w sprawie podj cia dzia a  w zakresie zmiany zapisów statutowych 
dotycz cych Konwentów Powiatów. 
 

STANOWISKA PRZYJ TE PRZEZ XVI ZGROMADZENIE 
OGÓLNE ZWI ZKU POWIATÓW POLSKICH 
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POSIEDZENIA ZARZ DU  
ZWI ZKU POWIATÓW POLSKICH 
W roku 2013 odby o si  dwadzie cia jeden posiedze  Zarz du Zwi zku Powiatów 
Polskich – dziesi  stacjonarnych i jedena cie internetowych. Poni ej informacja  
o tematyce obrad poszczególnych posiedze  Zarz du ZPP. 
 
POSIEDZENIE ZARZ DU nr 1@/2013 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Projekt folderu promocyjnego ZPP.  
2. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie domów 

pomocy spo ecznej.   
 
 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 2/2013,  
WARSZAWA 29 stycznia 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Informacja Prezesa o dzia alno ci ZPP w okresie pomi dzy posiedzeniami 

stacjonarnymi. 
2. Skutki finansowe przeniesienia na powiaty zada  zwi zanych z usuwaniem 

pojazdów z dróg.  
3. Realizacja przez powiaty zada  wynikaj cych z programów PFRON w kontek cie 

planowanego przej cia zada  z zakresu rehabilitacji osób niepe nosprawnych 
przez samorz d województwa. 

4. Wysoko  rodków finansowych przyznanych powiatom na rok 2013  
na rehabilitacj  zawodow  i spo eczn . 

5. Zmiany zasad funkcjonowania powiatowych urz dów pracy, planowane przez 
Rz d (punkt zrealizowany przy udziale Pana Jacka M ciny – Sekretarza Stanu  
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo ecznej. 

6. Omówienie materia ów na XVI Zgromadzenie Ogólne ZPP, w tym m.in.: 
- porz dek obrad Zgromadzenia Ogólnego i jego program, 
- seminaria tematyczne – forma organizacji, tematyka, 
- regulamin obrad. 

7. Rozpocz cie dyskusji i prac nad zmianami w statucie ZPP. 
8. Pismo p. Marka Wo niaka, Marsza ka Województwa Wielkopolskiego z pro-

pozycj  wspó pracy w ramach Sta ej Ogólnopolskiej Konferencji Wspó pracy 
Mi dzynarodowej Samorz dów.  

9. Prezentacja modyfikacji struktury organizacyjnej Biura ZPP. 
10. Projekt Fundacji Niepodleg o ci – „Rok o nierzy Wykl tych”. 
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POSIEDZENIE ZARZ DU nr 3@/2013 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Regulamin Organizacyjny Biura Zwi zku Powiatów Polskich, Struktura 

Organizacyjna – podj to uchwa . 
2. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa 

KWRiST, które odby o si  21 stycznia 2013 r. w Warszawie. 
3. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo ecznej 

KWRiST, które odby o si  18 stycznia 2013 r. w Warszawie. 
4. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Spo ecze stwa Informacyjnego KWRiST, 

które odby o si  17 stycznia 2013 r. w Warszawa. 
5. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolno l skiego w sprawie 

reorganizacji Stra y Granicznej oraz planowanej likwidacji Oddzia u Stra y 
Granicznej z siedzib  w K odzku. 

6. Protest Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa 
Lubuskiego z dnia 11.12.2012 r. w sprawie projektu ustawy o korytarzach 
przesy owych.  

7. Projekt folderu ZPP - wydanie specjalne Dziennika Warto Wiedzie , 
uwzgl dniaj cy uwagi i propozycje przekazane w trakcie dyskusji. 

8. Projekt stanowiska w sprawie projektu za o e  ustawy o poprawie warunków 
wiadczenia us ug przez jednostki samorz du terytorialnego. 

9. Projekt przygotowanego opracowania zatytu owanego „Samorz d powiatowy  
w Polsce – raport ZPP”. 

10. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej i rodowiska KWRiST, które odby o si  11 lutego 2013 r.  
w Warszawie. 

11. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które 
odby o si  19 lutego 2013 r. w Warszawie. 

12. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo ecznej 
KWRiST, które odby o si  19 lutego 2013 r. w Warszawie. 

13. Stanowisko wypracowane na spotkaniu dyrektorów reprezentuj cych  
35 Wojewódzkich O rodków Ruchu Drogowego, które w wyniku zapytania 
ofertowego na dostaw  systemu teleinformatycznego wybra y ofert  
konsorcjum ITS/Sygnity. 

14. Projekt uchwa y  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zwi zku 
Powiatów Polskich za rok 2012. 
 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 4/2013,  
WARSZAWA, 26 lutego 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 

1. XVI Zgromadzenie Ogólne ZPP – uzgodnienia organizacyjne, zatwierdzenie 
materia ów dla Delegatów.  
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POSIEDZENIE ZARZ DU nr 5@/2013 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Pismo do KWRiST w sprawie opiniowania w trybie obiegowym projektów 

rozporz dze  opracowanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej. 

2. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST, 
które odby o si 20 lutego 2013 r. w Warszawie. 

3. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Funkcjonalnych Obszarów 
Metropolitalnych i Miejskich KWRiST, które odby o si  22 lutego 2013 r.  
w Warszawie. 

4. Projekt Uchwa y XVI ZO w sprawie zmian w Statucie oraz jednolity tekst Statutu 
ZPP, uwzgl dniaj cy uzgodnienia dokonane podczas posiedzenia Zarz du  
w dniu 26 lutego 2013 r. 

5. Projekt Uchwa y XVI ZO w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarz du, oraz 
jednolity tekst Regulaminu Pracy Zarz du, uwzgl dniaj cy uzgodnienia 
dokonane podczas posiedzenia Zarz du w dniu 26 lutego 2013 r. 

6. Projekt stanowiska XVI ZO ZPP w sprawie projektów zmian ustroju samorz du 
terytorialnego. 

7. Projekt stanowiska XVI ZO ZPP w sprawie zmian w systemie finansów 
publicznych. 

8. Projekt stanowiska XVI ZO ZPP w sprawie przywrócenia w a ciwej roli 
powiatom. 

9. Projekt stanowiska XVI ZO ZPP w sprawie problemów w zakresie transportu  
i komunikacji. 

10. Projekt Uchwa y Nr 29/13 w sprawie przyj cia w poczet cz onków Zwi zku 
Powiatów Polskich - Powiat Nyski, wraz z Uchwa  Nr XXIII/310/13 Rady 
Powiatu Nyskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyst pienia Powiatu 
Nyskiego do Zwi zku Powiatów Polskich.  

11. Apel Rady Powiatu W growskiego w sprawie preferencji dla powiatów o naj-
wy szej stopie bezrobocia. 

12. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które 
odby o si  12 marca 2013 r. w Warszawie. 

13. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz rodowiska KWRiST, które odby o si  11 marca 2013 r. 
w Warszawie. 
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POSIEDZENIE ZARZ DU nr 6/2013, WIS A, 8 kwietnia 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
Sprawy organizacyjne XVI ZO ZPP

2. Propozycje zmian przepisów ustrojowych dotycz cych funkcjonowania 

samorz dów terytorialnych (punkt obrad zrealizowany z udzia em Olgierda 

Dzieko skiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Magdaleny 

M ochowskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji). 

3. Informacja o zaawansowaniu prac zwi zanych z przygotowaniem si  Polski  

do wdra ania rodków unijnych perspektywy 2014 – 2020 (El bieta Bie kowska, 

Minister Rozwoju Regionalnego przekaza a informacje nt. trwaj cych, bardzo 

intensywnych przygotowa  do nast pnej perspektywy finansowej, w odniesieniu 

do przyznanego przez UE Polsce bud etu na lata 2014-2020.  

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 7@/2013,  

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Uchwa a w sprawie  przyj cia stanowiska Zwi zku Powiatów Polskich  

w sprawie zakwalifikowania zada  z zakresu administracji architektoniczno–
budowlanej. 

2. Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa ódzkiego w sprawie: 
Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obci e  
administracyjnych w gospodarce; 
Op aty za pobyt dzieci w placówkach opieku czo-wychowawczych. 

3. Odpowied  Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej na pismo p. Jerzego 
K dziory, Przewodnicz cego Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych 
Urz dów Pracy, znak: DOK JK 072-5/O/2013 z dnia 15 marca 2013 r. dotycz ce 
uwag do projektu za o e  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. 

4. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Spo ecze stwa Informacyjnego KWRiST, 
które odby o si  8 kwietnia 2013 r. w Warszawie. 

5. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz rodowiska KWRiST, które odby o si  15 kwietnia 2013 r. 
w Warszawie. 

6. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej 
Rz du i Samorz du Terytorialnego, które odby o si  16 kwietnia 2013 r.  
w Warszawie. 
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7. Stanowisko XVI Zgromadzenia Ogólnego Zwi zku Powiatów Polskich  
w sprawie og oszenia Roku Powiatów oraz wzory skalowalnego znaku 
graficznego do zatwierdzenia przez Zarz d. 

8. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej 
Rz du i Samorz du Terytorialnego, które odby o si  16 kwietnia 2013 r.  
w Warszawie.  

9. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Europejskich  Komisji Wspólnej Rz du  
i Samorz du Terytorialnego, które odby o si  16 kwietnia 2013 r.  
w Warszawie. 

10. Stanowiska Strony Samorz dowej Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du 
Terytorialnego w sprawie: 

stanowiska rz du wobec obywatelskiego projektu zmiany ustawy o do-
chodach JST; 
projektu za o e  zmian w ustawie Prawo budowlane; 
o wiadczenie w sprawie DT .  

11. Wst pny zarys programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, 
przedstawiony na spotkaniu Zespo u-Grupy roboczej, wspieraj cej prace nad 
przygotowaniem PROW 2014-2020.  

12. List intencyjny dotycz cy wspó pracy w zakresie opracowania narz dzi 
informatycznych wspieraj cych realizacj  zada  publicznych przez jednostki 
samorz du terytorialnego, pomi dzy Polsk  Wytwórni  Papierów 
Warto ciowych S.A. a Zwi zkiem Powiatów Polskich - do konsultacji. 

13. Apel Rady Powiatu Le ajskiego w sprawie zamiaru likwidacji Prokuratury 
Rejonowej w Le ajsku, wraz z pismem przewodnim p. Tadeusza Tr bacza, 
Przewodnicz cego Rady Powiatu Le ajskiego. 

14. Pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie sieci Regionalnych 
O rodków Debaty Mi dzynarodowej. 

15. Pismo Stowarzyszenia Ekopsychologii pn. "Wdra anie Konwencji Karpackiej: 
platforma konsultacji i wspó pracy". 

16. Stanowisko Polskiej Rady Ratowników Medycznych w sprawie zmiany sposobu 
kontraktowania wiadcze  zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne. 

17. Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie kontraktów terytorialnych  
na funkcjonalnych obszarach metropolitalnych i miejskich z za cznikami. 

18. Deklaracja Unii Metropolii Polskich w sprawie terytorialnego wspó dzia ania 
w adz, wraz z za cznikami. 

19. Protest Zarz du Powiatu Wolszty skiego przeciwko planowanej likwidacji 
Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie. 

20. Korespondencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawieraj ca link do 
projektu: "Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie o wiaty oraz 
zmieniaj cej ustaw  o zmianie ustawy o systemie o wiaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw". 

21. Pismo p. Micha a Nieszporka, Starosty Gliwickiego wraz Uchwa  Rady Powiatu 
Gliwickiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu Gliwickiego dotycz cego 
finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie 
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finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, skierowane do Zarz du 
Województwa l skiego. 

22. Informacja o odwo aniu spotkania Premiera Donalda Tuska z przedstawicielami 
samorz dów, planowanego na 15 maja 2013 r. 

23. Projekty rozporz dze  MEN w sprawie: 
wysoko ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za prac  w dniu wolnym od pracy, 
minimalnych stawek wynagrodze  w 2013 r. 

24. Pismo Konwentu Starostów Województwa Opolskiego do Marsza ka 
Województwa Opolskiego w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

25. Pismo p. Ryszarda Ryttera, Starosty Podd bickiego do MPiPS w sprawie dotacji 
na realizacj  zada  w zakresie pieczy zast pczej. 

26. Pismo p. Adama Witka, Wiceprezydenta Elbl ga do MRR w sprawie zapisów  
w projekcie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 

27. Pismo p. Tomasza Uci skiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarki Odpadami  
w sprawie sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. 

28. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
zmiany art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie 
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z pó n. zm.).  

29. Pismo Zwi zku Powiatów Polskich do p. Olgierda Dzieko skiego, Sekretarza 
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie nowelizacji ustawy o finansach 
publicznych (uelastycznienie wska ników zad u ania i deficytu, okre lonych  
w artyku ach 242 i 243).  

30. List Intencyjny Zarz du O rodka Analiz Polityczno-Prawnych w Gda sku  
w sprawie wspó pracy przy przeprowadzeniu drugiej edycji projektu 
badawczego "BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej". 

31. Korespondencja od Józefa Michalika, Starosty Lubaczowskiego do  Janusza 
Piechoci skiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki przedstawiaj ca 
zagadnienie funkcjonowania samorz du powiatu lubaczowskiego, wynikaj ce  
z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

32. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze wzmocnieniem 
narz dzi ochrony krajobrazu.  

33. Komentarz ekonomiczny Miko aja Oniszczuka, Dziekana Korpusu Promotorów 
Polskiego Eksportu pt. "Lubelskie stawia na eksport". 

34. Stanowisko Konwentu Wójtów, Burmistrza i Starosty Kolbuszowskiego  
w sprawie zapisów "Wst pnego zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020". 

35. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz rodowiska KWRiST, które odby o si  20 maja 2013 r. 
w Warszawie. 

36. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Spo ecze stwa Informacyjnego KWRiST, 
które odby o si  23 maja 2013 r. w Warszawie.  

37. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego do pos ów  
z województwa wielkopolskiego w sprawie ich aktywno ci przy procedowaniu 
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nad obywatelskim projektem  ustawy o okr gach s dowych s dów 
powszechnych oraz  ustawy Prawo o ustroju s dów powszechnych. 

38. Materia y, od wspó pracuj cej od lat ze Zwi zkiem Powiatów Polskich, Fundacji 
Pomocy Wzajemnej Barka, dotycz ce projektu pt. "Wdro enie standardów 
wspó pracy administracji publicznej z organizacjami pozarz dowymi" z pro-
pozycj  jego wspó realizacji przez Zwi zek Powiatów Polskich jako partnera. 

39. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Administracji Publicznej i Bezpiecze stwa 
Obywateli KWRiST, które odby o si  24 maja 2013 r. w Warszawie. 

40. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST, 
które odby o si  22 maja 2013 r. w Warszawie. 

41. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które 
odby o si  21 maja 2013 r. w Warszawie. 

42. Stanowiska Zwi zku Gmin Wiejskich RP podj te podczas XXVII Zgromadzenia 
Ogólnego w Poznaniu. 

43. Pismo Starosty Przeworskiego skierowane do Pana Prezydenta Bronis awa 
Komorowskiego w sprawie losów ustawy obywatelskiej o okr gach s dowych. 

44. Stanowisko Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich w sprawie 
Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2014-
2020 w ramach Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej. 

45. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Funkcjonalnych Obszarów 
Metropolitalnych i Miejskich, które odby o si  20 maja 2013 r. w Warszawie. 

46. Pismo Powiatowego Urz du Pracy w Sztumie, skierowane do Ministerstwa Pracy 
i Polityki Spo ecznej z uwagami Powiatowej Rady Zatrudnienia Powiatu 
Sztumskiego dotycz ce za o e  do nowelizacji ustawy o Promocji Zatrudnienia 
i Instytucjach Rynku Pracy. 

47. Uchwa a Rady Powiatu Miko owskiego w sprawie finansowania powiatowych 
inwestycji drogowych, skierowana do Zarz du Województwa l skiego. 

48. Uwagi do punktu 38 Zarz du Nr 7@/13 od Pana Prezesa Jana Grabkowskiego. 
49. Wniosek od FAOW, dotycz cy projektu pt. „Model wspó pracy w powiatowych 

Radach Dzia alno ci Po ytku Publicznego” z propozycj  jego wspó realizacji 
przez Zwi zek Powiatów Polskich jako partnera. 

50. Umowa o wspó pracy pomi dzy Zwi zkiem Miast Polskich, Zwi zkiem Powiatów 
Polskich oraz Sekcj  Niemieck  Rady Gmin i Regionów Europy. 

51. Informacje o wniosku w ramach PO KL 5.4.2, który Zwi zek Powiatów Polskich 
planuje z o y  wraz z Fundacj  Inicjatyw Spo eczno-Ekonomicznych. 

52. Projekt Uchwa y Nr 31/13 w sprawie utraty cz onkostwa w Zwi zku Powiatów 
Polskich - Powiat Skar yski. 

53. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa l skiego w sprawie 
finansowania lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

54. Uchwa a Rady Powiatu w Rybniku przes ana na r ce  El biety Bie kowskiej, 
Minister Pracy i Polityki Spo ecznej, dotycz ca umo liwienia dofinansowania 
inwestycji na drogach powiatowych w ramach RPO Woj. l skiego w latach 
2014-2020. 

55. Pismo - odpowied  Starosty Jerzego Kolarza z Buska Zdroju do MEN w sprawie 
ich odpowiedzi na stanowisko Konwentu Starostów Woj. wi tokrzyskiego  
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z dnia 28 lutego 2013 r., w sprawie finansowych kosztów reformy systemu 
kszta cenia zawodowego na szczeblu ponadgimnazjalnym. 

56. Projekt Uchwa y Nr 32/13 w sprawie utraty cz onkostwa w Zwi zku Powiatów 
Polskich - Powiat Raciborski. 

57. Uchwa a Rady Powiatu Bieru sko-L dzi skiego dotycz ca finansowania 
powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej UE  
na lata 2014-2020. 

58. Materia  zwi zany z realizacj  projektu Dobry Klimat dla Powiatów. 
59. Stanowisko Konwentu Marsza ków Województw RP w sprawie wspó pracy 

pomi dzy samorz dami województw a samorz dami miast wojewódzkich. 
60. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

trudnej sytuacji Domów Pomocy Spo ecznej wynikaj cej z przyj tych zasad 
finansowania. 

61. Pismo z Powiatu Podd bickiego dotycz ce projektu "Dobry Klimat  
dla Powiatów". 

 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 8/2013, 
LEGIONOWO, 19 czerwca 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Informacja Prezesa o dzia alno ci ZPP w okresie pomi dzy posiedzeniami 

stacjonarnymi. 
2. Przyj cie Apelu Legionowskiego Zarz du Zwi zku Powiatów Polskich,  

w sprawie przysz o ci samorz dów terytorialnych w Polsce. 
3. Podj to uchwa  w sprawie przyj cia Regulaminu Rankingu ZPP na rok 2013. 
4. Omówienie sytuacji samorz dów powiatowych w kontek cie obowi zywania art. 

242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Punkt zrealizowany z udzia em pani 
Zdzis awy Was nik, Dyrektora Departamentu Finansów Samorz du 
Terytorialnego w Ministerstwie Finansów. 

5. Omówienie obszarów wspó pracy ZPP z Kancelari  Prezydenta RP: nagroda 
imienia Micha a Kuleszy, inicjatywa w sprawie s dów rejonowych, inicjatywa 
ustawodawcza w sprawie poradnictwa prawnego, wsparcie dzia a  ZPP 
dotycz cych zmiany ustawy o finansach publicznych oraz utworzenie funduszu 
rozwojowego – drogowego i zdrowotnego (w tym punkcie obrad uczestniczy   
Olgierd Dzieko ski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP). 

6. Podj cie decyzji w sprawie umowy  o wspó pracy pomi dzy ZPP a SAFEGE 
Oddzia  w Polsce – Zarz d postanowi , e umowa nie zostanie podpisana 
poniewa  SAFEGE mo e bezpo rednio wspó pracowa  z Józefem Neterowiczem, 
ekspertem ZPP. 

7. Sprawy organizacyjne: 
podj to uchwa  w sprawie upowa nienia Sekretarza Generalnego  
do sk adania o wiadcze  woli,  
podj to uchwa  w sprawie upowa nienia do dysponowania rodkami  
na rachunkach bankowych, 
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8. Informacja o innych dzia aniach zwi zanych z organizacj  pracy Biura ZPP 
wynikaj cych z uchwa  Zgromadzenia Ogólnego i Zarz du ZPP (w tym zmian  
w Regulaminie Organizacyjnym). 

 
 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 9@/2013 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Uchwa a w sprawie  przyj cia Apelu skierowanego do Prezydenta RP  

w sprawie okr gów s dowych. 
2. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które 

odby o si  18 czerwca 2013 r. w Warszawie. 
3. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki  Regionalnej oraz rodowiska  KWRiST, które odby o si  17 czerwca 
2013 r. w Warszawie. 

4. Uchwa a w sprawie przyj cia Deklaracji Legionowskiej. 
5. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Administracji Publicznej i Bezpiecze stwa 

Obywateli KWRiST, które odby o si  18 czerwca 2013 r. w Warszawie. 
6. Informacja z posiedzenia Zespo u Ustrojowego KWRiST, które odby o si   

19 czerwca 2013 r. w Warszawie. 
7. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST, 

wraz z dwoma za cznikami - stanowiskiem UMP oraz prezentacj  Burmistrza 
Go embiewskiego. 

8. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo ecznej 
KWRiST. 

9. Projekty stanowisk do przedstawienia pod debat  podczas obrad wszystkich 
Konwentów Powiatów ZPP zaplanowanych na 5 lipca 2013 r. Projekty zosta y 
przygotowane w uzgodnieniu z inicjatorem przedsi wzi cia Starost  Józefem 
Swaczyn , Przewodnicz cym Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego, 
Zast pc  Przewodnicz cego KR ZPP. 

10. Stanowisko Rady Powiatu Zawiercia skiego w sprawie umo liwienia 
dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa l skiego na lata 2014-2020. 

11. Pismo z Ministerstwa Spraw Wewn trznych przekazane Panu Tadeuszowi 
Wachowskiemu, Dyrektorowi Pionu Produktów i Us ug Identyfikacji z Polskiej 
Wytwórni Papierów Warto ciowych w sprawie awarii systemu CEPiK. 

12. Odpowied  od Biblioteki Narodowej na stanowisko Konwentu Powiatów 
Województwa Podkarpackiego dotycz ce zmian kryteriów rozdzia u dotacji  
na zakup nowo ci wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2012  
w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowo ci wydawniczych do bibliotek”. 

13. Projekt Uchwa y w sprawie zgody na zawarcie przez Zwi zek Powiatów Polskich 
umowy o wiadczenie us ugi "i24-hosting dedykowany" z firm  Webvisor  
Sp. z o.o. 

14. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki  Regionalnej oraz rodowiska KWRiST, które odby o si  22 lipca 2013 r. 
w Warszawie. 
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15. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji 
Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego, które odby o si  23 lipca 2013 r. 
w Warszawie. 

16. Wspólne stanowisko Marsza ka Województwa Mazowieckiego i Konwentu 
Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie poprawy funkcjonowania 
systemu o wiaty. 

17. Stanowisko Zarz du Powiatu w Augustowie w sprawie poparcia Deklaracji 
Legionowskiej Zwi zku Powiatów Polskich wraz z pismem przewodnim 
Franciszka Wi niewskiego, Starosty Augustowskiego. 

18. Informacja  z posiedzenia Zespo u ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo ecznej  
Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego, które odby o si  18 lipca 
2013 r. w Warszawie. 

19. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Spo ecze stwa Informacyjnego Komisji 
Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego, które odby o si  17 lipca 2013 r. 
w Warszawie. 

20. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji 
Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego, które odby o si  25 lipca 2013 r. 
w Warszawie. 

 
 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 10/2013,  
WARSZAWA, 30 lipca 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Informacja Prezesa o dzia alno ci ZPP w okresie pomi dzy posiedzeniami 

stacjonarnymi.  
2. Informacja na temat dzia a  podejmowanych przez ministerstwo transportu, 

budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie tworzenia profilu kandydata na 
kierowc . Zaproszonego do udzia u w posiedzeniu Zarz du ZPP ministra 
transportu S awomira Nowaka reprezentowa  Dyrektor Departamentu 
Transportu Drogowego ukasz Twardowski. 

3. Podj to uchwa  w sprawie przyj cia stanowiska ZPP w sprawie zmian  
w ustawie o pomocy spo ecznej. 

4. Podj to uchwa y Zarz du ZPP w sprawie poparcia dla stanowisk konwentów 
powiatów, w sprawie finansowania zada  samorz du powiatowego.  

5. Dyskusja na temat uchwa y Konwentu Powiatów Województwa l skiego  
i Konwentu Powiatów Województwa Ma opolskiego.  

6. Podj to uchwa  w sprawie przypisania obszarów zagadnie  poszczególnym 
cz onkom Zarz du Zwi zku Powiatów Polskich. 

7. Audyt – omówienie i wybór firmy audytorskiej. 
8. Umowa z firm  Webvisor Sp. z o.o. o wiadczenie us ugi „i24-hosting 

dedykowany” – omówienie, podj to uchwa .  
9. Decyzja w sprawie skierowania pisma do ministra S awomira Nowaka  

o podj cie dzia a  legislacyjnych zmierzaj cych do doprecyzowania brzmienia 
art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj cych pojazdami oraz zmiany 
art. 42 Kodeku karnego, w zakresie dostosowania zasad stosowania rodka 
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karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów do zasad prowadzania 
post powania administracyjnego w przedmiocie wydawania praw jazdy.  

 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 11@/2013 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Odpowied  MEN na stanowisko Konwentu Starostów Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie nowych zasad organizacji egzaminu 
zawodowego. 

2. Odpowied  MF na stanowisko XVI ZO ZPP w sprawie zmian w systemie 
finansów publicznych. 

3. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie 
zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i le nych. 

4. Odpowied  Ministra Sprawiedliwo ci do Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej w sprawie pisma ZPP dotycz cego art. 12 ust.1 pkt. 2 
ustawy o kieruj cych pojazdami. 

5. Projekty uchwa  w sprawie wyra enia zgody Zarz du na dokonywanie 
wydatków powy ej kwoty 10.000 z . 

6. Projekt uchwa y w sprawie upowa nienia do dysponowania rodkami  
na rachunkach bankowych Zwi zku Powiatów Polskich. 

7. Projekt uchwa y w sprawie upowa nienia Dyrektora Biura Zwi zku Powiatów 
Polskich do sk adania o wiadcze  woli. 

8. Projekt uchwa y w sprawie powierzenia wykonywania czynno ci w zakresie 
przygotowania i przeprowadzania post powa  o udzielenie zamówie  
publicznych. 

9. Projekt uchwa y w sprawie zmiany uchwa y Zarz du Nr 8/11 z 20 kwietnia 2011 r.  
w sprawie wskazania kandydatów Zwi zku Powiatów Polskich na cz onków 
Zespo ów Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego. 

10. Pismo  Miros awa Mantaja, Starosty Pilskiego w sprawie uporz dkowania 
zarz dzania sieci  dróg publicznych, powiatowych w Polsce. 

11. Pismo Miros awa W drychowicza, Starosty Gorlickiego do Bartosza 
Ar ukowicza, Ministra Zdrowia w sprawie wniesienia zmiany do ustawy o 
Pa stwowym Ratownictwie Medycznym. 

12. Uchwa a Rady Powiatu w Otwocku w sprawie poparcia Deklaracji 
Legionowskiej. 

13. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie 
zarz dzania drogami powiatowymi. 

14. Projekt Uchwa y w sprawie przeprowadzenia kontroli w Biurze ZPP w Nowym 
S czu. 

15. Pismo Wicestarosty Bielskiego do MRiRW w sprawie interpretacji prawnej 
dotycz cej decyzji zezwalaj cej na wy czenie gruntów z produkcji rolniczej. 
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POSIEDZENIE ZARZ DU nr 12/2013, 
WARSZAWA, 28 sierpnia 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Informacja  Prezesa o dzia alno ci ZPP w okresie pomi dzy posiedzeniami 

stacjonarnymi.  
2. Informacja o realizacji projektu Dobry Klimat dla Powiatów (Life+) oraz 16 

konferencjach regionalnych.  
3. Dyskusja i uzgodnienia dotycz ce publikacji informacji o dzia alno ci ZPP  

w tym, w wietle obowi zku prawnego udost pniania informacji publicznej. 
4. Podj to uchwa  w sprawie przyj cia stanowiska Zwi zku Powiatów Polskich  

w sprawie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
5. Podj to uchwa  w sprawie przyj cia stanowiska w sprawie wy czenia  

z zakresu w a ciwo ci pa stwowego powiatowego inspektora sanitarnego 
jednostek powiatowych. 

6. Podj to uchwa  w sprawie przyj cia apelu do parlamentarzystów w  sprawie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy  
o samorz dzie województwa i ustawy o samorz dzie powiatowym. 

7. Dyskusja na temat propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego  
w sprawie organizacji administracji architektoniczno-budowlanej – przyj cie 
stanowiska. 

8. Dyskusja nad po danym kierunkiem zmian przepisów dotycz cych zmiany 
kategorii drogi zast pionej nowo wybudowanym odcinkiem drogi. 

9. Podj to uchwa  w sprawie przyj cia apelu do Prezesa Rady Ministrów  
w sprawie zmian ustawy o finansach. 

10. Dyskusja nad docelowym modelem ustalania rozk adu godzin pracy aptek 
ogólnodost pnych na danym terenie (perspektywy zmiany art. 94 ust. 2 ustawy 
z dnia 6 wrze nia 2011 roku – Prawo farmaceutyczne) – przyj cie stanowiska.  

11. Dyskusja nad sposobem realizacji dokumentów programowych Zgromadzenia 
Ogólnego dotycz cych mechanizmów dzia ania Zwi zku, w szczególno ci  
w odniesieniu do dzia a  konwentów.  

12. Podj to uchwa  w sprawie przyj cia Regulaminu  Organizacyjnego Biura 
Zwi zku Powiatów Polskich, struktury  organizacyjnej oraz ilo ci etatów 
pracowniczych Biura Zwi zku (w zwi zku z wpisem przez KRS zmian  
w Statucie ZPP). 

 
 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 13@/2013 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Informacja o kongresie AKP w Kolonii. 
2. Odpowied  z MF na pismo ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy  

o dochodach jednostek samorz du terytorialnego. 
3. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

rozwoju lokalnego w przysz ym okresie programowania rodków unijnych  
w latach 2014-2020. 
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4. Odpowied  MRiRW na pismo Wicestarosty Bielskiego w sprawie interpretacji 
prawnej dotycz cej decyzji zezwalaj cej na wy czenie gruntów z produkcji 
rolniczej. 

5. Pismo Starosty Gorlickiego do Arkadiusza Mularczyka, pos a na Sejm RP o losy 
interpelacji w sprawie utrzymania porz dku na chodnikach przy drogach 
powiatowych. 

6. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie 
wyd u enia okresu obowi zywania wska ników dotycz cych zad u ania si  jst, 
wynikaj cych z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  
(tj. 15% i 60% dochodów) oraz przesuni cia w czasie obowi zywania nowych 
limitów zad u enia wynikaj cych z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 

7. Pismo dra Wojciecha Skiby w sprawie rezygnacji z pe nienia funkcji Prezesa 
PFRON i podzi kowanie za wspó prac . 

8. Pro ba Starosty Tczewskiego o podj cie dzia a  zmierzaj cych do zwi kszenia 
rodków PFRON - przyznanych wg algorytmu Powiatowi Tczewskiemu  

na realizacj  zada  w zakresie rehabilitacji spo ecznej i zawodowej. 
9. Poparcie Deklaracji Legionowskiej  przez Rad  Powiatu Ostrzeszowskiego. 

10. Poparcie Deklaracji Legionowskiej przez Rad  Powiatu Pruszkowskiego. 
11. Uchwa a Rady Powiatu w Pu tusku w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej 

ZPP. 
12. Wyniki g osowania nad Uchwa  Nr 53/13 w sprawie przeprowadzenia kontroli  

w Biurze ZPP w Nowym S czu (pkt 14 Zarz du Nr 11/13). 
13. Odpowied  MTBiGM na wniosek ZPP o podj cie dzia a  legislacyjnych, 

zmierzaj cych do doprecyzowania brzmienia art. 12 ustawy o kieruj cych 
pojazdami i art. 42 KK w zakresie dostosowania zasad stosowania rodka 
karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów do zasad post powania 
administracyjnego. 

14. Wniosek Anny Michalczuk, Starosty aga skiego i Marka Cie laka, Starosty 
arskiego o utworzenie przy S dzie Rejonowym w arach oddzia u (filii) 

Rodzinnego O rodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Zielonej Górze  
z pro b  o poparcie. 

15. Pismo Tadeusza azowskiego, Starosty Bialskiego w sprawie zagro enia dla 
prowadzonej gospodarki le nej w lasach niestanowi cych w asno ci Skarbu 
Pa stwa. 

16. Odpowied  Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego na stanowisko ZPP  
w sprawie propozycji KKPB w sprawie organizacji administracji architektoniczno-
budowlanej. 

17. Stanowisko Rady Powiatu Pszczy skiego dotycz ce finansowania powiatowych 
inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020. 

18. Informacja o planowanej przez NIK kontroli zwi zanej z ochron  rodowiska  
w Polsce. 

19. Stanowisko Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie podj cia dzia a   maj cych   
na celu  finansowanie lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.  
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20. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ódzkiego w sprawie 
przed u enia terminu wej cia w ycie wymogu posiadania ca odobowego 
lotniska dla helikopterów. 

21. Projekt Apelu do Premiera w sprawie zmian w ustawie o finansach publicznych. 
22. Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyj te przez 

Rad  Powiatu w Elbl gu, Lesku, Lubaczowie oraz Zarz d Powiatu w P ocku. 
23. Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyj te przez 

Zarz d Powiatu w Brodnicy i Zarz d Powiatu P o skiego oraz Rad  Powiatu 
Brzozowskiego. 

24. Projekt „Informacji o realizacji dzia a  wynikaj cych z Krajowego Programu 
Przeciwdzia ania Narkomanii w 2012 r.” 

25. Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Spo ecznej.  
26. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie 

przed u enia terminu wej cia w ycie wymogu posiadania przez szpitalny 
oddzia  ratunkowy ca odobowego lotniska lub l dowiska.  

27. Pismo redakcji "Rzeczpospolita” w sprawie zg aszania kandydatur w konkursie   
o nagrod  Fundament Rzeczpospolitej  im. Micha a Kuleszy. 

28. Stanowisko Rady Powiatu w Myszkowie dotycz ce finansowania powiatowych 
inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020 z pro b  Wojciecha Pichety, Starosty Myszkowskiego  
o wsparcie ich dzia a . 

29. Informacja o wykonaniu bud etu Zwi zku Powiatów Polskich w pierwszej 
po owie 2013 roku. 

30. Informacja z MRR o zamieszczeniu na stronie internetowej ministerstwa 
projektu "Strategia Rozwoju Polski Po udniowej do 2020".  

31. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które 
odby o si  18 wrze nia 2013 r.  

32. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo ecznej 
KWRiST, które odby o si  17 wrze nia br. 

33. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Administracji Publicznej i Bezpiecze stwa 
Obywateli KWRiST, które odby o si  18 wrze nia 2013 r. 

34. Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyj te przez 
Zarz d Powiatu w Lubartowie i Rad  Powiatu w Mo kach. 

35. Zaproszenie z redakcji miesi cznika "Forbes" do wspó pracy przy tworzeniu 
klubu "Forbes Insights" - platformy wymiany my li, informacji, eksperckich 
komentarzy oraz analiz.   

36. Pismo Andrzeja P onki, Starosty Bielskiego i Andrzeja G sienicy-Makowskiego, 
Starosty Tatrza skiego do Krystyny Szumilas, Ministra Edukacji Narodowej  
w sprawie zwi kszenia wagi subwencji o wiatowej dla samodzielnych szkó  
sportowych 

37. Pro ba o poparcie inicjatywy Zwi zku Miast Polskich i l skiego Zwi zku Gmin  
i Powiatów w sprawie systemu rozliczania podatku VAT przez samorz dowe 
jednostki bud etowe. 

38. Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyj te przez 
Zarz d Powiatu w Zamo ciu i Aleksandrowie Kujawskim oraz Rad  Powiatu  
w Bielsku Podlaskim, Ostródzie i My lenicach. 
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39. Pismo ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie dotycz ce finansowania 
wiadcze  zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego. 

40. Pismo Starosty My lenickiego dotycz ce wyników raportu NIK w sprawie 
dost pno ci i finansowania opieki stomatologicznej ze rodków publicznych. 

41. Odpowied   z NFZ dla Janiny Kwiecie , Starosty Kartuskiego w sprawie 
kontraktowania wiadcze  ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na terenie 
woj. Pomorskiego.  

42. Pismo W odzimierza Brodiuka, Starosty Ostródzkiego dotycz ce organizowanego 
Polsko-Litewsko-Ukrai sko-Rosyjskiego Forum Gospodarczego.  

43. Projekt zmian w ustawie o systemie o wiaty. 
44. Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyj te przez 

Rad  Powiatu w Cz stochowie, Ostrowi Mazowieckiej, Wolsztynie oraz 
Mi dzychodzie. 

45. Pismo Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego w sprawie zg oszenia 
kandydatów na roczne stypendium w Japonii. 

46. Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyj te 
przez Zarz d Powiatu w Ostrowcu wi tokrzyskim oraz  Rad  Powiatu  
w Podd bicach i Kamiennej Górze. 

47. Pismo z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych  
z pro b  o zarekomendowanie PUP-om cznego korzystania z prowadzonych 
przez instytucje PFRON projektów dotycz cych serwisów internetowych PUP. 

48. Pismo ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu z uwagami do projektu zmiany 
ustawy o pomocy spo ecznej. 

49. Odpowied  Ministerstwa Zdrowia na pismo ZPP w sprawie wprowadzenia zmian 
w zarz dzeniu Prezesa NFZ.   

50. Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyj te przez 
Rad  Powiatu w Chojnicach, Tarnowie, Bia ymstoku, Lubaniu, widnicy  
i Limanowej. 

51. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolno l skiego w sprawie planu 
finansowego Dolno l skiego Oddzia u Wojewódzkiego NFZ na rok 2014  
i sytuacji w s u bie zdrowia. 

52. Pismo z O rodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic  w sprawie oferty pracy 
dydaktycznej dla polskich nauczycieli za granic . 

53. Wniosek o zakup sprz tu informatycznego na potrzeby Biura ZPP. 
54. Zredagowany tekst wyst pienia Paw a Adamowicza, Prezesa Unii Metropolii 

Polskich na temat polityki miejskiej i instrumentów jej realizacji, wyg oszonego 
19 wrze nia br. na Konwencie Marsza ków w Toruniu. 

55. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz rodowiska, które odby o si  14 pa dziernika 2013 r.  
w Warszawie. 

56. Stanowisko Rady Powiatu Zawiercia skiego i Grajewskiego; O wiadczenie Rady 
Powiatu w Sierpcu oraz Uchwa a Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie poparcia 
Deklaracji Legionowskiej ZPP. 

57. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Ma opolskiego popieraj ce 
Stanowisko Konwentu Marsza ków Województw RP w sprawie "dzia a  
maj cych na celu przyspieszenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
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jako podstawowego elementu infrastruktury informacji przestrzennej 
niezb dnego dla rozwoju kraju". 

 
 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 14/2013, 
AUGUSTÓW, 20-21 pa dziernika 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Informacja  Prezesa o dzia alno ci ZPP w okresie pomi dzy posiedzeniami 

stacjonarnymi.  
2. Mo liwo ci w czenia samorz dów powiatowych w budow  sieci szeroko-

pasmowej w Polsce – wyst pienie Bogdana Dombrowskiego, Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.  

3. Przyj cie stanowiska ZPP w sprawie przedstawionego przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o wspó dzia aniu w samorz dzie 
terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie 
niektórych ustaw.  

4. Przyj cie stanowiska ZPP w sprawie poselskiego projektu ustawy o powiatach 
metropolitalnych.  

5. Przyj cie stanowiska ZPP w sprawie przekszta ce  samodzielnych publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej w spó ki prawa handlowego. 

6. Przyj cie stanowiska ZPP w sprawie aneksowania na rok 2014 umów  
na wiadczenia opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

7. Dyskusja na temat propozycji zmian przepisów zmieniaj cych zakres zada   
z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przez samorz dy. 

8. Prezentacja za o e  do bud etu ZPP na rok 2014 r. 
9. Informacja o zmianach w zasadach przeprowadzenia wyborów samorz dowych 

w roku 2014, w stosunku do lat poprzednich.  
10. Sprawy bie ce, wolne wnioski: 

dyskusja w sprawie pisma z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepe nosprawnych zawieraj cego pro b  o zarekomendowanie PUP-om 
korzystania z prowadzonych przez PFRON projektów dotycz cych 
serwisów internetowych PUP. 

 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 15@/2013 

Zrealizowano nast puj cy porz dek: 
1. Pismo z Opatowa w sprawie dofinansowania dzia alno ci Powiatowego Zespo u 

ds. Orzekania o Niepe nosprawno ci. 
2. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które 

odby o si  17 pa dziernika 2013 r. 
3. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Funkcjonalnych Obszarów  

Metropolitalnych i Miejskich  KWRiST, które odby o si  16 pa dziernika 2013 r. 
4. Informacja o prowadzonych konsultacjach Krajowej Strategii Inteligentnych 

Specjalizacji. 
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5. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo ecznej 
KWRiST, które odby o si  16 pa dziernika 2013 r. 

6. Uchwa a Rady Powiatu Pisz i Rady Powiatu Strzeli skiego oraz O wiadczenie 
Rady Powiatu redzkiego w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP.  

7. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
finansowania, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.  

8. Pismo Marsza ka Województwa Opolskiego w sprawie finansowania lokalnych 
inwestycji drogowych - jako przyk ad w a ciwej wspó pracy i dobrej praktyki.  

9. Pismo Józefa Michalika, Starosty Lubaczowskiego z uwagami do projektu 
ustawy o wspó dzia aniu w samorz dzie terytorialnym na rzecz rozwoju 
lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1699). 

10. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa wi tokrzyskiego oraz Zwi zku 
Pracodawców Powiatowych ZOZ w sprawie sytuacji w szpitalach powiatowych 
województwa wi tokrzyskiego. 

11. Zaproszenie Kongresu Budownictwa i Habitat for Humanity Poland  
na konferencj  w sprawie sytuacji mieszkaniowej Polaków „Mieszkalnictwo  
w roku rodziny”, która odb dzie si  14 listopada 2013 r. w gmachu Sejmu RP. 

12. Odpowied  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na Stanowisko Konwentu 
Powiatów Województwa Dolno l skiego w sprawie planu finansowego 
Dolno l skiego Oddzia u Wojewódzkiego NFZ na rok 2014 i sytuacji w s u bie 
zdrowia wraz ze stanowiskiem. 

13. Pismo Krzysztofa Hetmana, Marsza ka Województwa Lubelskiego dot. 
konferencji regionalnej "Powiaty liderami ochrony klimatu”. 

14. Pismo Jana ychli skiego, Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie 
wprowadzenia zmian w zapisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

15. Informacja o konferencji inauguruj cej Projekt pn. "Cities of change - 
cooperation’s of cities in the field of city development", która odby a si  13/14 
listopada 2013 r. w Poznaniu. 

16. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ódzkiego w sprawie 
zwi kszenia rodków na aktywizacj  zawodow .  

17. Uchwa a Zarz du Powiatu om y skiego w sprawie wyra enia stanowiska 
Zarz du Powiatu dotycz cego w czenia om y skiego Obszaru 
Funkcjonalnego Województwa Podlaskiego jako podmiotu uprawnionego do 
aplikowania o rodki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia w perspektywie na lata 2014-2020. 

18. Projekt Uchwa y Nr 60/13 w sprawie przyj cia stanowiska w sprawie 
konieczno ci kontynuacji wsparcia przekszta ce  w sektorze ochrony zdrowia. 

19. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Administracji Publicznej  
i Bezpiecze stwa Obywateli KWRiST, które odby o si  29 pa dziernika 2013 r. 
w Warszawie. 

20. Uchwa y Rady Powiatu Le ajskiego, Kartuskiego, w Suwa kach oraz stanowiska 
Zarz du Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i aga skiego w sprawie poparcia 
Deklaracji Legionowskiej. 

21. Stanowisko Konwentu Marsza ków Województw RP w sprawie podj cia dzia a  
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej w zakresie zmiany charakteru 
zadania dotycz ce koordynacji systemów zabezpieczenia spo ecznego 
wykonywanego przez wojewódzkie urz dy pracy. 
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22. Stanowisko Konwentu Marsza ków Województw RP w sprawie prezydenckiego 
projektu ustawy o wspó dzia aniu w samorz dzie terytorialnym na rzecz 
rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

23. Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach w sprawie finansowania dróg lokalnych  
w latach 2014-2020.  

24. Pismo Piotra Zientarskiego, Przewodnicz cego Komisji Ustawodawczej Senatu 
RP z pro b  o analiz  struktury dochodów i wydatków jst zwi zanych  
z rezerw  bud etow , pozostaj c  w dyspozycji ministra finansów.  

25. Projekt Uchwa y Nr 61/13 w sprawie przyj cia stanowiska w sprawie projektu 
ustawy o wspó dzia aniu w samorz dzie terytorialnym na rzecz rozwoju 
lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw wraz z projektem 
stanowiska. 

26. Pismo S awomira Stephan, Dyrektora Domu Wczasów Dzieci cych  
we Wroniawach w sprawie poparcia dla stanowiska Zarz du Zwi zku Powiatów 
Polskich w sprawie naliczania subwencji o wiatowej na rok 2013. 

27. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Opolskiego w sprawie 
kontraktów szpitali na rok 2014. 

28. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Spo ecze stwa Informacyjnego Komisji 
Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego, które odby o si  13 listopada 2013 r. 
w Warszawie. 

29. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz rodowiska Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du 
Terytorialnego, które odby o si   12 listopada 2013 r. w Warszawie. 

 
 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 16/2013, 
WARSZAWA, 14 listopada 

 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 17@/2013 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Funkcjonalnych Obszarów 

Metropolitalnych i Miejskich  Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du 
Terytorialnego, które odby o si  13 listopada 2013 r. w Warszawie. 
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2. Informacja z posiedzenia Zespo u ds.  Systemu Finansów Publicznych Komisji 
Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego, które odby o si  4 listopada 2013 r. 
w Warszawie. 

3. Uchwa y Rady Powiatu w Go dapi, Wschowskiego, Golubsko-Dobrzy skiego 
oraz stanowiska Rady Powiatu Przeworskiego, wiebodzi skiego, 
Nowosolskiego i stanowisko Zarz du Powiatu Nowosolskiego w sprawie 
poparcia Deklaracji Legionowskiej. 

4. Pismo Starosty Bieru skiego do l skiego Zwi zku Gmin i Powiatów  
z uwagami do pisma dot. sk adania opinii i uwag do za o e  ustawy o poprawie 
funkcjonowania i organizacji wykonywania zada  publicznych przez JST. 

5. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
trudnej sytuacji domów pomocy spo ecznej wynikaj cej z przyj tych zasad 
finansowania. 

6. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji 
Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego, które odby o si  12 listopada 2013 r. 
w Warszawie. 

7. Stanowiska Konwentu Starostów Województwa Ma opolskiego w sprawie 
aneksowania przez szpitale powiatowe umów na wiadczenia opieki zdrowotnej 
zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

8. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo ecznej 
Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego, które odby o si  
14 listopada 2013  r. w Warszawie. 

9. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie wp ywu 
braku uproszczonego planu urz dzenia lasu na realizacj  zawartych przez 
starostów z nadle niczymi porozumie  dotycz cych obowi zku legalizacji 
drewna pochodz cego z lasów niestanowi cych w asno ci Skarbu Pa stwa. 

10. Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa l skiego w sprawie zasad 
finansowania szpitali powiatowych oraz  zatwierdzenia Projektu aktualizacji  
Nr 2 z dnia 09 wrze nia 2013 r. Wojewódzkiego Planu Dzia ania Systemu 
Pa stwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa l skiego. 

11. Projekt Uchwa y Nr 62/13 w sprawie przyj cia stanowiska w zwi zku  
z próbami zmiany art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zast pczej.  

12. Odpowied   MRR przes ana na r ce Pana Andrzeja P onki, Starosty Bielskiego 
na uwagi zg oszone przez ZPP podczas posiedzenia Zespo u ds. Ochrony 
Zdrowia do projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
w ramach prac KWRiST wraz z uwagami ZPP. 

13. Stanowisko MRR na uwagi ZPP do projektu Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach prac KWRiST. 

 

POSIEDZENIE ZARZ DU NR 18/2013, 
WARSZAWA, 26 LISTOPADA 

Posiedzenie odby o si , na zaproszenie ministra W adys awa Kosiniak-Kamysz  
w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej. 
 



Sprawozdanie z dzia alno ci Zwi zku Powiatów Polskich w roku 2013 
 

 POSIEDZENIA ZARZ DU  
ZWI ZKU POWIATÓW POLSKICH 

31 

 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Likwidacja sieci laboratoriów funkcjonuj cych w ramach powiatowych stacji 

sanitarno–epidemiologicznych. Udzia  w tej cz ci posiedzenia wzi  
przedstawiciel  G ównego Inspektora Sanitarnego Piotr Kulpa, Dyrektor 
Generalny G ównego Inspektoratu Sanitarnego 

2. Przyj cie stanowiska Zarz du Zwi zku Powiatów Polskich w sprawie projektu  
ustawy o zmianie ustawy o samorz dzie gminnym oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw. Dyskusja odbywa a si  z zaproszonymi go mi: Magdalen  
M ochowsk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz 
Szymonem Wróblem – Dyrektorem Departamentu  Wspó pracy z Jednostkami 
Samorz du Terytorialnego.  

3. Zmiany prawa budowalnego i rola powiatowej administracji architektoniczno-
budowlanej przedstawi  Prof. Zygmunt Niewiadomski, Przewodnicz cy Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. 

4. Prezentacja projektu portalu internetowego „Prawo Wyborcze dla Wszystkich”, 
którego autorzy zwracaj  si  do ZPP o wspó prac  przy jego realizacji. 

5. Wspó praca resortu pracy i polityki spo ecznej ze Zwi zkiem Powiatów Polskich. 
W tym punkcie udzia  wzi li minister W adys aw Kosiniak-Kamysz, Jaros aw 
Duda – sekretarz stanu, Pe nomocnik Rz du ds. Osób Niepe nosprawnych oraz 
El bieta Seredyn – podsekretarz stanu. 

6. Prezentacja koncepcji wdro enia elektronicznego systemu obiegu dokumentów 
oraz inne sprawy zwi zane z funkcjonowaniem Biura ZPP. 

 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 19@/2013 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Pisma od Jana Golby, Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

dotycz ce zmniejszenia subwencji o wiatowej na 2014 r.  
2. Pismo Zbigniewa Stencel, Wicestarosty Ko cierskiego w sprawie poparcia  

dla stanowiska Zarz du Zwi zku Powiatów Polskich w sprawie naliczania 
subwencji o wiatowej na rok 2013. 

3. Stanowisko MRR na uwagi zg oszone przez ZPP do projektu Programu 
Operacyjnego  Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 w ramach prac KWRiST. 

4. Ustalenia konferencji "Mieszkalnictwo w roku rodziny". 
5. Analiza Rankingu Powiatów i Gmin ZPP wraz z rekomendacj  skali zmian  

w ramach nowelizacji regulaminu oraz obowi zuj cy regulamin w kategorii 
powiaty od 60 do 120 tys. mieszka ców. 

6. Odpowied  NFZ na stanowisko Konwentu Starostów Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie planu finansowego WOW NFZ na  rok 2014. 

7. Pismo Ryszarda Kurpa, Starosty Wolszty skiego w sprawie poparcia przez 
Zarz d Powiatu Wolszty skiego dla stanowiska Zarz du Zwi zku Powiatów 
Polskich w sprawie naliczania subwencji o wiatowej na rok 2013. 

8. Stanowisko Konwentu Województwa Mazowieckiego w sprawie poparcia 
dzia a  Zespo u Negocjacyjnego Podmiotów Leczniczych Województwa 
Mazowieckiego. 



Sprawozdanie z dzia alno ci Zwi zku Powiatów Polskich w roku 2013
 

32 POSIEDZENIA ZARZ DU  
ZWI ZKU POWIATÓW POLSKICH 

  

9. Uchwa a Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie poparcia Deklaracji Legio-
nowskiej. 

10. Pismo Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego skierowane  
do Roberta Kropiwnickiego, Pos a na Sejm RP w sprawie propozycji modyfikacji 
kryteriów, na podstawie których mog  zosta  przywrócone niektóre  
ze zlikwidowanych s dów rejonowych. 

11. Uchwa a Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie przyj cia  Deklaracji 
Legionowskiej. 

12. Projekt Uchwa y Nr 65/13 w sprawie utraty cz onkostwa w Zwi zku Powiatów 
Polskich Powiatu Gnie nie skiego. 

13. Projekt pisma ZPP do Minister Bie kowskiej w sprawie poparcia pro by 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 
o uwzgl dnienie  w przysz ej perspektywie finansowej WFO iGW jako Instytucji 
Wdra aj cej w systemie zada  w ramach POIi  2014-2020. 

14. Informacja Biura Regionalnego wiatowej Organizacji Zdrowia dla Europy  
o og oszeniu kolejnego kursu w zakresie finansowania ochrony zdrowia. 

15. Zaproszenie Departamentu Funduszy Europejskich MZ do sk adania zg osze   
na seminarium w Norwegii. 

16. Uwagi El biety Smoli skiej, Starosty Pruszkowskiego do projektu ustawy Prawo 
o Zgromadzeniach.  

17. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Podkarpackiego oraz Zwi zku 
Pracodawców Powiatowych ZOZ w sprawie sytuacji w szpitalach powiatowych 
województwa podkarpackiego. 

18. Stanowisko Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego dotycz ce problemów  
w funkcjonowaniu domów pomocy spo ecznej na terenie powiatu czarnkowsko-
trzcianeckiego. 

19. Pisma Starosty K odzkiego do W adys awa Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy  
i Polityki Spo ecznej w sprawie: 

zapisów regulacji zawartych w przepisie art. 108 ust. 1f-1h nowelizowanej 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy, 
braku uregulowa  prawnych w zakresie wsparcia finansowego pracowników 
pup ze rodków pochodz cych z funduszu pracy w roku 2014 r. 

 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 20/2013, 
WARSZAWA, 16 grudnia 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Informacja Prezesa o dzia alno ci ZPP w okresie pomi dzy posiedzeniami 

stacjonarnymi. 
2. Prezentacja projektu portalu internetowego „Prawo Wyborcze dla Wszystkich”, 

którego autorzy zwracaj  si  do ZPP o wspó prac  przy jego realizacji. 
3. Podj to uchwa  w sprawie wyra enia zgody na podpisanie aneksu  

do umowy z MayCO. 
4. Podj to uchwa  w sprawie wyra enia zgody na dokonanie wydatku  

o warto ci powy ej 10.000 z , na zakup bonów wi tecznych dla pracowników 
Biura ZPP. 
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5. Prezentacj  Polskich Sieci Elektroenergetycznych  S.A. dotycz c  potrzeby 
uchwalenia ustawy o korytarzach przesy owych przedstawi  Andrzej 
Nehrebecki, ekspert z Departamentu Inwestycji PSE S.A.. 

6. Dyskusja na temat inicjatywy utworzenia O rodka Dokumentacji Odrodzenia  
i Rozwoju Samorz du Terytorialnego. 

 

POSIEDZENIE ZARZ DU nr 21@/2013 

Zrealizowano nast puj cy porz dek obrad: 
1. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

planowanych zmian w zakresie funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów 
Nadzoru Budowlanego na przyk adzie powiatu szamotulskiego i powiatów 
o ciennych. 

2. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Infrastruktury, Rozwoju Regionalnego, 
Polityki Regionalnej oraz rodowiska KWRiST. 

3. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo ecznej 
KWRiST. 

4. Informacja z posiedzenia Zespo u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. 
5. Odpowied  z Komendy G ównej Pa stwowej Stra y Po arnej na sprzeciw 

Zarz du Powiatu Mieleckiego wobec zasad post powania jednostek ochrony 
przeciwpo arowej w zwi zku ze zdarzeniami na drogach.  

6. Projekt Uchwa y w sprawie zmiany uchwa y bud etowej Zwi zku Powiatów 
Polskich na rok 2013. 

7. Stanowisko Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie planów likwidacji 
Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i powo ania inspektoratów 
okr gowych. 

8. O wiadczenie Rady Powiatu Wolszty skiego w sprawie planów likwidacji 
Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i powo ania inspektoratów 
okr gowych. 

9. Projekt Uchwa y w sprawie utraty cz onkostwa w Zwi zku Powiatów Polskich 
Powiatu Tarnowskiego wraz z Uchwa  Nr XLI.304.2013 Rady Powiatu 
Tarnowskiego w sprawie wyst pienia Powiatu Tarnowskiego ze Zwi zku 
Powiatów Polskich. 
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STANOWISKA ZWI ZKU POWIATÓW 
POLSKICH PRZYJ TE W 2013 R. 
29.01.2013 r. w sprawie pilnej konieczno ci zmiany zasad finansowania 

domów wczasów dzieci cych 
29.01.2013 r. w sprawie próby narzucenia dodatkowych obowi zków  

na zarz dców dróg przez Pa stwow  Stra  Po arn  
11.02.2013 r. w sprawie projektu za o e  ustawy o poprawie warunków 

wiadczenia us ug przez jednostki samorz du 
terytorialnego 

20.04.2013 r. w sprawie zakwalifikowania zada  z zakresu administracji 
architektoniczno-budowlanej 

30.07.2013 r. w sprawie koniecznych zmian w ustawie o pomocy 
spo ecznej 

30.07.2013 r. w sprawie poparcia dla stanowisk konwentów powiatów 
dotycz cych finansowania zada  samorz du powiatowego 

28.08.2013 r. w sprawie wy czenia z zakresu w a ciwo ci pa stwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego jednostek 
powiatowych 

28.08.2013 r. w sprawie propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Budowlanego w sprawie organizacji administracji 
architektoniczno-budowlanej 

28.08.2013 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 

28.08.2013 r. w sprawie kompetencji do ustalania rozk adu godzin pracy 
aptek ogólnodost pnych 

21.10.2013 r. w sprawie aneksowania przez szpitale powiatowe umów na 
wiadczenie opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym 

Funduszem Zdrowia 
21.10.2013 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o powiecie 

metropolitalnym 
06.11.2013 r. w sprawie konieczno ci kontynuacji wsparcia przekszta ce   

w sektorze ochrony zdrowia 
13.11.2013 r. w sprawie projektu ustawy o wspó dzia aniu w samo-

rz dzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego  
i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw 

21.11.2013 r. w zwi zku z próbami zmiany artyku u 237 ustawy z dnia  
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zast pczej 

26.11.2013 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samo-
rz dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

16.12.2013 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych 
innych ustaw 
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WYBRANE WYST PIENIA ZWI ZKU POWIATÓW POLSKICH 
W SPRAWACH SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH  
DLA FUNKCJONOWANIA SAMORZ DU POWIATOWEGO 

16 stycznia 2013 
W sprawie planowanych przez samorz dy powiatowe inwestycji regionalnych, 
powiatowych lub lokalnych dotycz cych linii kolejowych. 
22 stycznia 2013 
W sprawie projektu uchwa y Rady Ministrów zmieniaj cej uchwa  w sprawie 
rz dowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadz cych  
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III 
szkó  podstawowych i ogólnokszta c cych szkó  muzycznych i stopnia – „radosna 
szko a”. 
22 stycznia 2013 
W sprawie projektu rozporz dzenia Rady Ministrów zmieniaj cego rozporz dzenie  
w sprawie form i zakresu finansowanego wspierania organów prowadz cych  
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III 
szkó  podstawowych i ogólnokszta c cych szkó  muzycznych i stopnia. 
23 stycznia 2013 
W sprawie rozpatrzenia w trybie obiegowym Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du 
Terytorialnego dwóch projektów zwi zanych z programem „Radosna Szko a”. 
29 stycznia 2013 
Skarga na trzech ministrów: Jaros awa Gowina – ministra sprawiedliwo ci, Bartosza 
Ar ukowicza – ministra zdrowia, S awomira Nowaka – ministra transportu, 
budownictwa i gospodarki morskiej zarzucaj c im naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy  
z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego oraz  
o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. 
7 lutego 2013 
Pro ba o wydanie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opinii w przedmiocie 
charakteru zada  starosty z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 
wykonywanych przez starostów. Istniej  argumenty przemawiaj ce zarówno za tym, 
e jest to zadanie zleconej z zakresu administracji rz dowej, jak i, e jest to zadanie 

w asne powiatu. 
7 lutego 2013 
Sprzeciw wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz  
o dochodach jednostek samorz du terytorialnego. 
22 lutego 2013 
Nie wyra enie zgody na opiniowanie w trybie obiegowym projektów rozporz dze  
opracowanych przez ministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz 
negatywnej opinii ZPP w  sprawie obu projektów. 
14 marca 2013 
Opinia Zarz du Zwi zku Powiatów Polskich do prezydenckiego projektu ustawy  
o wspó dzia aniu w samorz dzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego  
i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. 
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19 marca 2013 
Uwagi Zwi zku Powiatów Polskich do projektu ustawy o korytarzach przesy owych. 
3 kwietnia 2013 
Uwagi zwi zku dotycz ce dotychczasowych ustale  dotycz cych nowelizacji ustawy  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
8 kwietnia 2013 
Uwagi do projektu za o e  projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz niektóry innych ustaw. 
11 kwietnia 2013 
Wniosek o uzupe nienie porz dku obrad zespo u ds. Polityki europejskiej o punkt: 
informacja ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej o stanie 
przygotowa  Polski do utworzenia przebiegaj cych przez Polsk  mi dzynarodowych 
korytarzy kolejowych przeznaczonych do konkurencyjnego transportu towarowego 
oraz utworzenia w z ów intermodalnych. 
16 kwietnia 
W sprawie projektu zarz dzenia zmieniaj cego zarz dzanie w sprawie okre lenia 
kryteriów oceny ofert w post powaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
wiadcze  opieki zdrowotnej w odniesieniu do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

17 kwietnia 2013 
Stanowisko wobec dokumentu „system nieodp atnego poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego w Polsce. 
25 kwietnia 2013 
Wyra enie opinii o projekcie rozporz dzenia rady ministrów zmieniaj cego 
rozporz dzenie w sprawie programu bada  statystyki publicznej na rok 2013 – opinia 
pozytywna. 
7 maja 2013 
Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo  
o post powaniu przed s dami administracyjnymi i niektórych innych ustaw. 
20 maja 2013 
W sprawie wsparcia dzia a  ogólnopolskich organizacji samorz dowych ubiegaj cych 
si  o nowelizacj  ustawy o finansach publicznych, a konkretnie o uelastycznienie 
wska ników zad u ania i deficytu okre lonych w artyku ach 242 i 243. 
29 maja 2013 
Opinia negatywna dotycz ca poselskiego projektu ustawy o ochronie lokatorów. 
24 czerwca 2013 
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy „Prawo zamówie  publicznych” dotycz ca 
podwy szenie progu rodków, których przekroczenie b dzie prowadzi o do obowi zku 
stosowania prawa zamówie  publicznych. 
10 lipca 2013 
W sprawie kontraktowania us ug piel gnacyjnych i opieku czych w ramach opieki 
d ugoterminowej. 
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12 lipca 2013 
Akceptacja kierunku zmian prawa unijnego dotycz cych projektu Dyrektywy  
o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. 
12 lipca 2013 
W sprawie opiesza o ci wdro enia systemu teleinformatycznego wspieraj cego ca y 
proces wydawania uprawnie  do kierowania pojazdami. 
30 lipca 2013 
Wyst pienie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z wnioskiem  
o podj cie dzia a  legislacyjnych zmierzaj cych do doprecyzowania brzmienia art. 12 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. O kieruj cych pojazdami oraz zmiany art. 42 kodeksu 
karnego, w zakresie dostosowania zasad stosowania rodka karnego  
w postaci zakazu prowadzenia pojazdów do zasad prowadzenia post powania 
administracyjnego w przedmiocie wydawania prawa jazdy. 
22 sierpnia 2013 
Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz du 
terytorialnego. 
28 sierpnia 2013 
Apel do parlamentarzystów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy  
o gospodarce komunalnej, ustawy o samorz dzie województwa i ustawy  
o samorz dzie powiatowym, 
5 wrze nia 2013 
W sprawie sposobu rozliczenia kosztów usuni cia i przechowywania pojazdów 
usuni tych z dróg, a nieodebranych przez w a ciciela. 
6 wrze nia 2013 
Pozytywna z uwagami opinia do projektu programu na rzecz aktywno ci spo ecznej 
osób starszych na lata 2014-2020. 
6 wrze nia 2013 
Negatywna opinia projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych zawarte  
w druku nr 1599 oraz o poselskich projektach ustawy o zmianie ustawy o drogach 
publicznych (druki nr 1031 i 1032) oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o drogach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego 
(druk 1033). 
10 wrze nia 2013 
Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorz dzie gminnym – negatywna. 
11 wrze nia 2013 
Opinia o zmianie ustawy kodeks wyborczy oraz zmiany niektórych innych ustaw. Opinia 
negatywna w cz ci, w której dopuszcza si  zmian  obwodu do g osowania przez 
osob  maj c  miejsce sta ego zamieszkania na terenie gminy. 
11 wrze nia 2013 
Negatywna opinia o projekcie o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. 
 
18 wrze nia 2013 
Apel do Premiera RP w sprawie zmian w ustawie o finansach publicznych. 
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19 wrze nia 2013 
Stanowisko ZPP w sprawie proponowanych zmian art. 243 ustawy o finansach 
publicznych.  
30 wrze nia 2013 
Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 
rodkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o muzeach. Opinia 

pozytywna ze szczegó owymi uwagami. 
30 wrze nia 2013 
Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu so eckim 
– pozytywnie z uwagami. 
17 pa dziernika 2013 
Wyst pienie skierowane do Prezydenta RP Bronis awa Komorowskiego o nie-
podpisywanie ustawy z dnia 13 wrze nia 2013 r. sprawie ustawy o drogach 
publicznych. 
28 pa dziernika 2013 
Negatywna opinia w sprawie projektu ustawy o powiatach metropolitalnych. 
6 listopada 2013 
Wyst pienie do ministra zdrowia w sprawie zmian standardów w ochronie zdrowia,  
w tym tak e liczebno ci personelu medycznego.  
18 listopada 2013 
Wyst pienie do przewodnicz cego Sejmowej Komisji Samorz du Terytorialnego  
i Rozwoju Lokalnego w sprawie poruszenia na spotkaniu parlamentarnego forum 
konsultacyjnego sprawy projektu ustawy o rodzinnych ogrodach dzia kowych. 
18 listopada 2013 
Opinia Zwi zku Powiatów Polskich do projektów dokumentów programuj cych 
realizacj  unijnej polityki spójno ci w Polsce w okresie 2014-2020. 
29 listopada 2013 
Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie o wiaty (druk 
sejmowy nr 1823). Zwi zek popar  inicjatyw  zmierzaj c  do stworzenia systemu, 
który upowszechni wymian  u ywanych podr czników w ród uczniów i rodziców.  
Z uwagi na lakoniczno  zapisów nie móg  on by  zaopiniowany pozytywnie. 
29 listopada 2013 
Opinia w sprawie „Za o e  do d ugofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-
2020” – projekt oceniony pozytywnie i przedstawiono uwagi do niego. 
16 grudnia 2013 
W sprawie sposobu podzia u cz ci ogólnej subwencji o wiatowej subwencji ogólnej 
dla jednostek samorz du terytorialnego. 
16 grudnia 2013 
Zwi zek Powiatów Polskich pozytywnie odniós  si  do przedstawionych wst pnych 
propozycji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  w zakresie uproszczenia procedury 
rejestracji pojazdów w Polsce. 
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16 grudnia 2013 
Opinia w sprawie projektu rozporz dzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 
dofinansowania zada  ze rodków funduszy kultury fizycznej – zg oszenie jednej 
uwagi. 
20 grudnia 2013 
Wyst pienie wyra aj ce zaniepokojenie propozycjami Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju nieuwzgl dniania w przysz ej perspektywie finansowej wojewódzkich 
funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej jako instytucji wdra aj cej  
w systemie obs ugi zada  w ramach programu infrastruktura i rodowisko 2014-2020. 
23 grudnia 2013 
Pro ba do Premiera RP rozpatrzenie zastrze e  rodowiska powiatowego dotycz cych 
projektu ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw. 
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PRACE KONWENTÓW POWIATÓW 
Poszczególne konwenty przyj y wiele stanowisk w sprawach istotnych dla 
samorz dów powiatowych danego województwa, a tak e w skali ogólnopolskiej. Praca 
Konwentów stanowi du e wsparcie dla Zarz du ZPP. Podejmowane przez Konwenty 
stanowiska stanowi  podstaw  dla prac Zarz du i interwencji w wymiarze 
ogólnopolskim. 
 
 

WYBRANE STANOWISKA  
KONWENTÓW POWIATÓW W ROKU 2013 

4 marca 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany par. 
13 Statutu ZPP dotycz cego funkcjonowania Konwentów Powiatów w Województwach. 
6 marca 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa l skiego w sprawie organizacji  
i dzia ania systemu wczesnego ostrzegania w Województwie l skim. 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa l skiego w sprawie wydawania decyzji 
administracyjnych ustalaj cych wysoko  op at za udost pnianie danych z zasobu 
geodezyjnego, z pro b  o podj cie dzia a  w temacie przedstawionego problemu. 
14-15 marca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województw: l skiego, Dolno l skiego, Opolskiego 
oraz Lubuskiego w sprawie ochrony prawa rady powiatu do utworzenia komisji 
rewizyjnej. 
25 marca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Ma opolskiego w sprawie zapewnienia 
rodków finansowych na inwestycje i rozwój infrastruktury dla podmiotów leczniczych 

w nowej perspektywie 2014 – 2020. 
3 kwietnia  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ódzkiego w sprawie op aty za pobyt 
dzieci w placówkach opieku czo – wychowawczych. 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ódzkiego w sprawie ustawy z dnia  
16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obci e  administracyjnych w gospodarce. 
5 maja  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w sprawie Programu 
Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 w ramach 
europejskiej wspó pracy terytorialnej.  
14 maja  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego odno nie braku 
umieszczenia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-
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2020 dzia a  w zakresie infrastruktury drogowej - drogi powiatowe oraz dzia a   
z zakresu komunikacji autobusowej – publiczny transport niskoemisyjny. 
16 maja 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany art. 
35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, 
poz. 1592, z pó . zm.) 
21 maja  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyników 
g osowania o zmianie ustawy prawo o ustroju s dów powszechnych. 
22 maja  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa l skiego w sprawie finansowania 
lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej unii europejskiej  
na lata 2014 – 2020. 
24 maja 
Wspólne stanowisko Marsza ka Województwa Mazowieckiego i Konwentu Powiatów 
Województwa Mazowieckiego: 

w sprawie poprawy funkcjonowania systemu o wiaty: 
w sprawie poprawy systemu kontroli, oceny szkó  oraz dyrekcji. 
w sprawie poprawy systemu kontroli wydatkowania dotacji przez placówki 
niepubliczne. 
w sprawie karty nauczyciela. 

 
5 czerwca 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie trudnej 
sytuacji domów pomocy spo ecznej wynikaj cej z przyj tych zasad finansowania. 
11 czerwca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego o zainicjowanie jednej, 
wspólnej akcji tzn. zwo anie konwentu powiatów w poszczególnych województwach  
w dniu 5 lipca 2013 r. o godz. 9.00, z przedstawieniem prezentacji o stanie dróg 
powiatowych. 
13 czerwca 
Wspólne stanowisko Marsza ka Województwa Mazowieckiego i Konwentu Powiatów 
Województwa Mazowieckiego w sprawie proponowanych zmian w przepisach 
dotycz cych funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 
17 – 18 czerwca 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa l skiego i Ma opolskiego w sprawie 
zwi kszenia dotacji z bud etu pa stwa dla podopiecznych domów pomocy spo ecznej. 
Apel Konwentu Starostów Województw l skiego i Ma opolskiego o zmian  zasad 
finansowania oddzia ów anestezji i intensywnej terapii. Starostowie wyrazili 
zdecydowany sprzeciw przeciwko nierównemu traktowaniu przez NFZ podmiotów 
publicznych i prywatnych oraz domagaj  si  przeprowadzenia realnej wyceny procedur 
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medycznych. Za dali tak e przed u enia co najmniej do pi ciu lat obowi zywania 
umów na wiadczenia medyczne. 
Konwent Starostów Województwa l skiego i Ma opolskiego zaj  stanowisko  
w sprawie zmian wprowadzonych ustaw  z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy  
o pomocy spo ecznej oraz niektórych innych ustaw. Starostowie wezwali  
do przywrócenia mo liwo ci wliczania do redniego miesi cznego kosztu utrzymania  
 domu pomocy spo ecznej wydatków ponoszonych na remonty bie ce. 
17-18 czerwca  
Stanowisko Konwentów Powiatów Województwa Ma opolskiego i Województwa 
l skiego dotycz ce zaniepokojenia zakresem wsparcia udzielanego samorz dom 

powiatowym przez Zwi zek Powiatów Polskich. 
18 czerwca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Ma opolskiego w sprawie finansowania 
lokalnych inwestycji szpitalnych w nowej perspektywie finansowej unii europejskiej na 
lata 2014 – 2020. 
21 czerwca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych  
i le nych. 
25 czerwca 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie nowych 
zasad organizacji egzaminu zawodowego. 
4 lipca 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego w sprawie zarz dzania 
drogami powiatowymi. 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego w sprawie rozpisania 
uzupe niaj cego kontraktowania wiadcze  zdrowotnych na ambulatoryjn  opiek  
specjalistyczn  w województwie pomorskim. 
5 lipca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Ma opolskiego w sprawie do-
finansowania inwestycji na drogach lokalnych. 
Apel Konwentu Powiatów Województwa Ma opolskiego o przyspieszenie prac 
wojewódzkiej komisji do spraw weryfikacji strat, zwi zanych z przygotowaniem 
propozycji dofinansowania zadania opisanego protoko em szkód i przes ania 
ministrowi, celem przyznania w trybie nadzwyczajnym rodków finansowych na 
realizacj  najpilniejszych robót interwencyjnych zwi zanych zarówno z usuwaniem 
skutków intensywnych opadów deszczu i szkód zwi zanych z wyst pieniem wód  
z brzegów rzek, jakie mia y miejsce w maju i czerwcu na terenie powiatu krakowskiego. 
5 lipca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 
zarz dzania drogami powiatowymi. 
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5 lipca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie zarz dzania 
drogami powiatowymi. 
5 lipca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie zmian  
w systemie ochrony zdrowia. 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie zmian  
w systemie finansów publicznych.  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie zarz dzania 
drogami powiatowymi. 
5 lipca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ódzkiego w sprawie zarz dzania 
drogami powiatowymi. 
5 lipca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego dotycz ce zmian 
kryteriów rozdzia u dotacji na zakup nowo ci wydawniczych do bibliotek publicznych  
w roku 2012 w programie biblioteki narodowej „zakup nowo ci wydawniczych  
do bibliotek”. 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie 
umo liwienia weryfikacji orzecze  o potrzebie udzielania nauczycielom urlopu dla po-
ratowania zdrowia. 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie zarz dzania 
drogami powiatowymi. 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i le nych.  
5 lipca 
Wspólne stanowisko Konwentów Powiatów Województw w sprawie zarz dzania 
drogami powiatowymi, skierowane do Premiera rz du RP. 
5 lipca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmian  
w funkcjonowaniu publicznych s u b zatrudnienia. 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie odroczenia 
obowi zywania wska ników zad u ania si  samorz dów wynikaj cych  
ze wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie zasad 
finansowania zespo ów do spraw orzekania o niepe nosprawno ci. 
8 lipca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie 
zarz dzania drogami powiatowymi. 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie 
odebrania powiatom przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, rodków finansowych 
niezb dnych dla zada  zwi zanych z gleboznawcz  klasyfikacj  gruntów. 
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9 lipca  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego skierowane  
do ministra zdrowia w sprawie odroczenia terminu wej cia w ycie przepisów 
dotycz cych standardów dotycz cych szpitalnych oddzia ów ratunkowych, w zakresie 
dost pno ci do l dowiska helikopterów. 
10 lipca 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie standardów 
post powania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. 
9 sierpnia  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie zarz dzania 
drogami powiatowymi. 
 
13 sierpnia 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozwoju 
lokalnego w przysz ym okresie programowania rodków unijnych w latach 2014-2020. 
19 sierpnia  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie wyd u enia 
okresu obowi zywania wska ników dotycz cych zad u ania si  jst wynikaj cych  
z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. 15% i 60% dochodów) 
oraz przesuni cia w czasie obowi zywania nowych limitów zad u enia wynikaj cych  
z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
29 sierpnia  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ódzkiego w sprawie przed u enia 
terminu wej cia w ycie wymogu posiadania ca odobowego lotniska dla helikopterów. 
3 wrze nia 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego sprawie przed u enia 
terminu wej cia w ycie wymogu posiadania przez szpitalny oddzia  ratunkowy 
ca odobowego lotniska lub l dowiska. 
10-11 wrze nia  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolno l skiego w sprawie planu 
finansowego dolno l skiego oddzia u wojewódzkiego NFZ na rok 2014 i sytuacji  
w s u bie zdrowia. 
25 wrze nia 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie przed u enia 
terminu wej cia w ycie wymogu posiadania ca odobowego lotniska dla helikopterów. 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie kompetencji  
w zakresie wyznaczania i finansowania osób powo anych do stwierdzenia zgonu, 
wystawienia karty zgonu i jego przyczyny w przypadku braku lekarza lecz cego 
chorego w ostatniej chorobie. 
1 pa dziernika  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
finansowania, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.  
 



Sprawozdanie z dzia alno ci Zwi zku Powiatów Polskich w roku 2013 
 

 PRACE KONWENTÓW POWIATÓW 45 
 

3 pa dziernika  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Ma opolskiego w sprawie „dzia a  
maj cych na celu przyspieszenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jako 
podstawowego elementu infrastruktury informacji przestrzennej niezb dnego dla 
rozwoju kraju”. 
4 pa dziernika  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa wi tokrzyskiego oraz Zwi zku 
Pracodawców Powiatowych Zak adów Opieki Zdrowotnej w sprawie sytuacji  
w szpitalach powiatowych Województwa wi tokrzyskiego.  
17 pa dziernika  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ódzkiego w sprawie zwi kszenia 
rodków na aktywizacje zawodow .  

28 pa dziernika  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie trudnej 
sytuacji domów pomocy spo ecznej wynikaj cej z przyj tych zasad finansowania. 
7 listopada  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa l skiego w sprawie zasad 
finansowania szpitali powiatowych.  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa l skiego w sprawie zatwierdzenia 
projektu aktualizacji nr 2 z dnia 9 wrze nia 2013 r. Wojewódzkiego Planu dzia ania 
systemu pa stwowego ratownictwa medycznego dla Województwa l skiego 
8 listopada  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolno l skiego w sprawie finansowania 
szpitali powiatowych przez Dolno l ski Oddzia  NFZ w 2014 roku. 
12 listopada  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego w sprawie warunków 
kontraktowania szpitali powiatowych w 2014 r.  
12 listopada  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Ma opolskiego w sprawie podpisania 
porozumienia z Województwem Ma opolskim w zakresie wspólnego dzia ania na rzecz 
rozwoju wspó pracy polskich i niemieckich przedsi biorców. 
12 listopada  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Ma opolskiego w sprawie aneksowania 
przez szpitale powiatowe umów na wiadczenia opieki zdrowotnej zawartych z NFZ. 
13 listopada  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie wp ywu braku 
uproszczonego planu urz dzenia lasu na realizacje zawartych przez starostów  
z nadle niczymi porozumie  dotycz cych obowi zku legalizacji drewna pochodz cego 
z lasów niestanowi cych w asno ci skarbu pa stwa.  
13 listopada  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie planu 
finansowego Wielkopolskiego Oddzia u Wojewódzkiego NFZ na rok 2014. 
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18 listopada  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
planowanych zmian w zakresie funkcjonowania powiatowych inspektoratów nadzoru 
budowlanego na przyk adzie Powiatu Szamotulskiego i powiatów o ciennych. 
26 listopada  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie poparcia 
dzia a  zespo u negocjacyjnego podmiotów leczniczych Województwa Mazowieckiego. 
29 listopada  
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
przywrócenia s dów rejonowych – szczegó owo: wniesiono do Przewodnicz cego 
Sejmowej Nadzwyczajnej Podkomisji Sprawiedliwo ci i Praw Cz owieka  
o skorygowanie kryterium liczby spraw za atwianych w poszczególnych s dach  
i uzupe nienie go bior c za podstaw  redni  z trzech ostatnich lat. 
 
29 listopada 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego oraz Zwi zku 
Pracodawców Powiatowych Zak adów Opieki Zdrowotnej w sprawie sytuacji  
w szpitalach powiatowych Województwa Podkarpackiego. 
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KOMISJA WSPÓLNA RZ DU  
I SAMORZ DU TERYTORIALNEGO  

Komisja Wspólna Rz du i Samorz du Terytorialnego dzia a na podstawie Ustawy  
z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego oraz  
o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej 
(Dz. U. z dnia 23 maja 2005 r.) oraz zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Wspólnej 
Rz du i Samorz du Terytorialnego. KWRiST odbywa swoje posiedzenia raz  
w miesi cu, a podczas ka dego opiniuje kilkadziesi t aktów prawnych. Przede 
wszystkim jednak praca Komisji odbywa si  w Zespo ach Problemowych. 
Przedstawicielami Zwi zku Powiatów Polskich w Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du 
Terytorialnego s  Cezary Gabryj czyk – starosta aski oraz Cezary Przybylski – 
starosta boles awiecki. Oprócz naszych sta ych przedstawicieli, w posiedzeniach 
Komisji uczestniczyli m.in.: Prezes Marek Tram , Wiceprezesi Jan Grabkowski  
i Andrzej P onka, jak równie  pracownicy Biura, ZPP Rudolf Borusiewicz – Dyrektor 
Biura ZPP oraz Marek Wójcik -  Zast pca Dyrektora  ZPP, a tak e Ludwik W grzyn, 
Grzegorz Kubalski i Jaros aw Kom a, Bernadeta Skóbel, Katarzyna Liszka – Eksperci 
ZPP, w celu przedstawienia szczegó owych zagadnie  dotycz cych g ównych nurtów 
dzia alno ci Zwi zku Powiatów Polskich. 
Przedstawiciele Zwi zku Powiatów Polskich w Zespo ach Komisji Wspólnej 
Rz du Samorz du Terytorialnego: 
Zespó  ds. Polityki Europejskiej 
Józef Puczy ski – Starosta Tczewski 
Zespó  ds. Systemu Finansów Publicznych 
Walery Czarnecki – Starosta Luba ski 
Miros aw Pampuch – Starosta Olszty ski 
Ludwik W grzyn – Ekspert ZPP 
Renata Ciurlik – skarbnik Powiatu Pozna skiego 
Zespó  ds. Edukacji, Kultury i Sportu 
Adam Krzyszto  – Starosta a cucki 
Dr Bogdan Wankiewicz – Starosta Wa ecki 
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski 
Sebastian Burdzy – Starosta redzki 
Zespó  ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo ecznej 
Andrzej P onka – Starosta Bielski 
Marek Wójcik – Zast pca Dyrektora Biura ZPP 
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki 
Arkadiusz Mazepa – Starosta My liborski 
Marzena Kempi ska – Starosta wiecki 
 
Zespó  ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz rodowiska 
Marek Wójcik – Zast pca Dyrektora Biura ZPP 
Leszek Gu dzio  – Starosta Policki 
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Mariusz Wiórek – Wicestarosta Tczewski 
Józef Jod owski – Starosta Rzeszowski 
Zespó  ds. Administracji Publicznej i Bezpiecze stwa Obywateli 
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski 
Grzegorz Kubalski – Ekspert ZPP 
Józef Reszke – Starosta Wejherowski 
El bieta Smoli ska – Starosta Pruszkowski 
Jaros aw Brózda – Radny Powiatu Be chatowskiego 
Adam Habry o – Sekretarz Powiatu Pozna skiego 
Zespó  ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa 
Edmund Kaczmarek – Starosta J drzejowski 
 
Zespó  ds. Spo ecze stwa Informacyjnego 
Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Zwi zku Powiatów Polskich 
 
Za rok  2013 statystyka posiedze  Zespo ów oraz obrad plenarnych Komisji Wspólnej 
Rz du i Samorz du Terytorialnego odbytych w roku 2013, jest nast puj ca: 

Zespó  ds. Polityki Europejskiej – jedno posiedzenie 
Zespó  ds. Systemu Finansów Publicznych – osiem posiedze  
Zespó  ds. Edukacji, Kultury i Sportu – dziewi  posiedze  
Zespó  ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo ecznej – dwana cie posiedze  
Zespó  ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz 
rodowiska – dwana cie posiedze  

Zespó  ds. Administracji Publicznej i Bezpiecze stwa Obywateli – pi  
posiedze  
Zespó  ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa – pi  posiedze  
Zespó  ds. Spo ecze stwa Informacyjnego – dziewi  posiedze  
Zespó  ds. Funkcjonowania Obszarów Metropolitalnych i Miejskich – cztery 
posiedzenia 
Zespó  ds. Ustrojowych – dwa posiedzenia. 
Komisja Wspólna Rz du i Samorz du Terytorialnego – dwana cie posiedze . 

 
Oprócz posiedze  Zespo ów i obrad plenarnych Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du 
Terytorialnego stosowany jest tryb obiegowy z wykorzystaniem rodków 
elektronicznych.  
 
Dzia alno  Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego to przede wszystkim 
wypracowywanie wspólnego stanowiska rz du i gmin, miast, powiatów  
i województw, dotycz cego zagadnie  ustrojowych. KWRiST rozpatruje problemy 
zwi zane z funkcjonowaniem samorz du terytorialnego, a tak e sprawy z tego obszaru 
znajduj cych si  w zakresie dzia ania Unii Europejskiej i organizacji mi dzy-
narodowych, do których nale y Rzeczypospolita Polska. 
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W skali roku to blisko 400 projektów ustaw, rozporz dze  i innych dokumentów do 
zaopiniowania przez Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du Terytorialnego. Ka dy  
z przedstawionych przez rz d projektów, je eli chocia  w niewielkiej cz ci dotyczy 
samorz du powiatowego, jest analizowany i opiniowany przez Biuro Zwi zku Powiatów 
Polskich.   
 
Udzia  w procesie legislacyjnym to tak e uczestnictwo w Komisjach Sejmowych  
i Senackich w ten sposób w tworzeniu warunków prawnych i finansowych dzia alno ci 
samorz du terytorialnego. W roku 2013  przedstawiciele i eksperci ZPP brali udzia   
w 650 posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich. 
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INNE GREMIA, W KTÓRYCH PRACACH 
UCZESTNICZ  PRZEDSTAWICIELE ZPP 

ORGAN PRZEDSTAWICIEL 
ZESPO Y 

Zespó  Monitoruj cy ds. 
Przeciwdzia ania Przemocy w 
Rodzinie (MPiPS) 

Adam Krzyszto  –  
Starosta a cucki 

Zespó  Koordynacyjny Narodowy 
Program Zdrowia 

Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura 
ZPP 

Zespó  ds. aktualizacji i uzupe nienia 
Strategii rozwoju spo eczno-
gospodarczego Polski Wschodniej do 
roku 2020 (MRR) 

Pawe  Pikula – Starosta Lubelski  
Robert Godek – Starosta Strzy owski 

Zespó  ds. Polityki Europejskiej Józef Puczy ski –  Starosta Tczewski 

Zespó  ds. partnerstwa publiczno-
prywatnego (MG) 

Rudolf Borusiewicz –Dyrektor Biura 
ZPP, Jaros aw Kom a – ekspert ZPP 
(zast pca) 

Zespó  Steruj cy Platformy 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
(MRR) 

Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura 
ZPP 

Zespó  Kwalifikacyjny Konkursu 
Europejskie Nagrody 
Przedsi biorczo ci - 2012 

Rudolf Borusiewicz – sekretarz 
generalny ZPP 

Mi dzyresortowy Zespó  ds. Strategii 
„Europa 2020” 

Marek Tram  –  Prezes Zarz du ZPP  
Marek Wójcik – Zast pca Dyrektora 
Biura ZPP (zast pca) 

Zespó  ds. Rozwi za  Systemowych 
w Zakresie Ekonomii Spo ecznej 

Tomasz Sadowski –  Barka Fundacja 
Pomocy Wzajemnej  
Krzysztof Kozicki – Wicestarosta 

om y ski 
KOMITETY 

Prekomitet Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 

Bogumi a Wi ckowska – Starosta 
Otwocki 
Marek Wójcik - Zast pca Dyrektora 
Biura ZPP 

Komitet Steruj cy w projekcie 
systemowym dot. Opracowania 

Grzegorz Kubalski – ekspert ZPP 
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ORGAN PRZEDSTAWICIEL 
kompleksowych i trwa ych 
mechanizmów wsparcia dla 
poradnictwa prawnego i 
obywatelskiego w Polsce (MPiPS) 
Komitet Monitoruj cy dla  
Mechanizmu Finansowego EOG na 
lata 2009-2012 oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego na lata 
2009-2012 

Marek Tram  –  Prezes Zarz du ZPP  
Marek Wójcik – Zast pca Dyrektora 
Biura ZPP 

Komitet Steruj cy w ramach 
pilota owego PCA-P3.0 , maj cego 
na celu opracowanie rozwi zania 
tzw. „Chmury prywatnej dla JST 

Jan Maciej Czajkowski – ekspert ZPP 

Komitet Monitoruj cy Program 
Operacyjny Kapita  Ludzki 2007-2013 

Ludwik W grzyn –  ekspert ZPP 

Komitet Polityczny CEMR 

Ewa Masny –  wiceprzewodnicz ca 
Rady m.st. Warszawy  
Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta 

odzi  
Joachim Smy a – Starosta Lubliniecki 

Kongres W adz Lokalnych  
i Regionalnych Europy (CLRAE)  
w Izbie W adz Lokalnych 

Walery Czarnecki – Starosta Luba ski  
El bieta Smoli ska – Starosta 
Pruszkowski (zast pca) 

Komitet Regionów Unii Europejskiej 

Cz onkowie: 
Marek Tram  – Prezes Zarz du ZPP 
Ludwik W grzyn –  ekspert ZPP 
Ewa Malinowska-Grupi ska – 
Przewodnicz ca Rady m.st. Warszawy 
Zast pcy Cz onkowie: 
Marzena Kempi ska –  Starosta 

wiecki 
Micha  Karalus – Starosta Pleszewski 
Robert Godek – Starosta Strzy owski 

RADY 
Krajowa Rada Konsultacyjna ds. 
Osób Niepe nosprawnych (MPiPS)  

Marek Tram  –  Prezes Zarz du ZPP 

Naczelna Rada Zatrudnienia (MPiPS) Jan Grabiec – Starosta Legionowski 
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ORGAN PRZEDSTAWICIEL 
Rada Dzia alno ci Po ytku 
Publicznego  

Marek Tram  –  Prezes Zarz du ZPP 

Rada Pomocy Spo ecznej Józef Krzyworzeka – Starosta 
Krakowski 

Rada Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej 

Piotr Lech – Starosta Milicki 

Rada Nadzorcza Narodowego 
Funduszu Ochrony rodowiska 

Marek Tram  –  Prezes Zarz du ZPP 

GRUPY 

Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich 

Zenon Szczepankowski –  Starosta 
Przasnyski  
Edward Wroniewski – Starosta 
Pu tuski (zast pca) 

Grupa tematyczna „Wie  w nowej 
gospodarce”(MRiRW) 

Zenon Rodzik – Starosta Opolski 
(Opole Lubelskie) 

Grupa Robocza ds. Spo ecze stwa 
Informacyjnego Komitetu 
koordynacyjnego Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia na 
lata 2007-2013 

Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura 
ZPP  
Jan Maciej Czajkowski – Ekspert ZPP 

Grupa Robocza ds. koordynacji i 
komplementarno ci w ramach 
Komitetu koordynacyjnego 
Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia na lata 2007-2013 

Marek Tram  –  Prezes Zarz du ZPP 

Grupa Robocza – Ramowy Program 
Dzia ania w zakresie finansowania 
europejskiej sieci ekologicznej Natura 
2000 na lata 2014-2020 

Zenon Rodzik – Starosta Opolski 
(Opole Lubelskie) 

Grupa robocza wspieraj ca prace 
nad przygotowaniem Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 

Zenon Rodzik – Starosta Opolski 
(Opole Lubelskie) 
Edmund Kaczmarek – Starosta 
J drzejowski 
Jaros aw Kom a – ekspert ZPP 

Polska Grupa Robocza ds. Grypy Marek Wójcik - ekspert ZPP 

Grupa Robocza ds. kl sk ywio owych 
Walery Czarnecki – Starosta Luba ski 
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ORGAN PRZEDSTAWICIEL 
POZOSTALI 

Krajowe Forum Terytorialne (MRR) Marek Wójcik – Zast pca Dyrektora 
Biura ZPP 

Polska Organizacja Turystyczna Janina Kwiecie   – Starosta Kartuski 
G ówna Komisja Urbanistyczno-
Architektoniczna 

Ludwik W grzyn  – ekspert ZPP 
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WSPARCIE INSTYTUCJONALNE  
DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU 
TERYTORIALNEGO 
Zwi zek Powiatów Polskich wspiera samorz dy, szczególnie powiatowe,  
w doskonaleniu profesjonalnego wiadczenia us ug publicznych. Wsparcie 
instytucjonalne w tak du ym zakresie mo liwe jest dzi ki si ganiu po rodki  
i dofinansowanie z funduszy unijnych. Dzi ki temu stale zwi ksza si  liczba starostw 
powiatowych, które posiadaj  skuteczny i profesjonalny sposób wiadczenia us ug 
publicznych.  
Cech  wspóln  wszystkich projektów jest to, i  s  one zgodne z celami statutowymi 
Zwi zku Powiatów Polskich. Ka dy projekt jest skierowany przede wszystkim  
do samorz dów terytorialnych – w pierwszej kolejno ci do powiatów, ale tak e  
i do gmin. Realizowane projekty mieszcz  si  tak e w formule budowy spo ecze stwa 
obywatelskiego, a wi c jednego z g ównych celów naszej organizacji. 
Dzi ki si ganiu po rodki i projekty finansowane przez fundusze europejskie, mo liwe 
jest poszerzanie potencja u i mo liwo ci dzia ania wspieraj cego prac  powiatów.  
 

KOMPETENTNY URZ D, ZADOWOLENI MIESZKA CY 
 – INTEGRACJA DZIA A  JST DLA POPRAWIENIA 
DOST PNO CI, JAKO CI I EFEKTYWNO CI WIADCZENIA 
LOKALNYCH US UG PUBLICZNYCH

Celem projektu jest zwi kszenie zdolno ci instytucjonalnej do podnoszenia stopnia 
dost pno ci, jako ci i efektywno ci us ug publicznych w dziedzinach: o wiaty, ochrony 
zdrowia, transportu publicznego i zarz dzania drogami u wybranych 12 JST – na dwóch 
obszarach, w dwóch ró nych cz ciach Polski. 

Celami szczegó owymi projektu s : 

Przeprowadzenie zintegrowanej (powiatowo-gminnej) diagnozy stanu 
zaspokojenia lokalnych potrzeb spo ecznych w zakresie us ug obj tych 
projektem, na obszarze obj tym projektem; 
Wykorzystanie metod benchmarkingu i benchlearningu, jako sposobów 
samodoskonalenia zarz dzania us ugami publicznymi; 
Opracowanie modelu formalno-organizacyjnego usprawniania wiadczenia 
us ug publicznych w danej dziedzinie na obszarze obj tym projektem; 

Opracowanie zintegrowanych (powiatowo-gminnych) planów (strategii, polityk) 
wdro enia modelu usprawniania wiadczenia lokalnych us ug publicznych obj tych 
projektem na obszarze obj tym projektem. 
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Beneficjenci projektu: Powiat Gorlicki, Gmina Biecz, Gmina Bobowa, Gmina Gorlice, 
Gmina Moszczenica, Gmina Ropa, Gmina S kowa, Gmina U cie Gorlickie, Gmina 
Ogrodzieniec, Powiat Zawiercia ski, Gmina Pilica, Gmina azy. 

Projekt rozpocz ty 1 lipca 2012, planowane zako czenie projektu 31 grudnia 2014 r. 

 
 

DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW 

Zwi zek Powiatów Polskich oraz Community Energy jako partnerzy i Instytut na rzecz 
Ekorozwoju jako lider 1 wrze nia 2010 r. rozpocz li realizacj  projektu Dobry Klimat 
dla Powiatów - DOKLIP - ze rodków LIFE+.  
Instytut na rzecz Ekorozwoju jest liderem projektu, a jego krajowym partnerem 
realizuj cym g ównie konferencje oraz dzia ania informacyjne skierowane 
bezpo rednio do samorz dów – Zwi zek Powiatów Polskich maj ce na celu aktywizacj  
w adz samorz dowych do ró nego rodzaju dzia a , w tym do ochrony rodowiska  
i klimatu.  
Partnerem zagranicznym projektu jest Community Energy Plus – brytyjska organizacja, 
która dzia a g ównie w Kornwalii, og oszonej przez brytyjski rz d pierwszym 
niskow glowym regionem w tym kraju.  
Celem partnerskiego przedsi wzi cia „Dobry Klimat dla Powiatów” jest aktywne 
zaanga owanie polskich samorz dów w dzia ania prowadz ce do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz s u ce lepszej adaptacji do zmian klimatu. Równie wa ne, 
obok podejmowania przez powiaty dzia a  na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest 
jednoczesne poszukiwanie rozwi za , które przyczyni  si  do rozwoju lokalnej 
gospodarki oraz obni enia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek 
samorz du. G ównymi adresatami projektu s : 

1. w adze powiatowe, gdy  to w a nie w ich gestii le  istotne zadania s u ce 
przeciwdzia aniu skutkom zmian klimatu oraz adaptacji do nich; 

2. spo eczno ci lokalne na poziomie powiatów, gdy  bez aktywnego za-
anga owania obywateli nie da si  skutecznie ochroni  klimatu Ziemi. 

Bud et projektu to 1 803 371 euro, w tym bud et ZPP 978 600 PLN. Czas trwania  
do po owy 2015 r. 
W projekcie bierze udzia  115 powiatów. Tylko w samym cyklu 90 debat klimatycznych 
na terenie ca ego kraju wzi o udzia  1900 uczestników.  
Jednym z dzia a  w tym projekcie jest wspólna z Konwentami Powiatów organizacja 
16 jednodniowych konferencji regionalnych, w okresie od wrze nia 2013 r. do maja 
2014 r. Program konferencji przewiduje omówienie zagadnie  polityki klimatycznej w 
skali lokalnej i mo liwo ci finasowania zada  ze rodków unijnych oraz krajowych. 
Oprócz starostów do uczestnictwa zaproszono osoby lub instytucje z regionu, które 
zajmuj  si  szeroko rozumian  ochron  rodowiska i klimatu, gospodark  
energetyczn  oraz rozwojem transportu publicznego, jak i pozyskiwaniem albo 
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zarz dzaniem funduszami skierowanymi na wymienione wy ej cele. W roku 2013 
odby o si  10 konferencji zorganizowanych razem z Konwentami Powiatów. 
 
 

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA RÓD EM 
SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY 

Liderem tego projektu jest Zwi zek Powiatów Polskich, a projekt realizuje  
w partnerstwie z Akademi  Finansów i Biznesu Vistula z Warszawy. Cel g ówny projektu 
to poprawa jako ci us ug wiadczonych przez 12 JST poprzez modernizacj  procesów 
zarz dzania, wdro enie metody Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) oraz 
podniesienie kwalifikacji pracowników JST niekorzystaj cych z wsparcia oferowanego 
w ramach 5.2.1. z województw o najni szych wska nikach sprawno ci instytucjonalnej. 
Uczestnicy projektu to 12 JST z terenu Polski: Starostwo Powiatowe w Gliwicach; 
Starostwo Powiatowe w Jarocinie; Starostwo Powiatowe w Krapkowicach; Starostwo 
Powiatowe w Ole nie; Starostwo Powiatowe w Opolu; Starostwo Powiatowe  
w Sul cinie; Starostwo Powiatowe w rodzie l skiej; Starostwo Powiatowe  
w Wolsztynie; Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu; Starostwo Powiatowe w Zielonej 
Górze; Urz d Gminy Brudzew oraz Urz d Miasta w wi toch owicach) 
Projekt obejmuje: popraw  funkcjonowania JST dzi ki wdro eniu systemu samooceny 
PRI; popraw  zarz dzania poszczególnymi sektorami us ug (tj. z zakresu: 
bezpiecze stwa publicznego, infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, ochrony 
rodowiska i rolnictwa, kontroli zarz dczej, zarz dzanie projektami, w tym z funduszy 

unijnych); wdro enie systemu rozwoju kompetencji kadr, popraw  systemów 
komunikacji spo ecznej; wzmocnienie zachowa  etycznych, tak e w aspekcie 
zwi kszenia przejrzysto ci realizowanych dzia a ; popraw  odbioru urz du w oczach 
spo eczno ci lokalnych; wymian  dobrych praktyk; wykorzystanie metod badania 
satysfakcji klienta; zmniejszenie nierówno ci w zakresie p ci, w tym zapobiegaj ce 
dyskryminacji oraz obejmuje indywidualn  pomoc prawn  dla samorz dów.  
W konsekwencji wp ywa tak e na podniesienie satysfakcji klientów z jako ci 
wiadczonych us ug. 

Realizacja projektu zacz a si  w lipcu 2012 r. i potrwa do 30 czerwca 2015 r. 

 
PORTRETY SZPITALI - MAPY MO LIWO CI, CZYLI 
MONITOROWANIE JAKO CI US UG PUBLICZNYCH  
I BENCHMARKING Z ZAKRESU NADZORU  
NAD FUNKCJONOWANIEM SZPITALI, DLA KTÓRYCH 
ORGANEM ZA O YCIELSKIM JEST JEDNOSTKA 
SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 

Liderem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu, za  jego partnerami 
Zwi zek Powiatów Polskich, Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o. oraz 
Health Policy Institute – Parnter Ponadnarodowy. Uczestnikami projektu s  jednostki 
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samorz du terytorialnego i szpitale z województw dolno l skiego, lubelskiego, 
mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, warmi sko-mazurskiego oraz wi to-
krzyskiego. 
Ide  projektu jest obiektywne badanie efektywno ci funkcjonowania szpitali,  
z elementami benchmarkingu w zakresie wszystkich aspektów dzia alno ci.   
W wyniku realizacji przedsi wzi cia nast pi identyfikacja zjawisk zachodz cych  
w kluczowych obszarach funkcjonowania podmiotów medycznych. W konsekwencji 
b d  promowane i rekomendowane dobre praktyki dotycz ce efektywno ci dzia ania, 
jako ci zarz dzania oraz jako ci udzielanych wiadcze  w zakresie ich implementacji 
do codziennej praktyki oraz motywacji kadry zarz dzaj cej do wi kszej aktywno ci  
w powy szym zakresie. 
Cele szczegó owe to: weryfikacja dotychczas stosowanych narz dzi badawczych 
wykorzystywanych w procesie zarz dzania szpitalami; opracowanie nowatorskiego 
narz dzia badawczego; stworzenie platformy IT - narz dzia s u cego wymianie 
do wiadcze  i dobrych praktyk; wykazanie praktycznej u yteczno ci przygotowanego 
narz dzia badawczego; dobranie wska ników badania efektywno ci us ug, pozwala-
j cych na zastosowanie odpowiednich metod w procesach zarz dzania, które poka  
nowe, dopasowane podej cie do rozwi zywania problemów zarz dczych; budowa sieci 
wspó pracy – partnerzy spo eczni, naukowi, eksperccy, rodowiskowi. Beneficjentami 
projektu jest blisko 200 szpitali z ca ego kraju. 

Realizacja projektu zacz a si  w sierpniu 2011 r. i potrwa do 31 maja 2015 r. 

 

BUDOWANIE KOMPETENCJI DO WSPÓ PRACY  
MI DZYSAMORZ DOWEJ I MI DZYSEKTOROWEJ JAKO 
NARZ DZI ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO 

G ówny cel projektu doradczego realizowanego przez Zwi zek Miast Polskich, Zwi zek 
Powiatów Polskich i Zwi zek Gmin Wiejskich RP to pomoc doradcza we wzmocnieniu 
istniej cych lub utworzeniu nowych lokalnych partnerstw i wsparcie ich w pracach nad 
wnioskami o dotacj  z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na przedsi wzi cia s u ce 
rozwojowi obszarów funkcjonalnych miast. 

Wsparcie realizacji projektów w ramach projektu predefiniowanego odbywa si  
poprzez: 

konsultantów – opiekunów i ekspertów sektorowych (m.in.: pomoc doradcza, 
szkolenia specjalistyczne, monitoring post pów we wdra aniu projektów i pro-
pozycje ulepsze  w tym zakresie); 
komponent edukacyjno-informacyjny:  

o organizacja wyjazdów studyjnych do Norwegii dla przedstawicieli 
beneficjentów i rewizyty przedstawicieli norweskich samorz dów; 

o cykliczne spotkania tematyczne partnerstw w celu wymiany 
do wiadcze ; 
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o seminaria regionalne i konferencje informacyjne; 
o rozszerzenie Bazy Dobrych Praktyk; 
o sta e doradztwo prawne dla JST planuj cych i realizuj cych wspó prac  

mi dzysamorz dow  i mi dzysektorow . 

Zwi zek Powiatów Polskich jest odpowiedzialny za promocj  projektu (strona 
internetowa projektu i prasa elektroniczna ZPP) oraz doradztwo prawne dla JST 
(doradztwo na indywidualne zapytania oraz ekspertyzy do wniosków; doradztwo  
w zakresie wspó pracy JST w obszarze planowania przestrzennego, us ug spo ecznych, 
us ug technicznych).  
Projekt, rozpocz ty 1 lipca 2012 r. b dzie realizowany do 30 kwietnia 2016 r. Projektem 
obj tych jest 49 partnerstw samorz dów lokalnych: gmin i powiatów. 

 

DOSKONALENIE ZARZ DZANIA US UGAMI PUBLICZNYMI 
I ROZWOJEM W JEDNOSTKACH SAMORZ DU LOKALNEGO 

Celem projektu by o kompleksowe podniesienie zdolno ci instytucjonalnej jednostek 
samorz du terytorialnego w Polsce (gmin i powiatów) do "dobrego rz dzenia", w tym 
szczególnie podnoszenia jako ci, efektywno ci i dost pno ci us ug publicznych, oraz 
monitorowania strategii - z wykorzystaniem produktów i rezultatów projektu. 
Na projekt sk ada y si  cztery równolegle realizowane komponenty: 

• Grupy Wymiany Do wiadcze  (GWD) - poprawa zarz dzania wybranymi 
us ugami (o wiata, kultura, gospodarka wodno-kanalizacyjna, odpady sta e, 
mieszkalnictwo, pomoc spo eczna, transport i drogownictwo oraz efektywno  
energetyczna, a w powiatach dodatkowo ochrona zdrowia), 

• Warsztaty zarz dzania strategicznego (WZS) dla JST uczestnicz cych w GWD - 
monitorowanie i ewaluacja w asnych strategii rozwoju i planów wykonawczych 
do tych strategii (np. strategii sektorowych, planów rozwoju konkretnych 
us ug), 

• Dwie edycje Konkursu Samorz dowy Lider Zarz dzania (2011, 2012) oraz u-
powszechnienie wyników prac GWD i dobrych praktyk, w tym prowadzenie bazy 
dobrych praktyk, jej uaktualnianie i udost pnianie. 

• Baza Dobrych Praktyk (BDP) - prowadzenie, a tak e uaktualnianie  
i udost pnianie praktyk. 

Projekt obejmowa  45 jednostek samorz du terytorialnego, w tym 12 powiatów: 
bieru sko-l dzi ski, brzezi ski, hajnowski, kielecki, koni ski, lubaczowski, ole nicki, 
opolski (Lubelskie), otwocki, p ocki, polkowicki, tarnowski. 
Projekt by  realizowany przez trzy korporacje samorz dowe – Zwi zek Miast Polskich 
(lider) oraz Zwi zek Gmin Wiejskich RP i Zwi zek Powiatów Polskich.  
Projekt zako czy  si  30 czerwca 2013 r. 
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PRZEDE WSZYSTKIM JAKO  – POPRAWA JAKO CI US UG 
WIADCZONYCH PRZEZ JST DZI KI MODERNIZACJI 

PROCESÓW ZARZ DZANIA I PODNIESIENIU 
KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW 

Liderem tego projektu jest Zwi zek Powiatów Polskich, a wspó wykonawc  jest 
MADE.pl – Ma opolska Agencja Doradczo-Edukacyjna sp. z o.o. 
Celem projektu jest poprawa jako ci wiadczonych us ug dzi ki modernizacji procesów 
zarz dzania i podniesienia kwalifikacji pracowników 10 JST z 3 województw 
( wi tokrzyskie, podkarpackie, lubelskie), które nie realizowa y nigdy dotychczas 
przedsi wzi  finansowanych z PO KL 5.2.1.: Powiat W oszczowski, Powiat Kazimierski, 
Powiat a cucki, Gmina Mielec, Gmina Wodzis aw, Gmina Parczew, Gmina Nowa 
S upia, Gmina Przemy l, Gmina Radomy l Nad Sanem oraz Miasto a cut. 
Dzia ania ZPP w projekcie obejmowa y rekrutacj  JST; benchmarking dobrych praktyk  
w zakresie obs ugi klienta w  JST, opracowanie koncepcji benchmarkingu; wdro enie 
metod badania satysfakcji klientów wewn trznych i zewn trznych; wdro enie  
i doskonalenie metody samooceny CAF w  JST; dzia ania na rzecz poprawy jako ci 
stanowienia prawa; elektroniczny urz d - aktualny BIP i nowe us ugi na platformie e-
PUAP. 
Bud et projektu wyniós  4 484 800 z . Europejski Fundusz Spo eczny, Priorytetu V. 
Dobre rz dzenie Dzia ania 5.2. Wzmocnienie potencja u administracji samorz dowej, 
5.2.1 Modernizacja zarz dzania w administracji samorz dowej Programu 
Operacyjnego Kapita  Ludzki. 
Okres realizacji: 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2013. 
 

 
ROLA SAMORZ DÓW W POLITYCE ZAGRANICZNEJ RP  

Projekt by  realizowany przez Zwi zek Miast Polskich jako lidera, we wspó pracy  
z Instytutem Spraw Publicznych, Zwi zkiem Powiatów Polskich i Zwi zkiem Gmin 
Wiejskich RP. 
Projekt dofinansowywa o Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach „Wsparcia 
obywatelskiego i samorz dowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”. 
Cel projektu to: Rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej,  
ze szczególnym uwzgl dnieniem jej samorz dowego wymiaru. Projekt obejmowa  trzy 
komponenty: ogólnopolskie badanie dedykowane podsumowaniu 10-lecia obecno ci 
Polski w UE, adresowan  do wszystkich samorz dów lokalnych konferencj  oraz 
stworzenie kalendarza obchodów 10-lecia cz onkostwa. Uczestnicy projektu: projekt 
obejmuje zasi giem ca y kraj i wszystkie JST. 
Zwi zek Powiatów Polskich zajmowa  si  promocj  i upowszechnianiem projektu  
i jego rezultatów. 
Czas trwania projektu: 15.09.2013 - 23.12.2013. 
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NA GRANICY TERRORYZMU – SZKOLENIA Z ZAKRESU 
REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Liderem projektu by a Komenda G ówna Policji, a partnerem Zwi zek Powiatów 
Polskich. Uczestnicy to przedstawiciele jednostek samorz du terytorialnego, Policji, 
Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, pogotowia ratunkowego, GOPR, 
WOPR (instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe) z 66 gmin i 21 powiatów 
zlokalizowanych w rejonie wschodniej granicy Polski. ród em finansowania projektu 
by  Szwajcarsko-Polski Program Wspó pracy. Udzia  Zwi zku Powiatów Polskich nie 
generowa  kosztów. 
Cel ogólny polega  na usprawnieniu funkcjonowania i zacie nienie wspó pracy  
w zakresie reagowania kryzysowego pomi dzy odpowiednimi s u bami oraz organami 
administracji rz dowej i samorz dowej na obszarze wschodniej granicy Unii 
Europejskiej. 
Projekt obejmowa  szkolenia wraz z wiczeniami z zachowania w sytuacjach 
kryzysowych, w tym w przypadku wyst pienia zdarze  o charakterze terrorystycznym. 
Dzia ania projektowe zako czy y si  31 stycznia 2014 r. Pozosta y jeszcze,  
w porozumieniu ze Szwajcari , zakupy specjalistycznego sprz tu dla komend policji. 
 

 

INNE PROJEKTY  
ZWI ZKU POWIATÓW POLSKICH 
PROCES LEGISLACYJNY 

Trybuna  Konstytucyjny w pe nym sk adzie rozpozna  po czone wnioski Grupy 
pos ów na Sejm oraz Krajowej Rady S downictwa dotycz ce prawa o ustroju s dów 
powszechnych. W wyroku z 27 marca 2013 r. Trybuna  Konstytucyjny orzek , e art. 
20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s dów powszechnych jest 
zgodny z art. 176 ust. 2 w zwi zku z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 w zwi zku z art. 31 
ust. 3 i art. 180 ust. 5 oraz z art. 92 ust. 1 konstytucji.  Art. 3 § 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju s dów wojskowych jest niezgodny z art. 92 ust. 1 
konstytucji oraz jest zgodny z art. 176 ust. 2 w zwi zku z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 
w zwi zku z art. 31 ust. 3 i art. 180 ust. 5 konstytucji. Art. 3 § 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. traci moc obowi zuj c  z up ywem dwunastu miesi cy  
od dnia og oszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.  
W pozosta ym zakresie Trybuna  umorzy  post powanie. Zdania odr bne zg osili 
s dziowie TK: Wojciech Hermeli ski, Teresa Liszcz, Andrzej Wróbel, Marek Zubik. 
Trybuna  rozstrzyga  dwa problemy konstytucyjne: czy minister mo e w drodze 
rozporz dzenia tworzy  i znosi  s dy, ustala  ich siedziby i obszary w a ciwo ci oraz 
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czy upowa nienie do wydania tego rozporz dzenia zawarte w zakwestionowanych 
przepisach zosta o przez ustawodawc  w a ciwie skonstruowane. Przedmiotem 
kontroli nie by y natomiast same rozporz dzenia tworz ce i znosz ce s dy oraz 
ustalaj ce ich siedziby i obszary w a ciwo ci. 
 
ZPP zg asza konieczno  zmian wielu ustaw. Obecnie dostrzegany jest znaczny 
deficyt wspó pracy mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego. Ka da zmiana 
tworz ca nowe narz dzia wspó pracy zas uguje w tej sytuacji na ocen  pozytywn   - 
czytamy w stanowisku Zwi zku Powiatów Polskich, które odnosi o si  do inicjatywy 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji maj cej na celu przywrócenie jednostkom 
samorz du terytorialnego samodzielno ci w zakresie realizacji zada  publicznych. 
W opinii ZPP zaproponowane w tym zakresie propozycje s  zbyt zachowawcze,  
a w niektórych przypadkach – wr cz antysamorz dowe. 
Interesuj cym rozwi zaniem, zdaniem Zwi zku, jest wprowadzenie mo liwo ci 
tworzenia zwi zków gminno-powiatowych. Jednak w tym zakresie ZPP postuluje  
o to, aby projektodawca poszed  dalej i zaproponowa  stworzenie prawnych mo liwo ci 
zawi zywania zwi zków, stowarzysze  oraz podejmowania wspó pracy  
w innych formach przez gminy, powiaty i samorz d wojewódzki. 
Ponadto ZPP podkre la, e zapisy w projekcie za o e  dotycz ce tworzenia zwi zków 
gminno-powiatowych s  dosy  lakoniczne, st d jednoznaczna ocena zaproponowanych 
rozwi za  b dzie mo liwa po uszczegó owieniu propozycji zmian legislacyjnych przez 
autorów za o e . 
W odniesieniu do propozycji zmian zwi zanych z procedur  tworzenia oraz likwidacji 
zwi zków jednostek samorz du terytorialnego oraz zmiany ich statutu, ZPP pozytywnie 
oceni  kierunek tych zmian, jednocze nie zg aszaj c zastrze enia do proponowanej 
procedury uzgadniania projektów uchwa  przez wojewod . Zdaniem Zwi zku, zmiana 
w proponowanym kszta cie ogranicza bowiem samodzielno  jednostek samorz du 
terytorialnego i jako taka nie mo e by  zaakceptowana. Mo na natomiast rozwa y  
na o enie na nadzór prawny wojewody obowi zku wydania wst pnej opinii o projekcie 
aktu prawnego, je eli tylko o opini  tak  wyst pi zainteresowana jednostka samorz du 
terytorialnego. 

 
ZPP aktywnie uczestniczy w pracach nad projektem zmiany ustawy  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Projekt ten zawiera m.in. zapis 
sankcjonuj cy opracowywanie lokalnych strategii spo eczno-gospodarczych. 
Wdro enie tych przepisów zako czy wieloletnie dywagacje o potrzebie, b d  nie 
uchwalania tego typu dokumentów przez gminy i powiaty. Dzi  nie sta  bowiem 
samorz dów, na funkcjonowanie bez wieloletniego planu. Plan ten powinien by  
traktowany powa nie i wi za  w adze samorz dowe, w perspektywie przekraczaj cej 
okres jednej kadencji. G ównym punktem uwagi Zwi zku Powiatów Polskich jest 
sposób wyznaczania obszarów funkcjonalnych, z zapewnieniem powiatom prawa  
i obowi zku do tworzenia strategii lokalnych. 
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Skarga na ministrów. ZPP, a za nim ca a strona samorz dowa KWRziST, wysy a a 
skarg  do Premiera, na ministrów: Jaros awa Gowina, Bartosza Ar ukowicza  
i S awomira Nowaka - zarzucaj c im naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 
roku o Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego oraz  
o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. 
Przepis ten zobowi zuje resorty do przedstawienia KWRziST, do zaopiniowania, 
projektów aktów normatywnych dotycz cych problematyki samorz du terytorialnego, 
wraz z prognoz  ich skutków finansowych. 
W przypadku Ministra Sprawiedliwo ci do KWRziST nie zosta  przes any projekt 
rozporz dzenia w sprawie zniesienia niektórych s dów rejonowych. Dokonana zmiana 
os abia potencja  instytucjonalny 79 powiatów, a nale y przypomnie , e przy reformie 
samorz dowej roku 1998 istnienie s du by o uznawane za jeden z czynników 
powiatotwórczych. 
W tej sytuacji, nieprzed o enie do zaopiniowania projektu rozporz dzenia znosz cego 
niektóre s dy rejonowe nale y uzna  za ra ce naruszenie przepisów ustawy  
o KWRziST. 
Ten sam zarzut dotyczy  Ministra Zdrowia, który wyda  pod koniec minionego roku 
cztery rozporz dzenia bez dochowania wymaganej przepisami prawa procedury. By y 
to: 

rozporz dzenie w sprawie nadawania uprawnie  inspektora ochrony 
radiologicznej w pracowniach stosuj cych aparaty rentgenowskie w celach 
medycznych, 
rozporz dzenie w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudniania 
piel gniarek i po o nych w podmiotach leczniczych nieb d cych 
przedsi biorstwami, 
rozporz dzenie w sprawie standardów post powania medycznego w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonuj cych dzia alno  
lecznicz , 
rozporz dzenie w sprawie szczegó owego zakresu danych obj tych wpisem  
do rejestru podmiotów wykonuj cych dzia alno  lecznicz . 

Z kolei przedstawiciele resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, 
wprowadzili w b d stron  samorz dow , podtrzymuj c zasadno  wydania opinii 
odno nie czterech rozporz dze  – mimo e by y one ju  wydane. Dotyczy o to: 

rozporz dzenia w sprawie uzyskiwania uprawnie  przez instruktorów  
i wyk adowców, op at oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych 
sprawach, a tak e stawki wynagrodzenia cz onków komisji; 
rozporz dzenia w sprawie kontroli o rodków szkolenia kierowców; 
rozporz dzenia w sprawie kontroli wojewódzkich o rodków ruchu 
drogowego; 
rozporz dzenia w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru 
ewidencyjnego o rodka szkolenia kierowców i innego podmiotu 
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prowadz cego szkolenie oraz wysoko ci op aty za wpis do rejestru 
przedsi biorców prowadz cych o rodek szkolenia kierowców i op aty za 
wydanie po wiadczenia potwierdzaj cego spe nienie dodatkowych wymaga  
przez o rodek szkolenia kierowców. 

Opisane sytuacje wyra nie wskazuj  na lekcewa enie roli samorz du terytorialnego  
i pozbawianie go, wynikaj cej z przepisów prawa mo liwo ci opiniowania rz dowych 
projektów aktów normatywnych. 
 
15 marca odby o si  spotkanie z G ównym Geodet  Kraju. Tematem spotkania 
by y zastrze enia ZPP wobec projektu nowelizacji rozporz dzenia w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków. Poza zagadnieniami ci le bran owymi istotn  kwesti  by o 
sfinansowanie nowych rozwi za . W wyniku spotkania ustalono m.in. wyd u enie 
terminu dostosowania do nowych wymogów obecnych rozwi za  oraz przewidziano 
system monitorowania kosztów umo liwiaj cy zwi kszenie rodków, gdyby okaza o si  
to niezb dne. 
 

Nowelizacja ustawy o polityce rozwoju MRR ko czy konsultacje w tej 
sprawie. Obszary funkcjonalne wyznaczy region, a jednostki samorz du terytorialnego 
zaopiniuj  go. 

Zwi zek Powiatów Polskich zwróci  si  o wprowadzenie zapisu umo liwiaj cego 
lokalnym JST zg oszenie obszaru funkcjonalnego. Chodzi o umo liwienie JST 
proponowania tak e tzw. obszarów strategicznej interwencji pa stwa.  

Prezydent RP podpisa  i skierowa  do Parlamentu projekt nowelizacji 
ustawy – Prawo o ustroju s dów powszechnych, dotycz cy wprowadzenia  
do systemu prawa czytelnych, opartych na obiektywnych i racjonalnych przes ankach, 
kryteriów tworzenia i znoszenia s dów rejonowych. Rozwi zania zaproponowane  
w przedmiotowym projekcie s  konstrukcj  po redni  pomi dzy tworzeniem  
i znoszeniem s dów w drodze ustawy, a obowi zuj cym rozwi zaniem tworzenia 
s dów przez Ministra Sprawiedliwo ci w drodze rozporz dzenia po zasi gni ciu opinii 
Krajowej Rady S downictwa. 
Podstawowym kryterium b dzie liczba mieszka ców. S d rejonowy powinien by  
utworzony dla obszaru jednej lub wi kszej liczby gmin, zamieszka ych przez co 
najmniej 60.000 mieszka ców, je eli ogólna liczba spraw cywilnych, karnych oraz 
rodzinnych i nieletnich wp ywaj cych do istniej cego s du rejonowego z obszaru tej 
gminy lub kilku gmin, wynosi co najmniej 7.000 w ci gu roku kalendarzowego. S d 
zostanie równie  utworzony dla obszarów zamieszka ych przez mniejsz  liczb  osób, 
je eli obci enie referatów przekroczy wskazan  wy ej liczb  wp ywów. Je eli  
w ci gu trzech kolejnych lat liczba spraw wp ywaj cych b dzie mniejsza ni  7.000, 
minister b dzie móg  s d znie . 
Zwi zek Powiatów Polskich zainicjowa  potrzeb  nowelizacji ustawy o zmianie ustawy 
o samorz dzie województwa i ustawy o samorz dzie powiatowym w kierunku 
ujednolicenia przepisów dotycz cych podejmowania dzia alno ci gospodarczej przez 
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poszczególne poziomy samorz du terytorialnego. Pojawi  si  tak e poselski projekt 
nowelizacji tych ustaw. Z niepokojem dostrzegamy jednak, e od wielu miesi cy nie  
s  prowadzone nad tym projektem adne prace. Po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu 
w dniu 19 kwietnia 2013 r. zosta  on bowiem skierowany do dalszych prac. 
 
Zwi zek Powiatów Polskich zdecydowanie sprzeciwi  si  propozycjom Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego zawartym w komunikacie z jej prac  
z dnia 3 lipca 2013 r. „Stanowczo protestujemy przeciwko dzia aniom pogarszaj cym 
warunki rozwoju wspólnot lokalnych, ograniczaj cym dost pno  obywateli  
do administracji publicznej, a tak e zmierzaj cym do centralizacji i powrotu  
do administracji specjalnej.” – czytamy w stanowisku przyj tym przez ZPP. 
 
W Ministerstwie Sprawiedliwo ci w Warszawie odby o si  spotkanie 
przedstawicieli Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego  
z Ministrem Sprawiedliwo ci Markiem Biernackim. Uczestniczyli w nim: Starosta 
Wolszty ski Ryszard Kurp; Wicestarosta Pleszewski Dorota Czaplicka, Wiceburmistrz 
Miasta i Gminy Ostrzeszów Pawe  U cinowicz oraz Lech Janicki Przewodnicz cy 
Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, Starosta Ostrzeszowski. 
Tematem rozmowy by  projekt prezydenckiej ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. Prawo o ustroju s dów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 427 i poz. 662)  
i zawarte w nim kryteria tworzenia i znoszenia s dów rejonowych. 
 
Przeprowadzone zosta y rozmowy uzgodnieniowe z G ównym Geodet  
Kraju i jego wspó pracownikami dotycz ce za o e  projektu ustawy  
o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Konieczno  zmiany tej 
ustawy wynika z wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r., zgodnie  
z którym przepis upowa nienia ustawowego dotycz cy okre lenia op at za czynno ci 
„zwi zane z prowadzeniem pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz zwi zane  
z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji,  
a tak e za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego" traci moc  
z up ywem 12 miesi cy od dnia publikacji wyroku. 

Najwi cej kontrowersji wzbudzi y propozycje dotycz ce zespo ów uzgadniania 
dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu. Prowadzi y one faktycznie  
do rezygnacji z tej formy uzgadniania dokumentacji projektowej. 

Ostatecznie zaproponowano, aby nowe regulacje prawne stanowi y, e sytuowanie,  
na obszarach miast oraz w pasach drogowych istniej cej lub projektowanej zwartej 
zabudowy obszarów wiejskich, projektowanych sieci uzbrojenia terenu, nieb d cych 
przy czami, podlega obowi zkowo uzgodnieniu, podczas narad koordynacyjnych 
organizowanych przez starost . 

Na uzasadniony wniosek inwestora, projektanta sieci uzbrojenia terenu lub podmiotu 
zarz dzaj cego sieci  uzbrojenia terenu, gminy i tzw. bran ystów przedmiotem narady 
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koordynacyjnej mo e by  sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu innych 
ni  wymienione. Naradom koordynacyjnym przewodniczy  b dzie starosta  
lub upowa niona przez niego osoba. 

Rezultat narady koordynacyjnej b dzie potwierdzony w formie adnotacji zamieszczonej 
na przed o onej przez wnioskodawc  na naradzie dokumentacji projektowej - je eli 
rozwi zania projektowe przedstawione w tej dokumentacji zostan  uznane za 
prawid owe. 

Tak wi c ZUD-y pozostaj . Zmieni  si  natomiast op aty za us ugi geodezyjne, ale ich 
czna wysoko  nie mo e by  ni sza od aktualnych. Oczekujemy ich urealnienia, 

bowiem od wielu lat nie by y waloryzowane. Usystematyzowane zostan  tak e zasady 
wykonywania zada  realizowanych przez powiaty i województwa. 

 
Apel o nowy instrument finansowania dróg powiatowych i gminnych.  
W zwi zku z drastycznym obni eniem rodków finansowych przeznaczonych na 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II oraz realnym brakiem 
mo liwo ci dofinansowania inwestycji drogowych w ramach programów nowej 
perspektywy finansowej UE Konwent Starostów Województwa 
Wielkopolskiego podczas swojego pa dziernikowego posiedzenia zaapelowa   
o utworzenie nowego funduszu jako instrumentu finansowania zada  drogowych 
dotycz cych dróg powiatowych i gminnych. 

 
Wys uchanie publiczne w sprawie przedstawionego przez Prezydenta RP 
projektu ustawy o wspó dzia aniu w samorz dzie terytorialnym na rzecz rozwoju 
lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1699). Projekt 
dotyczy zwi kszenia partycypacji spo ecznej mieszka ców w procesach decyzyjnych 
tocz cych si  w organach jednostek samorz du terytorialnego. Przedstawione zosta o 
stanowisko ZPP. 
 
 
Prezydent RP podpisa  ustaw  z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo  
o ustroju s dów powszechnych. Ustawa dokonuje zmian istniej cego stanu prawnego 
w zakresie regulacji dotycz cych powo ywania dyrektorów s dów rejonowych oraz 
okre lenia ich statusu pracowniczego. Nowelizacja wprowadza zasad , e dyrektora 
s du w s dzie rejonowym powo uje si  dla s dów rejonowych licz cych, co najmniej 
10 stanowisk s dziowskich. 

 
Prezydent RP podpisa  ustaw  z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy  
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem ustawy 
jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego tzw. stabilizuj cej regu y 
wydatkowej, która zast pi  ma zawieszon  obecnie tzw. tymczasow  regu  
wydatkow . Zmiany w zakresie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) dotycz  równie  konstrukcji Wieloletniego 
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Planu Finansowego Pa stwa (WPFP) oraz gospodarki finansowej jednostek samorz du 
terytorialnego. 

 

FINANSE SAMORZ DÓW 

Indywidualny Wska nik Zad u enia. Z dniem 1 stycznia 2014 roku wejd   
w ycie przepisy reguluj ce kwesti  zad u enia JST, w których kluczow  rol  b dzie 
odgrywa  art. 243 ustawy o finansach publicznych okre laj cy tzw. Indywidualny 
Wska nik Zad u enia JST (dalej IWZ). Zaproponowany przez prawodawc  wzór 
obliczania IWZ mo e spowodowa , e znaczna cz  samorz dów nie b dzie w stanie 
uchwali  swojego bud etu, z uwagi na niespe nienie za o onej w ww. artykule relacji. 
Nie bez znaczenia staje si  wi c konieczno  podejmowania interwencji, która  
powodowa aby pozostawienie na tyle „lu nego gorsetu”, aby pozwala  on na 
podejmowanie przez JST dzia a  inwestycyjnych – szczególnie w aspekcie zbli aj cego 
si  nowego okresu programowania UE 2014-2020. 
W zwi zku z powy szym ZPP skierowa  do wszystkich samorz dów powiatowych pismo  
z pro b  o wyliczenie IWZ dla danego powiatu w oparciu o wzór zawarty w art. 243 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz o wyliczenie wg zmodyfikowanego wzoru 
(zaproponowanego przez Uni  Metropolii Polskich, który jest zbie ny z wzorem 
zaproponowanym przez Zwi zek Banków Polskich).  
W wyniku przeprowadzonego badania zebrano dane ze 116 powiatów i 8 miast na 
prawach powiatu. Na podstawie przeprowadzonych wyci gni to nast puj ce wnioski: 

1. Nale y podj  dzia ania zmierzaj ce do nowelizacji ustawy o finansach 
publicznych zmierzaj ce do wyd u enia vacatio legis dla wprowadzenie w ycie 
art. 243 do roku 2016 lub alternatywnie wprowadzenie mo liwo ci 
alternatywnego stosowania wprowadzenie art. 243 ustawy o finansach 
publicznych, na zasadzie, e organ stanowi cy na okres jednej kadencji móg by 
podj  decyzj  o wyborze metody liczenia IWZ; albo wg. art. 243 ustawy  
o finansach publicznych albo na dotychczasowych zasadach tj. art. 169 i 170 
ust.1 ustawy o finansach publicznych. 
2. W przypadku negatywnego stanowiska do wniosków zawartych w pkt.1 
uwa amy, i  w trybie pilnym nale y dokona  nowelizacji ustawy o finansach 
publicznych w zakresie procedur niezb dnych dla zapewnienia funkcjonowania 
JST niespe niaj cych wymogów. 

 
Rada Ministrów negatywnie oceni a obywatelski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego twierdz c,  
e proponowane w nim rozwi zania nie zas uguj  na aprobat  zarówno ze wzgl dów 

systemowych jak i ekonomicznych. 
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Wed ug rz du, analiza aktów prawnych, wprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat 
nie potwierdza, e zmiany w przepisach prawa jedynie ogranicza y dochody jednostek 
samorz du terytorialnego. 

Wprowadzenie regulacji zawartych w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o dochodach jednostek samorz du terytorialnego spowodowa oby skutki finansowe dla 
bud etu pa stwa – w warunkach 2012 r. - w cznej wysoko ci 10.209 mln z . 
 
Strona Samorz dowa Komisji Wspólnej Rz du i ST wyrazi a oburzenie  
w zwi zku ze stanowiskiem rz du ws. obywatelskiego (samorz dowego) 
projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, 
w tym zw aszcza sformu owa  zawartych w podsumowaniu. W ocenie samorz dów nie 
stanowi  one rzeczowego odniesienia si  do kryzysu finansów JST, usi uj  natomiast 
stworzy  wra enie, i  samorz dy formu uj  wyrwane z kontekstu postulaty  
o charakterze roszczeniowym. 
 
Zwi zek Powiatów Polskich apelowa  o uelastycznienie wska nika 
zad u enia i deficytu. Prezes Zwi zku Powiatów Polskich Marek Tram  zwróci  si   
z pismem do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dzieko skiego  
z pro b  o wsparcie dzia a  ogólnopolskich organizacji samorz dowych ubiegaj cych 
si  o nowelizacj  ustawy o finansach publicznych, a konkretnie o uelastycznienie 
wska ników zad u ania i deficytu okre lonych w artyku ach 242 i 243. W pi mie Prezes 
ZPP podkre la , e utrzymanie tych wska ników nie tylko zahamuje dzia ania 
rozwojowe najwi kszego polskiego inwestora jakim s  samorz dy terytorialne, ale 
tak e pozbawi gminy, powiaty i województwa mo liwo ci aplikowania o rodki unijne 
w okresie lat 2014–2020. W ostatecznym efekcie oznacza  to b dzie ch odzenie 
gospodarki, spadek PKB i pog biaj ce si  bezrobocie, a tak e utrat  wiarygodno ci 
Polski w relacjach z Uni  Europejsk . Ponadto Marek Tram , zwróci  uwag ,  
e szczególnie szkodliwe b dzie w a nie dzia anie indywidualnego wska nika 

zad u enia. 
 

W warszawskim hotelu Sofitel Victoria odby a si  konferencja prasowa 
organizacji samorz dowych. Dziennikarze zostali zaproszeni przez liderów 
ogólnopolskich organizacji samorz du: 

Ryszarda Grobelnego, Prezesa Zwi zku Miast Polskich, Prezydenta Poznania; 
Mariusza Pozna skiego, Przewodnicz cego Zwi zku Gmin Wiejskich RP, Wójta 
Gminy Czerwonak; 
Marka Tram , Prezesa Zarz du Zwi zku Powiatów Polskich, Starosty 
Polkowickiego; 
Wojciecha D ugoborskiego, Prezesa Zarz du Unii Miasteczek Polskich. 

Podczas konferencji zosta y zaprezentowane wyniki badania opinii publicznej dotycz ce 
oceny dzia alno ci i finansowania samorz dów oraz stan finansów samorz dowych  
w kontek cie prac nad obywatelskim projektem zmian w ustawie o dochodach 
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jednostek samorz du terytorialnego. Samorz dy ciesz  si  du ym poparciem 
spo ecznym i stanowi  istotn  cz  administracji publicznej, co potwierdzaj  
naj wie sze ogólnopolskie badania opinii publicznej, zrealizowane w maju 2013 r. przez 
agencj  badawcz  PBS, w których Polacy wyrazili swoj  opini  na temat dzia alno ci 
samorz dów i w adzy centralnej. Celem badania by o poznanie oczekiwa  
mieszka ców miast, miasteczek i wsi odno nie róde  finansowania samorz dów, 
dalszego rozwoju ich gmin i opinii, kto - ich zdaniem - za ten rozwój powinien by  
odpowiedzialny. 

Stawka wi ksza ni  8 miliardów. W roku 2013 kontynuowane by y prace dotycz ce 
obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST (projekt ten 
znalaz  szerokie poparcie spo eczne, zebrano pod nim 300 tysi cy podpisów). Prace 
nad t  ustaw  prowadzi y ogólnopolskie organizacje samorz du terytorialnego 
(koordynacja nale a a do ZMP), w tym mi dzy innymi ZPP. Projekt trafi  pod obrady 
Sejmu, który powo a  podkomisj  nadzwyczajn  do rozpatrzenia projektu. 
 
 
Projekt zak ada: 

przesuni cie pieni dzy podatników z bud etu centralnego do bud etów gmin, 
powiatów i województw, poprzez zwi kszenie udzia u w podatku PIT, 
wprowadzenie nowej, ekologicznej subwencji ogólnej dla gmin, na terenie 
których wyst puj  prawnie chronione obszary o szczególnych walorach 
przyrodniczych, co ogranicza lokalne mo liwo ci rozwojowe, 
przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach w asnych JST, 
b d cych skutkiem zmian w ustawach. 

Uzasadnianiem dla konieczno ci wprowadzenia tych zmian jest fakt, i  wskutek zmian 
ustawowych, wprowadzonych w latach 2005-2011, polskie gminy, powiaty  
i województwa trac  co najmniej 8 miliardów z otych rocznie. Najpowa niejszym 
skutkiem wadliwego ustawodawstwa jest zmniejszenie poziomu inwestycji lokalnych  
i regionalnych, a wi c zahamowanie rozwoju Polski. Zaczyna tak e brakowa  rodków 
na realizacj  bie cych zada  w asnych samorz dów, czyli na obs ug  mieszka ców. 
W latach 2009-2012 samorz dy zrealizowa y tysi ce inwestycji obejmuj cych m.in. 
drogi, transport publiczny, sieci kanalizacyjne, koleje, oczyszczalnie cieków, szko y  
i przedszkola, hale sportowe, sale koncertowe, instytucje kultury, parki i tereny zielone. 
Ich poziom  wynosi  ok. 42-44 mld z otych rocznie (podczas gdy inwestycje 
sfinansowane z bud etu pa stwa wynosi y tylko 15 mld z ). Dzi ki tym inwestycjom 
wyra nie zacz  si  podnosi  poziom ycia mieszka ców miast i gmin. Obecnie, proces 
ten zosta  zatrzymany, z powodu niedostatku dochodów JST. 
 
Podczas konferencji, jaka odby a si  w Senacie, po wi conej przysz o ci 
finansów samorz dowych, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych 
przedstawi a ciekaw  analiz  spe niania przez jednostki samorz du terytorialnego 
relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
Analiza ta oparta zosta a o dane z przesz o ci - wynikaj ce ze sprawozdawczo ci 
bud etowej za lata 2006–2012, oraz przewidywania, co do przysz o ci - zawarte  
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w wieloletnich prognozach finansowych, przes anych przez JST do RIO, w terminie  
do 5 maja 2013 r. 
Analiza Krajowej Rady RIO potwierdza, e wskazane by oby wy cznie z prawej strony 
wzoru indywidualnego wska nika zad u enia: odsetek, por cze  i gwarancji. Korzystne 
by oby tak e dokonanie w tym wzorze zmiany dochodów ogó em na dochody bie ce. 
Wnioski te sformu owali przedstawiciele Krajowej Rady RIO w obecno ci wiceministra 
finansów. Czy przekonaj  resort do potrzeby nowelizacji ustawy o finansach 
publicznych? 
 
W dniu 5 lipca 2013 r. obradowa y Konwenty Powiatów w wi kszo ci 
województw i sformu owa y postulaty dotycz ce zasad finansowania zada  
samorz du powiatowego oraz domaga y si  w a ciwych warunków funkcjonowania 
samorz du terytorialnego w Polsce. Podj y jednobrzmi ce uchwa y w najbardziej 
aktualnych i wa nych dla wspólnot lokalnych sprawach.  Dotyczy y one trzech 
kluczowych zagadnie : zmian w systemie finansów publicznych, w sprawie zarz dzania 
drogami powiatowymi oraz w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia. 
Je eli chodzi o zmiany w systemie finansów publicznych, to polskie powiaty domagaj  
si : 

stworzenia nowego systemu dochodów powiatów, gwarantuj cego zachowanie 
konstytucyjnej zasady ich wysoko ci do zakresu realizowanych zada ; 
ustalenia standardów wiadczenia obligatoryjnych us ug wykonywanych przez 
powiaty; 
przyznania powiatom w adztwa podatkowego, np. w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych; 
pozostawienia wi kszej swobody w zakresie zarz dzania zadaniami,  
w szczególno ci z zakresu o wiaty. 

W dziedzinie zarz dzania drogami powiatowymi konwenty domagaj  si : 
wprowadzenia spójnego systemu porz dkowania kategoryzacji dróg; 
utworzenia funduszu, na który sk ada yby si  wp ywy z podatku VAT  
od wydatków maj tkowych jednostek samorz du terytorialnego, a rodki z tego 
funduszu przeznaczane by yby na modernizacj  infrastruktury dróg lokalnych; 
opracowania w nowym okresie bud etowania Unii Europejskiej programu 
operacyjnego dedykowanego poprawie dost pno ci terytorialnej kraju  
ze szczególnym uwzgl dnieniem inwestycji na drogach lokalnych lub 
przewidzenia mo liwo ci dofinansowania takich inwestycji w regionalnych 
programach operacyjnych; 
umo liwienia powiatom  skorzystania  ze rodków Krajowego Funduszu 
Drogowego na rozbudow  i budow  dróg lokalnych; 
zwi kszenia nak adów z bud etu pa stwa na realizacj  Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, do poziomu minimum 1 mld z otych rocznie; 
opracowania i wdro enia przepisów, które skutecznie chroni  b d  zarz dców 
dróg lokalnych, nadmiernie eksploatowanych i niszczonych w okresie budowy 
dróg szybkiego ruchu i autostrad; 
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zrekompensowania ubytku w dochodach, zwi zanego z konieczno ci  zwrotu 
op at za wydane karty pojazdu. 

 
W ochronie zdrowia powiaty domagaj  si : 

racjonalnej polityki planowania zapotrzebowania na us ugi lecznictwa 
szpitalnego w skali ogólnopolskiej i regionalnej; 
uczciwej wyceny wiadcze  przez Narodowy Fundusz Zdrowia – na poziomie 
pokrywaj cym rzeczywisty koszt ich wykonania; 
ograniczenia skali podnoszenia standardów – tak lokalowych, jak  
i zatrudnienia – do przypadków rzeczywi cie uzasadnionych, przy jednoczesnym 
uwzgl dnieniu, e wy sze standardy winny wi za  si  z przekazaniem wi kszych 
rodków; 

przyj cia ogólnokrajowego programu modernizacji infrastruktury ochrony 
zdrowia, ze szczególnym uwzgl dnieniem szpitali po o onych najbli ej 
obywatela; 
zagwarantowania rodków na projekty z zakresu ochrony zdrowia,  
w krajowych i regionalnych programach operacyjnych, w ramach unijnej 
perspektywy planowania 2014 – 2020. 

 
 
Konieczne jest z agodzenie progów ostro no ciowych dla samorz dów, 
mi dzy innymi po to by mog y one sprawnie wdra a  projekty dofinansowane  
ze rodków unijnych okresu programowania 2014–2020. Takie zapowiedzi zmian 
przepisów (m.in. ustawy o finansach publicznych) us yszeli samorz dowcy 
uczestnicz cy w spotkaniu z Premierem Donaldem Tuskiem. Wed ug Premiera, 
konieczno  z agodzenia granic deficytu i zad u enia samorz dów terytorialnych jest 
oczywista skoro zostaje zawieszony tzw. pierwszy próg ostro no ciowy bud etu 
pa stwa. 
 
 
Resort rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich opublikowa  projekt 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Projekt 
ca kowicie pomija powiaty, które s  zarówno gospodarzami lokalnych wspólnot 
spo ecznych, jak i pe ni  rol  animatorów wspó pracy i ró nego rodzaju przedsi wzi  
s u cych rozwojowi spo eczno–gospodarczemu. Ta druga rola samorz du 
powiatowego nabiera szczególnego znaczenia w wietle za o e  polityki spójno ci, jak 
i polityki rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2014-2020. Wida  to wyra nie  
w przyj tym przez rz d projekcie Umowy Partnerstwa. Po pierwsze, fundusze obu tych 
polityk maj  by  stosowane w sposób bardziej zintegrowany i uzupe niaj cy si  
wzajemnie ni  dotychczas. Po drugie, ich interwencja skierowana ma by  nie do 
jednostek administracyjnych, a do obszarów funkcjonalnych. Powiat mo e zarówno 
pe ni  rol  integratora interwencji funduszy obu polityk, jak i koordynatora rozwoju 
obszaru funkcjonalnego. 
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Zwi zek Powiatów Polskich zdecydowanie zaprotestowa  przeciwko nie 
uwzgl dnieniu zg aszanych przez nas postulatów dotycz cych rozwoju 
obszarów wiejskich oraz ca kowitemu niemal pomini ciu samorz du 
powiatowego w ród beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Wielokrotnie, podczas spotka  powo anej przez ministra grupy 
roboczej, przedstawiciele ZPP zwracali uwag  na t  nieprawid owo   
i zg aszali konkretne wnioski dotycz ce uzupe nienia tre ci PROW 2014 – 2020. 
 
 
Minister finansów odpowiedzia  na postulaty zg oszone przez ZPP w sprawie 
kryteriów podzia u rezerwy subwencji ogólnej uj tych w aktualnie procedowanym 
projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego. 
W pi mie ministra czytamy m.in.: W zwi zku z tym art. 36a ust l pkt. 3 projektowanej 
ustawy przewiduje mo liwo  zwrócenia wy cznie gminom cz ci wp aconej kwoty 
pochodz cej z nierozdzielnych wp at dokonywanych przez nie do bud etu pa stwa  
z przeznaczeniem na cz  równowa c  subwencji ogólnej. Przedstawiaj c powy sze 
uprzejmie informuj , e uwaga Zwi zku Powiatów Polskich nie mo e zosta  
uwzgl dniona. Zg oszona w ww. pi mie propozycja pozostawienia dla reprezentacji 
jednostek samorz du terytorialnego decyzji o zastosowaniu, b d  nie kryterium,  
o którym mowa wart. 36a ust l pkt 3 nie mo e by  uwzgl dniona, gdy  takie 
rozwi zanie by oby sprzeczne z obowi zuj cym przepisem art. 36 ust 4 pkt l ustawy  
o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, zgodnie z którym rezerw  
przeznaczon  dla jednostek samorz du terytorialnego dysponuje minister w a ciwy  
do spraw finansów publicznych w porozumieniu z reprezentacj  jednostek samorz du 
terytorialnego. Natomiast propozycja Zwi zku Powiatów Polskich w zakresie wyboru 
kryteriów podzia u rezerwy ogólnej, o których mowa w art. 36a ust l pkt l i 2 jest ju  
uwzgl dniona w przedmiotowym projekcie ustawy." 
 
 
Apel Zwi zku Powiatów Polskich w sprawie zmian w ustawie o finansach 
publicznych. To wa ne wyst pienie przekazano Prezesowi Rady Ministrów 
Donaldowi Tuskowi. 
Przedstawiciele ZPP uczestniczyli w spotkaniu roboczym w MF z przedstawicielami 
Departamentu D ugu Publicznego. Pod wp ywem zg aszanych przez nich 
argumentów ministerstwo odst pi o od zamiaru przymusowej konsolidacji 
wolnych rodków samorz dowych SP ZOZ-ów i samorz dowych osób prawnych na 
rachunku Ministra Finansów. 
 
 
Chcemy zdecydowanej modyfikacji art. 243. Wspólne stanowisko Unii 
Metropolii Polskich i Zwi zku Powiatów Polskich w sprawie modyfikacji art. 
243 ustawy o finansach publicznych. Czytamy w nim, e w zwi zku z przes an  
przez Ministerstwo Finansów w dniu 10 wrze nia br. propozycj  zmian do ustawy  
o finansach publicznych, zmierzaj c  do zwi kszenia zdolno ci wykorzystania rodków 
unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020 przez jednostki 
samorz du terytorialnego, Unia Metropolii Polskich i Zwi zek Powiatów Polskich 
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uwa aj , e s  to zmiany w dobrym kierunku. Ale aby przynios y one oczekiwane 
rezultaty propozycja resortu wymaga bezwzgl dnie zdecydowanych modyfikacji. 
Zmiany proponowane przez obie organizacje powinny pozwoli  na popraw  sytuacji 
jednostek samorz du terytorialnego w zakresie spe niania wymogów indywidualnego 
wska nika zad u enia. 
 
G ównie dzi ki aktywno ci ZPP uda o si  uratowa  SP ZOZ–y i inne 
samorz dowe osoby prawne przed obowi zkiem lokowania wolnych 
rodków w depozytach JST lub Ministra Finansów. Po wielu spotkaniach  

z przedstawicielem resortu finansów uda o si  osi gn  kompromis oczekiwany przez 
rodowiska samorz dowe. 

W efekcie, depozyty b d , ale nie obowi zkowe, a fakultatywne. Tak wi c, je li sami 
zainteresowani zechc  konsolidowa  wolne rodki to wówczas b d  mogli, a nie musieli 
to uczyni . 
Tylko wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska obj te zostan  obowi zkiem 
lokowania wolnych rodków w depozytach JST lub resortu finansów. W tym przypadku 
jest to gra o du  stawk , bo fundusze te dysponuj  rocznie kwot  2 mld z otych 
wolnych rodków! 
 

ZPP zg osi  poprawki do projektu rozporz dzania Ministra Sportu  
i Turystyki w sprawie dofinansowania zada  ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Uwagi dotyczy y kryterium podzia u rodków w ramach inwestycji 
regionalnych.  
W projekcie zaproponowano, e jednym z kryteriów b dzie wielko  nak adów 
wydatkowanych przez samorz d województwa na sport dzieci, m odzie y i osób 
niepe nosprawnych. Zadania z zakresu sportu wykonuj  g ównie gminy ale równie  
powiaty. Równie  inwestycje wskazane w planach wojewódzkich to inwestycje 
samorz dów gminnych i powiatowych. W ocenie ZPP uzale nienie podzia u rodków 
od aktywno ci podmiotu, który nie b dzie ostatecznym beneficjentem rodków jest 
nieuzasadnione i dlatego zwróci  si  do Ministra Sportu i Turystyki z pro b  o korekt  
tre ci rozporz dzenia. 

Rozstrzygni cie I instancji w sprawie karty pojazdu. W dniu 17 grudnia 2013 r. S d 
Okr gowy w Warszawie oddali  powództwo w tzw. sprawie karty pojazdu – 
post powaniu, w którym Powiat Ostrzeszowski jako reprezentant grupy powiatów 
wnosi o ustalenie, e Skarb Pa stwa – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ponosi 
odpowiedzialno  odszkodowawcz  tytu em szkody doznanej przez cz onków grupy  
w wyniku nie wydania z dniem 1 maja 2004 roku rozporz dzenia dostosowuj cego 
przepisy rozporz dzenia z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie wysoko ci op at za kart  
pojazdu do przepisów prawa wspólnotowego. 
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OCHRONA ZDROWIA 

W dziedzinie ochrony zdrowia w pierwszym kwartale 2013 r. starania ZPP skupia y 
si  na przesuni ciu w czasie wprowadzenia w szpitalach standardów informatycznych. 
Post powanie takie wynika z racjonalnych przes anek – aktualnie gotowe s  tylko trzy 
z szesnastu rozporz dze  dotycz cych standardów informatycznych. Jednocze nie 
brakuje rodków na kszta cenie personelu szpitali maj cego wykorzystywa  sprz t 
komputerowy w systemie standardów informatycznych, w sposób szczególny 
uzasadnia przesuni cie w czasie wprowadzenia tych e standardów. 

 
Zwi zek Powiatów Polskich aktywnie uczestniczy  tak e w pracach maj cych 
doprowadzi  do nowelizacji ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze rodków publicznych i wprowadzi  decentralizacj  Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Problem ten, poza bezpo rednim sporem toczonym  
z ministerstwem zdrowia, by  podejmowany i prezentowany podczas obrad Konwentów 
Powiatów wi kszo ci województw. 
 

Zwi zek Powiatów Polskich skutecznie zablokowa  podpisanie przez 
ministra zdrowia projektu rozporz dzenia zmieniaj cego rozporz dzenie  
w sprawie wiadcze  gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 
Podczas prac Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego uda o si  przekona  
stron  rz dow  do korekty proponowanych, z ych zapisów. Gdyby wesz y w ycie, 
ka dy szpital musia by znale  blisko milion z otych rocznie na utrzymanie dodatkowej 
karetki z personelem medycznym przez ca  dob . Pierwotny projekt przewidywa  
obowi zek zapewnienia przez wiadczeniodawc  udzielaj cego wiadcze  z zakresu 
leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej do zapewnienia 
stacjonowania rodka transportu sanitarnego w lokalizacji, w której s  udzielane 
wiadczenia gwarantowane. 

Zwi zek Powiatów Polskich przygotowa  raport na temat skali potrzeb  
w systemie ochrony zdrowia na inwestycje w infrastruktur  w okresie do 
roku 2030. Szacunkowego wyliczenia dokonano na podstawie bada  ankietowych,  
w których wzi o udzia  blisko 200 szpitali oraz analizy dost pnych danych dotycz cych 
infrastruktury podmiotów leczniczych. Wynika z niego, e obecny stan techniczny 
infrastruktury szpitalnej jest wysoce niezadowalaj cy. Poziom umorzenia maj tku 
trwa ego tego sektora wynosi rednio ponad 60 proc. (ocenia si , e budynek, którego 
warto  jest umorzona w 40 proc. kwalifikuje si  do rozleg ego remontu kapitalnego). 
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Co pi ta budowla szpitalna ma wi cej ni  70 lat, a zdarza si , e szpitale funkcjonuj  
w obiektach z XVIII wieku! Niemal po owa budynków szpitalnych powsta a w latach 
50-tych, 60-tych i 70-tych ubieg ego wieku, wed ug technologii, która nie gwarantuje 
ich d ugowieczno ci. Wyniki raportu upowa niaj  do stwierdzenia, e w perspektywie 
najbli szych kilkunastu lat, na modernizacj  szpitali potrzebnych b dzie a  58 
miliardów z otych! 

Dzi ki staraniom ZPP uda o si  zablokowa  propozycj  ministra finansów 
wprowadzenia obowi zku lokowania wolnych rodków przez samorz dowe 
osoby prawne i samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej na lokatach 
bankowych banku wskazanego przez resort. rodki te zreszt  nie b d  mog y by  
wykorzystane na to co chcieliby zarz dzaj cy tymi podmiotami, tylko na cele wskazane 
przez resort. Szerzej na ten temat pisali my w cz ci dotycz cej finansów 
samorz dowych.  
 
W stanowisku ZPP dotycz cym kompetencji do ustalania rozk adu godzin 
pracy aptek czytamy m.in.: w drodze wyj tku od ogólnie prezentowanej przez nas 
zasady nienaruszalno ci zada  jednostek samorz du terytorialnego – proponujemy 
przeniesienie kompetencji do ustalania rozk adu godzin pracy, w tym godzin pracy 
nocnej, na w a ciw  miejscowo okr gow  izb  aptekarsk . Jednocze nie nale y 
przewidzie  ustawowy (ewentualnie przekazany do ustalenia w drodze aktu 
wykonawczego) minimalny standard zaspokojenia potrzeb ludno ci, np. co najmniej 
jedna apteka dy urna w powiecie, przy zachowaniu racjonalnej odleg o ci mi dzy 
poszczególnymi aptekami dy uruj cymi na obszarze powiatu; prawo organów 
wykonawczych gmin i powiatów do wyra enia opinii odno nie projektu rozk adu godzin 
pracy aptek. 
Zwi zek Powiatów Polskich domaga si  tak e uchylenia art. 12 ust. 1a pkt 
1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej 
przewiduj cego, e w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem 
za o ycielskim lub organem prowadz cym, lub w których powiat jest podmiotem 
dominuj cym - organem w a ciwym w sprawach nale cych do zakresu zada   
i kompetencji Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest pa stwowy powiatowy 
inspektor sanitarny, lecz pa stwowy wojewódzki inspektor sanitarny. 
 

EDUKACJA 

 
Niezmiennie jednym z czo owych pól, na których podejmuje dzia ania ZPP 
jest edukacja. W pierwszym kwartale nasi przedstawiciele podejmowali starania  
o zagwarantowanie powiatom jak najwi cej rodków z rezerwy cz ci o wiatowej 
subwencji ogólnej. Podejmowane by y tak e dzia ania na rzecz rozbudowy kszta cenia 
zawodowego oraz egzaminów zawodowych. Czyniono zabiegi na rzecz nowelizacji 
Karty nauczyciela. Niestety, projekt nowelizacji przedstawiony pod koniec marca przez 
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resort edukacji jest daleki od oczekiwa  samorz dów, nie tylko powiatowych i dzia ania 
podejmowane w tej mierze przez zwi zek b d  kontynuowane. 
 
Komisja Wspólna Rz du i Samorz du Terytorialnego pozytywnie 
zaopiniowa a projekt za o e  dotycz cych zmiany Karty Nauczyciela. Mimo, 
e przedstawione propozycje nie uwzgl dniaj  wszystkich wniosków rodowisk 

samorz dowych, uznano je za krok ma y, ale jednak w dobr  stron . Warto go zrobi , 
aby tym samym poprawia  warunki funkcjonowania systemu o wiaty. Strona 
samorz dowa wydaj c pozytywn  opini , obwarowa a j  jednak pewnymi 
zastrze eniami. 
 
Strona samorz dowa Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego 
odmówi a opiniowania projektu rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej  
w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z bud etu pa stwa na dofinansowanie 
zada  w zakresie wychowania przedszkolnego. 
 
 
Zwi zek Powiatów Polskich wyst pi  kolejny raz do Ministerstwa Edukacji  
z interwencj  w sprawie przywrócenia zasad finansowania Domów 
Wczasów Dzieci cych, obowi zuj cych do ko ca 2012 r. Rozporz dzenie  
w sprawie sposobu podzia u cz ci o wiatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorz du terytorialnego w roku 2013 znacz co pogorszy o sytuacj  finansow  
samorz dów prowadz cych tego typu placówki. O negatywnych skutkach finansowych 
wej cia w ycie rozporz dzenia informowali my MEN w stanowisku Zarz du Zwi zku 
Powiatów Polskich z 29 stycznia 2013 r. Dane finansowe za rok 2013 potwierdzaj , e 
wszystkie zawarte w powo anym stanowisku argumenty pozosta y aktualne. 
 
Zaprezentowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za o enia zmian  
w systemie o wiaty w zakresie funkcjonowania przedszkoli wzbudzi y du e 
zastrze enia poszczególnych korporacji samorz dowych. Mimo to projekt za o e  
zosta  przyj ty przez Rad  Ministrów, a resort o wiaty przygotowa  projekt ustawy. 
Mo na by o si  spodziewa , e niezale nie od opinii zainteresowanych ustawa i tak trafi 
do parlamentu, dyskusja na posiedzeniu Zespo u ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji 
Wspólnej by a gor ca. 
Projekt bowiem zapewnia  co prawda dodatkowe finansowanie, jednak e na zasadach 
dotacji celowej, co wprowadza dodatkowy system nadzoru nad realizacj  przez gminy 
ich zada  w asnych. Co wi cej, jest to zwi zane z ograniczeniem samodzielno ci gmin 
– w zwi zku z wprowadzeniem górnych limitów odp atno ci od rodziców, za godziny 
wychowania przedszkolnego, przekraczaj ce gwarantowane pi  godzin.  
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KOMUNIKACJA, TRANSPORT, INFRASTRUKTURA 

Wej cie w ycie nowej ustawy o kieruj cych pojazdami wymusi o okre lenie 
nowego trybu nadawania uprawnie  do kierowania pojazdami. Ze strony 
rz dowej pojawi y si  próby rozwi za , niezale ne od obowi zuj cych 
przepisów. ZPP prowadzi  skutecznie dzia ania, które uniemo liwi y wprowadzenie nie 
tylko sprzecznych z ustaw , ale i generuj cych nadmierne koszty rozwi za . Dzia ania 
te przynios y tak e skutek w postaci podwy szenia op at za prawo jazdy, które to op aty 
trafiaj  do kas powiatów. Konieczno  podniesienia op at wyp ywa z kosztów 
Pa stwowej Wytwórni Papierów Warto ciowych, monopolisty w produkcji praw jazdy. 
Przedstawiciele ZPP podczas rozmów z resortem komunikacji wskazywali na problemy 
informatyczne, zwi zane z now  ustaw  oraz problemy, jakie powstaj  w PWPW. 
 
Szeroko rozumiane zagadnienia transportu od dawna s  sta ym tematem 
wyst pie  i dzia ania Zarz du ZPP. Je eli chodzi o rodki z tzw. rezerwy drogowej, 
uda o si  dzi ki dzia aniom ZPP uzyska  proporcje, dzi ki której 1/3  rodków z rezerwy 
drogowej subwencji ogólnej trafi do powiatów. O drogi i rodki na ich remonty oraz 
budow  starali my si  ró nymi drogami. Jedn  z nich by o prezentowanie na 
konwentach powiatów, w obecno ci marsza ków województw, konieczno ci wi kszych 
rodków na drogi powiatowe. 

 
Prezes Zarz du Zwi zku Powiatów Polskich wystosowa  list do ministra 
administracji i cyfryzacji Micha a Boni w sprawie profilu kierowcy. Nied ugo 
minie pó  roku, od kiedy to wielu starostów i prezydentów miast na prawach powiatu 
- jako organy rejestruj ce pojazdy, zmuszonych jest do stosowania opartej na no niku 
papierowym i przesy ce pocztowej metody przekazywania profilu kandydata na 
kierowc  o rodkowi egzaminowania (tak e przyjmowania z tego o rodka wyników 
egzaminu). Przedstawiciele ZPP w Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego 
co miesi c naciskaj  w tej sprawie. Ci gle te  s ysz  t  sam  odpowied  – ju  wkrótce 
problem zostanie rozwi zany. Dlatego Zwi zek Powiatów zwróci  si  do ministra 
Boniego o jej rozwi zanie. 
 
Komisja Wspólna Rz du i Samorz du Terytorialnego z pó rocznym 
wyprzedzeniem zdecydowa a na co b d  wydawane rodki z tzw. rezerwy 
drogowej w 2014 r. Kryteria b d  identyczne jak w roku 2013 z jedn  tylko korekt  
dotycz c  wyeliminowania z aplikowania samorz dów, które nie wykorzysta y rodków 
z rezerwy w roku poprzedzaj cym z o enie wniosku. 
Propozycja ZPP, dotycz ca wsparcia samorz dów, którym zniszczono drogi przy okazji 
budowy autostrad oraz w wyniku przeniesienia na nie transportu ponadnormatywnego 
po wypadkach komunikacyjnych, uwzgl dniona ma zosta  podczas ustalania kryteriów 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych po roku 2014. Podczas rozmowy 
na ten temat przedstawicieli korporacji tworz cych stron  samorz dow  Komisji 
Wspólnej, nie wszyscy akceptowali ten pomys . Tymczasem, bez jednomy lno ci 
wszystkich organizacji samorz dowych do zmian kryteriów popularnych „schetynówek" 
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prawdopodobnie nie dojdzie. ZPP b dzie o nie walczy , by tym samym wspiera  
samorz dy nara one na problemy z utrzymaniem sieci drogowej, nie z w asnej winy. 
Strona samorz dowa Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego odmówi a 
opiniowania projektu rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania 
gminom dotacji celowej z bud etu pa stwa na dofinansowanie zada   
w zakresie wychowania przedszkolnego. 
 

ZPP konsekwentnie coraz silniej naciska na rozwi zanie problemu  
z tworzeniem profilu kierowcy. Po jego omówieniu podczas posiedzenia Zarz du 
Zwi zku, tematyka ta by a nast pnie przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rz du  
i Samorz du Terytorialnego. 

Ostateczne uzgodnienia by y nast puj ce: 

a) resort przedstawi do 19 sierpnia 2013 r. propozycje trwa ego rozwi zania problemu  
z tworzeniem profilu kierowcy w wersji elektronicznej. Propozycja ta b dzie 
przedmiotem obrad Zespo u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki 
Regionalnej oraz rodowiska; 

b) ostateczne rozstrzygni cie zapadnie podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rz du  
i Samorz du Terytorialnego w dniu 28 sierpnia 2013 r. 

 
 
Uporczywe dzia ania ZPP w sprawie rozwi zania problemu z wdra aniem 
profilu kierowcy znalaz y swój szcz liwy fina . Resort transportu, budownictwa 
i gospodarki morskiej przygotowa  10.09.2013 r. notatk , w sprawie kolejno ci dzia a  
koniecznych i niezb dnych do realizacji postanowie  podj tych na spotkaniach mi dzy 
Instytutem Transportu Samochodowego, Pa stwow  Wytwórni  Papierów 
Warto ciowych, Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
w dniach 20 sierpnia 2013 r. i 27 sierpnia 2013 r. 
Efekt dora nego scenariusza: we wszystkich 49 WORD, stron  umowy w obecnie 
kontynuowanych umowach jest PWPW (odpowiedzialne za system teleinformatyczny) 
oraz ITS (odpowiedzialny za baz  pyta ). Realizacja zaproponowanego scenariusza 
prowadzi w efekcie do powstania jednolitego systemu teleinformatycznego  
we wszystkich WORD-ach oraz jednolitej bazy pyta  we wszystkich o rodkach 
egzaminacyjnych w terminie zadeklarowanym przez MTBiGM na KWRiST - do 30 
listopada 2013 r. 
 
W 2014 roku nast pi czterokrotne ograniczenie rodków przeznaczonych na 
realizacj  Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II: 
Bezpiecze stwo – Dost pno  – Rozwój w stosunku do pierwotnych deklaracji. 
Odpowiednie zmiany w ustanawiaj cej przedmiotowy program uchwale Rady 
Ministrów zosta y przed o one do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du 
Terytorialnego. Wraz ze zmniejszeniem rodków Rada Ministrów zaproponowa a 
ograniczenie liczby mo liwych do z o enia przez jednostk  samorz du terytorialnego 
wniosków do jednego. W roku bie cym powiat ziemski móg  ubiega  si  o do-
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finansowanie dwóch zada  rocznie. Projekt uchwa y Rady Ministrów zmieniaj cego 
uchwa  w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw  „Narodowy 
program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpiecze stwo – Dost pno  – Rozwój” 
zosta  skierowany równolegle do Zespo u ds. Systemu Finansów Publicznych oraz 
Zespo u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz rodowiska. 
Nale y spodziewa  si  negatywnej opinii o przes anym projekcie. Trudno jednak 
wierzy , e ta negatywna opinia cokolwiek b dzie w stanie zmieni . 
 
W kontynuacji wcze niejszych prac – przedstawiciel ZPP zosta  zaproszony 
do uczestnictwa w grupie roboczej w MTBiGM, której celem b dzie 
uszczegó owienie postulatów zmian w systemie rejestracji pojazdów. Zaproponowane 
zmiany b d  mia y wp yw na sprawowanie funkcji nadzorczych wobec stacji kontroli 
pojazdów. 
 
Zwi zek Powiatów Polskich skutecznie nie dopuszcza do wej cia w ycie 
nowelizacji ustawy o drogach publicznych wskazuj c, e wdro enie ustawy 
z dnia 13 wrze nia 2013 r. spowoduje istotne naruszenie przepisów 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 17 pa dziernika 2013 r. Prezes Zarz du 
ZPP Marek Tram  wyst pi  do Prezydenta RP Bronis awa Komorowskiego 
o niepodpisanie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. ZPP niemal od 
samego pocz tku prac nad nowelizacj  ustawy o drogach publicznych wskazywa  na 
wiele trudnych do przyj cia rozwi za , proponowanych przez autorów tego projektu. 
W stanowisku, które sta o si  podstaw  dla Prezydenta RP do niepodpisywania 
nowelizacji Zwi zek Powiatów Polskich wskaza , e:  „wdro enie ustawy 
spowoduje istotne naruszenie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej:  
• art. 165 ust. 1 w zwi zku z ograniczaniem samorz dom prawa w asno ci i innych 
praw maj tkowych wynikaj cych z posiadania nieruchomo ci zaj tych pod drogi 
publiczne,  
• art. 165 ust. 2 w zwi zku z pozbawieniem samorz dów terytorialnych samodzielno ci 
w decydowaniu o zakresie wykonywanych zada  i kompetencji,  
w przypadkach jednostronnego aktu woli innej jednostki samorz du terytorialnego,  
o przekazaniu w zarz dzanie dróg publicznych,  
• art. 167 ust. 1 oraz ust. 4 w zwi zku z przekazywaniem samorz dom terytorialnym 
zada  i kompetencji dotycz cych zarz dzania drogami, bez zapewnienia równocze nie 
odpowiednich udzia ów w dochodach publicznych.  
Ustawa z dnia 13 wrze nia br. narusza tak e ustrojowe zasady o braku nadrz dno ci 
poszczególnych kategorii samorz du terytorialnego oraz równo ci podmiotów,  
w przypadkach przekazywania sobie zada  publicznych.  
Przepisy ustawy upowa niaj  jednostk  samorz du terytorialnego do przekazywania 
na podstawie jednostronnej decyzji, wybranych przez siebie dróg innej jednostce 
samorz du terytorialnego, bez zagwarantowania jakichkolwiek rodków na jej 
zarz dzanie. Czynno  ta b dzie mog a by  poj ta, bez wzgl du na sprzeciw drugiej 
strony, pozbawianej mo liwo ci odmowy przyj cia dodatkowych zada .  
Ustawa nie precyzuje tak e w jaki sposób regulowane b d  prawa maj tkowe 
samorz dów terytorialnych, b d cych w a cicielami nieruchomo ci zaj tych pod drogi 
publiczne. 
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Literalne brzmienie przepisów ustawy wskazuje, e podstaw  do obowi zkowego 
przej cia nieruchomo ci przez gmin , powiat lub województwo b dzie wy cznie 
uchwa a organu stanowi cego innej jednostki samorz du terytorialnego.  
Rozwi zanie to jest niezgodne z zasad  samodzielno ci samorz du oraz narusza 
stosunki w asno ciowe, okre lone w art. 2a ustawy o drogach publicznych.  
Regulacje ustawy pog bi  tak e, ju  istniej cy nie ad w zakresie podzia u dróg 
pomi dzy jednostki samorz du terytorialnego. W naszej opinii, obecnie a  40 proc. 
dróg samorz dowych posiada parametry nieodpowiednie do przypisanej im kategorii, 
a przepisy wymienionej wy ej ustawy sytuacj  t  jeszcze pogorsz .  
W oparciu o te bardzo istotne argumenty, wnioskujemy do Pana Prezydenta  
o niepodpisywanie ustawy z dnia 13 wrze nia 2013 r. o zmianie ustawy o drogach 
publicznych.”  Prezydent uzna  przedstawione przez Zwi zek Powiatów Polskich 
argumenty i skierowa  ustaw  do Trybuna u Konstytucyjnego. 
 

ZPP odpowiedzia  na pismo resortu infrastruktury i rozwoju w sprawie 
dokumentu „Ocena obecnego stanu prawnego oraz mo liwych rozwi za  w zakresie 
wydawanych dokumentów, tablic rejestracyjnych i oznacze  dla pojazdów 
rejestrowanych w Polsce". Zwi zek Powiatów Polskich pozytywnie odniós  si   
do przedstawionych wst pnych propozycji resortu w zakresie uproszczenia procedury 
rejestracji pojazdów w Polsce. Przewidywane zmiany u atwiaj  interesantom na 
sprawne i pozbawione utrudnie  rejestrowanie pojazdów. Do takich rozwi za  nale y 
sprawdzanie przez organ rejestruj cy wykonania obowi zku podatkowego przed 
rejestracj  pojazdu, w miejsce aktualnej procedury, wymagaj cej takiego dokumentu 
od obywatela. Bardzo istotna b dzie tak e zmiana, dzi ki której w a ciciel pojazdu 
zmieniaj cy powiat zamieszkania nie b dzie zmuszony do zmiany rejestracji swojego 
samochodu. Jednocze nie ZPP podkre li , i  nowelizacja przepisów dotycz cych 
wydawania dokumentów, tablic rejestracyjnych i oznacze  dla pojazdów 
rejestrowanych, powinna sta  si  przyczynkiem do zagwarantowania powiatom 
rodków adekwatnych do faktycznych kosztów ich realizacji. Niestety, obecnie do 

wi kszo ci z us ug wykonywanych przez wydzia y komunikacji starostw powiatowych  
i urz dów miast na prawach powiatu, samorz dy musz  dop aca  kosztem realizacji 
innych zada . 

POLITYKA SPO ECZNA 

Spotkanie ministra pracy i polityki spo ecznej z przedstawicielami ZPP  
Minister Pracy i Polityki Spo ecznej, wraz ze swoimi wspó pracownikami, spotka  si   
8 stycznia 2013 r. z przedstawicielami Zarz du Zwi zku Powiatów Polskich. Podczas 
spotkania poruszono kwestie dotycz ce zada  realizowanych przez samorz dy 
powiatowe, z zakresu: aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia, pomocy 
spo ecznej, wparcia rodziny i osób niepe nosprawnych. 
 

Rynek pracy i pomoc spo eczna. ZPP uczestniczy  w dzia aniach zmierzaj cych  
do zmiany zapisów prawnych umo liwiaj cych proces reformy urz dów pracy. Nasi 
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przedstawiciele uczestniczyli te  w pracach nad tworzeniem warunków konkursowych 
na dotacje w procesie realizacji pieczy zast pczej.  
Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia br. wprowadzi a istotne zmiany  
w zapisach pilota owego programu „Aktywny samorz d”. Program obecnie obejmuje 
m.in. tak e formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie „Student II”. 
W zwi zku ze zmianami programu, konieczna jest równie  m.in. modyfikacja 
niektórych wzorów dokumentów obowi zuj cych w trakcie realizacji programu 
(wyst pienie w sprawie przyznania rodków finansowych PFRON na realizacj  
programu i umowa w sprawie realizacji programu). 
Efektem rozmów ZPP i PFRON jest podniesienie do 6,5 proc. skali rodków programu, 
które b dzie mo na wykorzysta  na jego obs ug . 
PFRON na swojej stronie internetowej zaapelowa  do osób niepe nosprawnych 
zainteresowanych  uczestnictwem w programie, w tym dotychczasowych uczestników 
programu „Student II”  o wyrozumia o   i cierpliwo  w oczekiwaniu na termin 
przyjmowania wniosków, który nie mo e zosta  og oszony przez samorz d powiatowy 
przed zako czeniem dzia a  Funduszu zwi zanych z aktualizacj  procedur zwi zanych 
z realizacj  programu. 

 

Do zaopiniowania przez Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du 
Terytorialnego skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.  
To bardzo wa ny projekt wprowadzaj cy wiele nowych rozwi za  istotnych dla 
funkcjonowania rynku pracy. 
G ównym celem projektu jest zwi kszenie oddzia ywania polityki rynku pracy na wzrost 
zatrudnienia oraz agodzenie skutków niedopasowania strukturalnego, zw aszcza pod 
k tem kwalifikacji i kompetencji osób bezrobotnych. Na spotkaniu roboczym w MPiPS 
w tej sprawie wskazane zosta y g ówne punkty budz ce w tpliwo ci (w tym 
potencjalnie zbyt ograniczona liczba powiatowych urz dów pracy otrzymuj cych 7% 
rodków FP i sk ad rad rynku pracy zast puj cych obecne rady zatrudnienia). Dalsze 

prace b d  mia y miejsce w ramach Komisji Wspólnej. 
Je li wesz yby w ycie zmiany proponowane przez resort pracy i polityki 
spo ecznej, to z dotychczasowych rad zatrudnienia od szczebla krajowego po 
powiatowy (po nowelizacji gremia te maj  si  nazywa  radami rynku pracy), 
wyeliminowani zostaliby samorz dowcy. Propozycja taka znalaz a si   
w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
prze o onym do zaopiniowania przez Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du 
Terytorialnego. Zwi zek d y do zmiany tego rozwi zania i b dzie domaga  si  
obecno ci przedstawicieli samorz dów terytorialnych w radach, od szczebla krajowego 
po lokalny. Nie do przyj cia jest, bowiem aby o kwestiach dzia ania rynku pracy 
rozmawia  tylko w gronie pracodawców, zwi zkowców i naukowców. 
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Strategiczne zmiany w systemie pomocy spo ecznej. Ministerstwo Pracy  
i Polityki Spo ecznej przygotowuje znacz ce zmiany w systemie pomocy spo ecznej.  
W roku 2013 przedstawione zosta y za o enia do projektu nowelizacji ustawy  
o pomocy spo ecznej. ZPP uczestnicz c w pracach legislacyjnych, z jednej strony 
wspiera wprowadzenie zmian pozwalaj cych samorz dom terytorialnym na lepsz  
realizacj  us ug z zakresu pomocy spo ecznej. Równocze nie skutecznie przekonuje do 
potrzeby wprowadzenia mechanizmów gwarantuj cych dochody adekwatne do skali 
tych zada  (np. propozycja wyrównania dochodów z tytu u pobytu w dps–ach osób 
skierowanych przed i po roku 2004). Przekonuje tak e do potrzeby wyeliminowania  
z projektu zmian ustawy, regulacji które podnosi by koszty wiadczenia us ug.  
 
Celem projektowanych zmian jest podniesienie efektywno ci systemu pomocy 
spo ecznej przez zwi kszenie podmiotowo ci odbiorcy pomocy, który b dzie mia  
wi kszy ni  dotychczas, wp yw na pokonanie swojej trudnej sytuacji yciowej, poprzez 
nie tylko wspó prac  z pracownikiem socjalnym, ale tak e poprzez wiadomy wybór 
oferowanych us ug socjalnych.  
 
Zmiany w systemie pomocy spo ecznej maj  przyczyni  si  do tego, aby przyznawane 
wiadczenia, oferowane us ugi socjalne, w tym praca socjalna, odpowiada y 

rzeczywistym potrzebom i mo liwo ciom osób i rodzin, a zastosowane mechanizmy 
bardziej mobilizuj co i aktywizuj co wp ywa y na ich postawy oraz popraw  gotowo ci 
aktywnego udzia u w yciu publicznym, w tym wspó dzia ania z lokalnym rodowiskiem 
spo ecznym. 
 
Osi gniecie celu zosta o oparte na realizacji czterech za o e : 

1. Wzmocnienie bezpiecze stwa socjalnego obywateli i rodzin przy jednoczesnym 
wzro cie ich aktywno ci w rozwi zywaniu w asnych problemów i trudno ci 
yciowych we wspó dzia aniu z instytucjami pomocy spo ecznej. Za o enie to 

b dzie zrealizowane poprzez: przeformu owanie celów pomocy spo ecznej dla 
nadania priorytetu dzia aniom profilaktycznym i aktywizuj cym oraz us ugom 
socjalnym; wprowadzenie nowego poj cia „minimalny dochód socjalny” oraz 
metody jego weryfikacji; modyfikacj  katalogu wiadcze  pieni nych  
i niepieni nych pomocy spo ecznej wraz z uproszczeniem listy tych wiadcze . 

2. Podniesienie efektywno ci systemu organizacyjnego pomocy spo ecznej wraz  
z zapewnieniem jego kompatybilno ci z innymi systemami wsparcia.  Za o enie 
to zostanie spe nione poprzez: wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej 
systemu pomocy spo ecznej na szczeblu gmin i powiatów; wprowadzenie  
do systemu pomocy spo ecznej niepublicznych podmiotów, wykonuj cych  
na zlecenie lub w ramach zakupu, us ugi socjalne na obszarze gminy; 
wprowadzenie do systemu pomocy spo ecznej standardów us ug socjalnych 
przy okre leniu ich minimalnego oraz optymalnego poziomu.  

3. Wzmocnienie na poziomie gminy i powiatu skuteczno ci podstawowych narz dzi 
i instrumentów pracy socjalnej dla wyprowadzania osób i rodzin ze sfery 
zagro enia wykluczeniem spo ecznym. Za o enie to zostanie osi gni te 
poprzez: wprowadzenie nowych specjalno ci zawodowych pracowników 
socjalnych, niezb dnych dla realizacji zmian w systemie pomocy spo ecznej oraz 
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wprowadzenie nowych form kontraktu socjalnego, ukierunkowanych na rodzin  
oraz lokaln  grup  spo eczn , zmotywowan  na zmian . 

4. Zmiany w obszarze instytucjonalnych form pomocy oraz wzmocnienie 
odpowiedzialno ci rodziny za swoich cz onków korzystaj cych z tej formy 
wsparcia. Za o enie to zostanie spe nione poprzez: wprowadzenie rozwi za , 
które doprowadz  do poprawy funkcjonowania domów pomocy spo ecznej oraz 
wprowadzenie procedury ustalania odp atno ci za pobyt w domu pomocy 
spo ecznej przez cz onków rodziny oraz ustalenie regu  partycypacji osoby 
umieszczonej w domu pomocy spo ecznej, której stan maj tkowy pozwala na 
regulowanie odp atno ci. 

 

W zwi zku z próbami zmiany art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej, Zwi zek Powiatów 
Polskich przyj  stanowisko, w którym czytamy m.in. „Zwi zek Powiatów Polskich 
kategorycznie sprzeciwia si  jakimkolwiek próbom uchylenia art. 237 ustawy  
o wspieraniu rodzin w systemie pieczy zast pczej. Zmiana taka by aby zwyci stwem 
partykularnego interesu pojedynczej grupy zawodowej kosztem dobra systemu 
instytucjonalnej pieczy zast pczej.” I dalej, w podsumowaniu: „Zwi zek Powiatów 
Polskich jest natomiast otwarty na dyskusj  w odniesieniu do zdiagnozowanych 
problemów stosowania art. 237, tj. trybu zmiany warunków pracy  
i p acy nauczycieli zatrudnionych w placówkach opieku czo-wychowawczych, którzy  
z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2014 roku stan  si  pracownikami samorz dowymi.” 
 

FORA SPECJALISTYCZNE 

Szkolenie przeprowadzone poza realizowanymi projektami: 
1. Szkolenie dla pracowników wydzia ów komunikacji – 18-19 czerwca 2013 r., 

Warszawa. 
2. Szkolenie „Rodzinne formy pieczy zast pczej” - , 20 czerwca 2013 r., Warszawa. 
3. Szkolenie „Dost p do informacji publicznej” – 21 czerwca 2013 r., Warszawa. 
 
 
 
 

DORADZTWO,  WYDAWNICTWA, INFORMACJA, 
PATRONATY 

Zwi zek Powiatów Polskich prowadzi dzia alno  doradcz  i konsultacyjn  zwi zan   
z wszystkimi zagadnieniami dotycz cymi samorz du, szczególnie powiatowego. 
Pracownicy Biura ZPP niemal codziennie udzielali porad i wyja nie  w zakresie prawa 
samorz dowego oraz praktyki dzia ania organów i urz dów samorz dowych. W ci gu 
ca ego ubieg ego roku udzielono kilkaset porad prawnych w ró nych formach – ustnie, 
elektronicznie i na pi mie. 
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Przedstawiciele Biura Zwi zku Powiatów Polskich uczestniczyli tak e w kilkuset 
spotkaniach na terenie powiatów, aby s u y  pomoc  i informacj  dotycz c  
aktualnych zagadnie  funkcjonowania powiatów. Bezpo rednie doradztwo tylko  
w zakresie zada  zwi zanych z ochron  zdrowia to obecno  w ponad osiemdziesi ciu 
powiatach. Odbywa y si  wi c spotkania z radami, przedstawiciele Biura ZPP brali 
udzia  w konwentach powiatów, na miejscu s u c najnowszymi informacjami  
o procesie legislacyjnym oraz konsultacjami z zakresu zada  bie cych. 
W ramach Zwi zku Powiatów Polskich funkcjonuje Dziennik Warto Wiedzie , 
zawsze aktualne ród o informacji nie tylko o dzia alno ci ZPP i samorz du 
powiatowego, ale szeroko informuj ce o wszystkich wydarzeniach maj cych wp yw na 
warunki funkcjonowania samorz du terytorialnego. Wiadomo ci s  rozsy ane  
do subskrybentów w formie elektronicznego biuletynu, a jednocze nie wszystkie in-
formacje dost pne s  te  na portalu internetowym wartowiedzie .org. W ramach 
Dziennika Warto Wiedzie , obok serwisu g ównego, przygotowywane s  serwisy 
tematyczne, po wi cone: edukacji, pomocy spo ecznej, pracownikowi 
samorz dowemu, e-administracji, wydzia om komunikacji oraz pracom Komisji 
Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego. 

Dziennik Warto Wiedzie , który jest czytany przez bardzo szerokie grono odbiorców 
stanowi jednocze nie dobre i rzetelne ród o o dzia alno ci Zwi zku Powiatów Polskich, 
a liczne redakcje zabiegaj  o mo liwo  wykorzystywania w swojej pracy informacji  
z naszego portalu. Corocznie strona internetowa Dziennika Warto Wiedzie  odwiedzana 
jest kilkana cie milionów razy. 
 
Informacje o prowadzonej dzia alno ci przez ZPP dost pne s  tak e na stronie 
internetowej www.zpp.pl. Strona ta zosta a w roku 2013 odnowiona funkcjonalnie  
i wizualnie. Do udost pniania specjalistycznych wiadomo ci w ramach wsparcia 
instytucjonalnego samorz dów, s u  te  tematycznej strony, prowadzone w ramach 
realizowanych przez Zwi zek projektów.  
 
Zwi zek Powiatów Polskich wydaje tak e publikacje i poradniki, szczególnie w ramach 
projektów realizowanych dla wzmocnienia potencja u instytucjonalnego jednostek 
samorz du terytorialnego, o których to projektach napisano w innym miejscu 
sprawozdania.  
 
Zwi zek Powiatów Polskich jest poszukiwanym przez wiele podmiotów partnerem  
do realizacji wielu przedsi wzi . Przejawia si  to w wyst powaniu przez wiele 
organizacji o obj cie patronatem wydarze : konferencji, sesji naukowych, konkursów 
i targów. Spowodowa o to konieczno  wprowadzenia specjalnej procedury 
przyznawania patronatów, wprowadzaj cej wysokie standardy. Dopiero ich spe nienie 
umo liwia obj cie patronatem przez Zwi zek Powiatów Polskich i Prezesa jego zarz du. 
W roku 2013 udzielono 43 patronaty. Mniej zobowi zuj c  form  jest pomoc Zwi zku  
 rozes aniu jego sieci  informacji, które ró ne organizacje chc  przekaza  do 
podmiotów na terenie ca ego kraju. Dzi ki takim dzia aniom Zwi zek Powiatów Polskich 
i jego logo ciesz  si  du ym presti em. 
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WYDARZENIA RÓ NE 

W okresie od wrze nia 2012 do stycznia 2013 r. Zwi zek Powiatów Polskich 
uczestniczy  w organizacji i przeprowadzeniu badania pilota owego 
nast puj cej tezy: audiobooki s  dla m odzie y interesuj c  form  
poznawania ksi ek. Udzia  w pilota u wzi y nast puj ce szko y: XLIV LO  
im. Ignacego Witkiewicza  z Warszawy, LO im. Marii Konopnickiej z Legionowa, LO  
im. Narodów Zjednoczonych Europy w Polkowicach, SP im. Krystyny Krahelskiej  
w Warszawie oraz Gimnazjum im. Husarii Rzeczpospolitej w Warszawie. Dzia ania 
maj ce na celu realizacj  projektu pe nego udost pnienia kanonu lektur szkolnych – 
464 lektury do s uchania i czytania za darmo – b d  kontynuowane. 
 
8 stycznia 2013 r. w warszawskim Hotelu Polonia Palace odby o si  rozstrzygni cie 
VI edycji Konkursu Innowator oraz wr czenie certyfikatu w projekcie Przyjazny 
Samorz d, któremu patronuje m.in. Zwi zek Powiatów Polskich. 
Na tegoroczn  edycj  wydarzenia sk ada y si : konkurs na Najlepsze Projekty 
Samorz dowe oraz Najlepiej Zarz dzan  Jednostk  Samorz dow . Samorz dowcy 
wybierali tak e spo ród siebie Cz owieka Roku Polskiego Samorz du 2012. 
A oto jak przedstawia y si  wyniki tegorocznej edycji: 

Cz owiek Roku Polskiego Samorz du 2012 - Starosta limanowski Jan 
Pucha a. 
Najlepiej Zarz dzana Jednostka 2012: Najlepiej Zarz dzane Miasto 2012 - ex 
aequo tak  sam  liczb  punktów a tym samym nagrod  zdoby y: Miasto E k 
zarz dzane przez Prezydenta Tomasza Andrukiewicza oraz Miasto 
Rzeszów zarz dzane przez Prezydenta Tadeusza Ferenca; Najlepiej 
Zarz dzany Powiat 2012 - Powiat limanowski zarz dzany przez Starost  
Jana Pucha . 
Najlepszy Projekt Samorz dowy 2012: Najlepszy projekt infrastrukturalny - 
„Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA w województwie pomorskim" 
zrealizowany przez Urz d Marsza kowski Województwa Pomorskiego; 
Najlepszy Projekt Promocyjny - „Punkt Obs ugi Mieszka ców Miasta Rzeszowa" 
zrealizowany przez Gmin  Miasto Rzeszów - Urz d Miasta Rzeszowa; 
Najlepszy Projekt Sportowo-Turystyczny - „Zintegrowany System Informacji 
Turystycznej Województwa Pomorskiego" zrealizowany przez Departament 
Turystyki Urz du Marsza kowskiego Województwa Pomorskiego; 
Najlepszy Projekt Urbanistyczno-Rewitalizacyjny - „Remont i adaptacja na cele 
kulturalne budynku synagogi w Ostrowie Wielkopolskim" zrealizowany przez 
Gmin  Miasto Ostrów Wielkopolski. 

Certyfikat w projekcie Przyjazny Samorz d w kategorii Gmina Przyjazna Mieszka com 
otrzyma a gmina Lesznowola zarz dzana przez Wójta Mari  Jolant  Batyck  – 
W sik. 
Konkurs Innowator to projekt adresowany do polskiego rodowiska samorz dowego 
stwarzaj cy ró norodne mo liwo ci promocji i nawi zywania bezpo rednich relacji  
z jego liderami, natomiast celem programu „Przyjazny Samorz d" jest wspomaganie 
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samorz dów w budowie przyjaznych i opartych na zaufaniu relacji pomi dzy 
samorz dami a otoczeniem spo ecznym (mieszka cy, biznes, tury ci, inwestorzy). 
Gospodarzem projektu jest Centrum im. Adama Smitha a organizatorem po raz kolejny 
agencja MMT Management. Nad poprawno ci  g osowania cz onków akademii oraz 
samorz dowców czuwa a firma doradcza KPMG. 
Projektowi patronuj : Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Unia 
Metropolii Polskich, Zwi zek Powiatów Polskich. 
 
„Od przesz o ci do przysz o ci ustroju samorz du powiatowego" to tytu  
konferencji, która odby a si  18 lutego na terenie Sejmu RP. Konferencja zosta a 
zorganizowana przez Sejmow  Komisj  Samorz du Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej oraz Zwi zek Powiatów Polskich. Wszystkie miejsca w Sali Kolumnowej 
przy ul. Wiejskiej by y zaj te przez ludzi, którzy tworzyli samorz d powiatowy i tych, 
którzy nadal dla niego pracuj . Konferencj  prowadzili pose  Piotr Zgorzelski, 
Przewodnicz cy Sejmowej Komisji Samorz du Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
oraz Marek Tram , Prezes Zarz du Zwi zku Powiatów Polskich. 
Biuro Analiz Sejmowych oraz Zwi zek Powiatów Polskich wspólnie przygotowa y 
publikacj  materia ów z tego wydarzenia. 
 
22 marca Marcin Korolec, minister rodowiska, przyj  przedstawicieli 
Zwi zku Powiatów Polskich i Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Okazj   
do spotkania by o zako czenie cyklu debat klimatycznych. Przez cztery miesi ce debaty 
odbywa y si  w powiatach na terenie ca ego kraju. cznie zorganizowano 90 debat 
„Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie”. Debaty zosta y zorganizowane  
w ramach wspólnego projektu InE i ZPP zatytu owanego „Dobry Klimat dla Powiatów”. 
Patronat nad tymi debatami obj  z inicjatywy w asnej minister rodowiska. Spotkanie 
da o okazj  do przedstawienia wniosków p yn cych z debat, jako podstawy do dalszych 
dzia a  nie tylko na rzecz ochrony klimatu, ale tak e zwi kszenia udzia u odnawialnych 
róde  energii w ogólnym bilansie naszego kraju. 

G ówne wnioski p yn ce z debat to przede wszystkim konieczno  intensyfikacji  
i prowadzenia na szerok  skal  edukacji ekologicznej. Podczas wi kszo ci debat 
podnoszono te  konieczno  stworzenia stabilnych ram prawnych dla rozwoju OZE oraz 
wieloletnich programów wsparcia dla firm i osób prywatnych, które chc  na wi ksz  
skal  stosowa  technologie OZE.  
Spotkanie da o tak e okazj  do zaprezentowania ministrowie ca ego projektu „Dobry 
Klimat dla Powiatów, który jest dopiero na pó metku realizacji swoich zada ,  
zako czenie projektu odb dzie si  w 2015 r. Minister Korolec zadeklarowa  wsparcie 
Ministerstwa rodowiska oraz swoje osobiste dla przeprowadzenia przewidzianych 
projekcie 16 konferencji regionalnych po wi conych ochronie klimatu i przeciw-
dzia aniu skutkom jego zmian. Wsparcie to polega  b dzie mi dzy innymi  
na zapewnieniu przez ministra udzia u w konferencjach kompetentnych i posiadaj cych 
aktualn  wiedz  o rodkach finansowych, które w najbli szej perspektywie finansowej 
b d  do wykorzystania w zakresie ochrony klimatu i rozwoju OZE. 
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Przedstawiciele Zwi zku Powiatów Polskich zaprezentowali wyst puj ce w powiatach 
konkretne problemy zwi zane ze zmianami klimatu. Przedstawili tak e ministrowi wielki 
potencja , jakim dysponuje nasze stowarzyszenie. Minister potwierdzi , e rola 
powiatów w prowadzeniu polityki dotycz cej rodowiska powinna by  wi ksza i przyj  
ofert  gotowo  Zwi zku do szerokiej wspó pracy z ministerstwem rodowiska  
w unowocze nianiu i dostosowywaniu do obecnych polityki w zakresie szeroko 
rozumianych problemów wyst puj cych w efekcie zmian klimatycznych. 
 
26 marca odby o si  spotkanie Ireny Lipowicz, Rzecznik Praw 
Obywatelskich z Markiem Tram , Prezesem Zarz du Zwi zku Powiatów 
Polskich. 
Podczas spotkania uzgodniono tak e, i  Pani Rzecznik Praw Obywatelskich we mie 
udzia  w jednym z posiedze  Zarz du ZPP. 
Wyst pienie prof. Ireny Lipowicz podczas konferencji w Sejmie 18.02 br.  
„Od przesz o ci do przysz o ci ustroju samorz du powiatowego” da o asumpt do 
wyra enia przez Pani  Rzecznik i przedstawicieli ZPP woli konkretnej wspó pracy 
stowarzyszenia i Rzecznik Praw Obywatelskich. Profesor Irena Lipowicz by a w gronie 
twórców ustawy o samorz dzie powiatowym i pe ni a funkcj  Przewodnicz cej 
Sejmowej Komisji Samorz du Terytorialnego. Podczas spotkania podzieli a si  swoimi 
cennymi przemy leniami dotycz cymi obecnej sytuacji i przysz o ci powiatów, ale  
i samorz du terytorialnego w ogóle. 

 
Udzielaj c wywiadu dla Magazynu Gospodarczego FAKTY zapytany o rol  i znaczenie 
samorz dowych konkursów i rankingów, Prezes Zarz du ZPP Marek Tram  
powiedzia  m.in.: „Podstawowym za o eniem konkursów, zestawie , rankingów jest 
pewnie nie tylko to, eby wskaza  najlepszych, ale tak e, eby zmotywowa  samorz dy 
do rozwoju. Jest to zdrowy doping oraz okazja do pokazania innym, jak du o zosta o 
zrobione. Je eli nie traktujemy rankingu jak wyroczni, tylko jako bodziec do dalszego, 
lepszego dzia ania, mo e stanowi  on bardzo motywuj cy czynnik, a odbieranie 
nagrody – mi  chwil  refleksji.” 
Konkurs 3P jest jednym z dzia a  podejmowanych w ramach projektu 
systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci „Partnerstwo Publiczno-
Prywatne” i ma na celu popularyzacj  formu y PPP oraz wykszta cenie dobrych praktyk 
w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarz dzania przedsi wzi ciami PPP. Projekt 
systemowy PARP zak ada przeprowadzenie dwóch edycji Konkursu 3P. 
W ramach I edycji Konkursu 3P przyznano 4 nagrody g ówne na realizacj  
nast puj cych przedsi wzi : 
1. Przebudowa i rozbudowa Szpitala w. Micha a Archanio a w a cucie – 

przedsi wzi cie zg oszone przez Centrum Medyczne w a cucie, 
2. Remont Rynku w Ko lu z ulicami przyleg ymi – przedsi wzi cie zg oszone przez 

Gmin  K dzierzyn-Ko le, 
3. Budowa budynku mieszkalno-us ugowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie - 

przedsi wzi cie zg oszone przez Miasto i Gmin  Pleszew, 
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4. Budowa budynku mieszkalnego w formule PPP - przedsi wzi cie zg oszone przez 
Gmin  W brze no. 

Realizacja przedsi wzi , wy onionych w Konkursie 3P b dzie swoistym laboratorium 
tworzenia modelowych rozwi za , które przynios  wskazówki na przysz o , jak 
skutecznie i bezpiecznie realizowa  przedsi wzi cia PPP. 
W wydarzeniu, w dniu 19 kwietnia br., wzi li udzia : Bo ena Lubli ska-Kasprzak - 
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci, Ilona Antoniszyn-Klik - 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz laureaci Konkursu 3P: Leszek 
Kawski - Burmistrz W brze na, Krzysztof Przy liwski - Prezes Zarz du Centrum 
Medycznego w a cucie, Adam Krzyszto  - Starosta Powiatu a cuckiego, Marian 
Adamek - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, Tomasz Wantu a - Prezydent Miasta 
K dzierzyn-Ko le, Gra yna Wiater - Zast pca Burmistrza Bobolic, Ryszard Grüner - 
Burmistrz Byczyny, Pawe  Pop awski - Kierownik Dzia u Planowania i Przygotowania 
Inwestycji Gminy Miejskiej Kraków, Micha  Zaleski - Prezydent Miasta Torunia, Marian 
Dzi cio  - Burmistrz ochowa. 

Obchody Dnia Samorz du Terytorialnego. Prezydent Bronis aw Komorowski 
spotka  si  z samorz dowcami oraz przedstawicielami rodowisk dzia aj cych na rzecz 
samorz du. Prezydent RP wr czy  odznaczenia pa stwowe, po raz pierwszy przyznan  
Nagrod  Obywatelsk  oraz dyplomy i flagi w zwi zku z podsumowaniem akcji 
„Majówka z Polsk ”. W uroczysto ci wzi  udzia  Szef Kancelarii Prezydenta Jacek 
Micha owski, ministrowie i doradcy prezydenta. Prezydent wr czy  tak e odznaczenia 
dla dzia aczy samorz dowych. 

 
22-23 maja 2013 r. ponad 250 przedstawicieli jednostek samorz du terytorialnego, 
instytucji rz dowych, szkó  wy szych i ekspertów wzi o udzia  w IX Ogólnopolskiej 
Konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego, która odby a si  w Warszawie. Jej 
tytu  to „Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast". Pierwszego dnia obrad, w 
cz ci po wi conej finansowaniu zwrotnemu projektów miejskich, omówione zosta y 
przyk ady inwestycji miejskich finansowanych w ramach inicjatywy JESSICA. Na temat 
efektywnego finansowania projektów inwestycyjnych odby a si  dyskusja w bloku 
„Finansowanie d u ne projektów infrastrukturalnych". 

Drugiego dnia konferencji zosta y przeprowadzone trzy równoleg e seminaria 
tematyczne: „Finansowanie projektów inwestycyjnych. PPP, umowy wsparcia", 
„Finanse samorz dów, dochody" (prezentacja roboczej wersji ekspertyzy „Koncepcje, 
warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce") oraz 
„Przysz o  finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Czas decyzji". 

Jedno z seminariów – to dotycz ce „Przysz o ci finansowania systemu 
ochrony zdrowia w Polsce. Czas decyzji.” - zorganizowa  Zwi zek Powiatów 
Polskich. Uczestnicy mieli mo liwo  wys uchania wniosków p yn cych  
z "Raportu ZPP o stanie infrastruktury JST z zakresu ochrony zdrowia oraz  
o potrzebach modernizacji w perspektywie do 2030", który by  dobrym 
wprowadzeniem w pó niejsz  dyskusj . 
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Fina  I edycji Nagrody Obywatelskiej. Prezydent Bronis aw Komorowski wr czy  
po raz pierwszy Nagrod  Obywatelsk . Laureatami zostali: 

Miasto Gdynia - Gdynia w dialogu z mieszka cami, (w kategorii Wspólnota 
Obywatelska); 
Partnerstwo 5 gmin: Wisznice, Sosnówka, Rossosz, Jab o , Podedwórze pn. 
„Dolina Zielawy" (w kategorii Partnerstwo Samorz dów); 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I M odzie y Sprawnej Inaczej - Moja Gmina 
Moim Domem (w kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna) . 

Wr czenie nagród odby o si  podczas uroczysto ci z okazji Dnia Samorz du 
Terytorialnego. Cz onkiem Kapitu y Nagrody Obywatelskiej jest Prezes Zarz du 
Zwi zku Powiatów Polskich Marek Tram . 
 

Udzia  Zwi zku Powiatów Polskich w IV Ogólnopolskim Kongresie Regionów 
w widnicy: 

Organizacja paneli dyskusyjnych: 

1. Ratownictwo medyczne – „System ratownictwa medycznego w Polsce – od  
teoretycznych za o e  do praktyki dzia ania.” 

2. System pomocy spo ecznej – „System pomocy spo ecznej wymaga zmiany  
i nowych róde  ich finansowania.” 

3. Muzeum w powiecie – „Muzeum jako wyspecjalizowana instytucja kultury 
pami ci. Jak muzeum tworzy polis – jak integruje spo eczno  powiatow .” 

4. Zarz dzanie transportem zbiorowym – „Do wiadczenia z organizacji  
i zarz dzania systemami transportu zbiorowego przez samorz dy terytorialne.” 

Podczas Kongresu wr czone zosta y na uroczystej gali nagrody za Ranking Gmin  
i Powiatów 2012 oraz w Rankingu Energii Odnawialnej. 

24 czerwca 2013 w siedzibie Senatu RP odby a si  uroczysto  zako czenia 
kolejnej edycji Konkursu Samorz dowy Lider Zarz dzania – us ugi spo eczne. 
Poprzednie edycje konkursu organizowane by y w ramach tzw. projektu norweskiego. 
Obecnie kontynuowany w ramach projektu realizowanego przez Zwi zek Miast Polskich 
w partnerstwie ze Zwi zkiem Powiatów Polskich i Zwi zkiem Gmin Wiejskich RP oraz 
Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji „Doskonalenie zarz dzania us ugami 
publicznymi i rozwojem w jednostkach samorz du lokalnego (gminach i powiatach)", 
finansowanego z programu 2/POKL/5.2.1/2009 Wzmocnienie zarz dzania  
w administracji samorz dowej. 
25 czerwca 2013 r. w Senacie odby a si  konferencja podsumowuj ca wyniki 
konkursu Samorz dowy Lider Zarz dzania 2013 – Samorz d jako pracodawca. Konkurs 
jest jednym z elementów realizowanego przez Zwi zek Miast Polskich  
w partnerstwie z Norweskim Zwi zkiem W adz Lokalnych i Regionalnych projektu 
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„Dialog spo eczny w sektorze samorz dowym i przedsi biorstwach" finansowanego  
z funduszy norweskich. Patronat nad konkursem obj  minister Micha  Boni (MAiC)  
i minister W adys aw Kosiniak- Kamysz (MPiPS) oraz Zwi zek Powiatów Polskich  
i Zwi zek Gmin Wiejskich RP.
 
10 lipca oficjalnie zosta a opublikowana tzw. Deklaracja Legionowska, 
przyj ta przez Zarz d Zwi zku Powiatów Polskich 19 czerwca 2013 r. Jest to 
dokument traktuj cy o koniecznych zmianach w funkcjonowaniu jednostek samorz du 
terytorialnego oraz wskazuj cy, e bez ich wprowadzenia, niemo liwe b dzie 
zachowanie dotychczasowej dynamiki wzrostu i rozwoju kraju. 
Nazwa tego dokumentu nieprzypadkowo nawi zuje do miejsca, w którym obradowa  
Zarz d Zwi zku Powiatów Polskich. Powiat legionowski, jest bowiem jednym  
z rozwijaj cych si  najbardziej dynamicznie w skali kraju. Corocznie przybywa w nim 
od 2 – 3 tys. mieszka ców, wydawane jest ponad 5 tys. pozwole  na budow   
i oddawanych jest ponad 1000 mieszka . 
 
Zarz dzanie drogami, zarz dzanie sektorem ochrony rodowiska  
i rolnictwa oraz zarz dzanie ochron  zdrowia to tematyka jak  mo na 
znale  na platformie e-learningowej uruchomionej przez Zwi zek 
Powiatów Polskich. 
Eksperci z poszczególnych bran  przygotowali kilkaset wyk adów, wicze , wideo 
wyk adów i testów. Dodatkow  atrakcj  s  gry strategiczne, które pozwalaj   
na sprawdzenie zdobytych wiadomo ci w nieszablonowy sposób. 
Platforma zosta a umiejscowiona na stronie internetowej projektu "Innowacyjna  
i sprawna administracja", tj.: www.innowacyjna.zpp.pl.. 
 
 

28 sierpnia 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odby a  
si  uroczysto  og oszenia wyników i wr czenia nagród w XVII Edycji Konkursu 
"Modernizacja Roku 2012". Patronat nad tym wydarzeniem sprawowa  m.in. Zwi zek 
Powiatów Polskich. Do edycji za rok 2012 zg oszono oko o 170 obiektów w ró nych 
kategoriach, do fina u zakwalifikowano 73 inwestycje. Tytu y Modernizacja Roku 2012 
przyznano w trzynastu kategoriach. Na uroczysto ci obecni byli przedstawiciele 
licznych ministerstw i organów administracji pa stwowej. W ród laureatów znalaz y si  
Powiat Boles awiecki, Powiat My lenicki i Powiat Ostródzki. 

 
13 pa dziernika W Muzeum Kolekcji im. Jana Paw a II Fundacji Janiny i Zbigniewa 
Porczy skich w Warszawie odby a si  uroczysto  wr czenia nagród Ligi Krajowej 
laureatom Nagrody im. Grzegorza Palki za rok 2013. 
 
Laureatem Nagrody w dziedzinie dzia alno ci samorz dowej w skali ogólnokrajowej 
zosta  Robert Godek – Starosta Strzy owski - za skuteczne prezentowanie 
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interesów samorz dowych na forum ogólnopolskim oraz dzia ania sprzyjaj ce 
rozwojowi obszarów wiejskich i ograniczeniu bezrobocia. Wyró nienia otrzymali: 
Bernard Bednorz – Starosta Bieru sko – L dzi ski - za wprowadzenie 
innowacyjnych rozwi za  w zakresie ekologii i infrastruktury oraz Marian Stanis aw 
Niemirski – Starosta Przysuski - za dzia ania na rzecz edukacji i rozwoju 
spo ecznego. 
 
11 listopada Marek Tram , Prezes Zarz du ZPP, Starosta Polkowicki, Cezary 
Gabryj czyk, Starosta aski, Cz onek Zarz du ZPP oraz Cezary Przybylski, 
Starosta Boles awiecki, Przewodnicz cy Konwentu Powiatów 
Województwa Dolno l skiego uczestniczyli w uroczysto ciach Prezydenckich 
uczczenia Narodowego wi ta Niepodleg o ci. Po zako czeniu uroczysto ci przed 
grobem Nieznanego o nierza wzi li udzia  w marszu „Razem dla niepodleg ej”. 
 

14 listopada Zwi zek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych, Zwi zek 
Powiatów Polskich i Zwi zek Gmin Wiejskich RP zorganizowa y 
ogólnopolsk  konferencj , która odby a si  w ramach projektu „Samorz dy lokalne 
a Unia Europejska w przeddzie  10-lecia akcesji", realizowanego ze wsparciem 
rodków MSZ RP. Celem projektu i jednym z za o e  konferencji by a prezentacja 

bilansu cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy samorz dów lokalnych, 
a tak e stworzenie p aszczyzny do wspólnej dyskusji rodowiska samorz dowego, 
rz dowego i ekspertów. 

25 listopada Zwi zek Powiatów Polskich zorganizowa  w Wieliczce konferencj  
w ramach projektu „Przede Wszystkim Jako  – poprawa jako ci us ug wiadczonych 
przez jst dzi ki modernizacji procesów zarz dzania i podniesieniu kwalifikacji 
pracowników”. 
Zaprezentowane zosta y zasady nowej europejskiej polityki spójno ci na lata 2014-
2020 oraz nowy paradygmat polskiej polityki rozwoju. 
 
 
5 grudnia w Sali Renesansowej Ratusza Miasta Poznania odby a si  Sesja 
inauguracyjna Konferencji „Muzeum i Samorz d Terytorialny". Wed ug Jerzego 
St pnia, by ego Prezesa Trybuna u Konstytucyjnego, wspó autora reform 
administracyjnych RP, a obecnie jednego z wiod cych ekspertów Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Konferencja Muzeum i Samorz d 
Terytorialny b dzie sta ym forum wymiany my li i do wiadcze  mi dzy 
przedstawicielami wszystkich zainteresowanych rozwojem muzeów podmiotów. 
W sesji inauguracyjnej Konferencji w Poznaniu wzi  udzia  Prezes Zwi zku Miast 
Polskich, Prezydent Poznania Ryszard Grobelny, Prezes Zwi zku Powiatów Polskich, 
Starosta Polkowicki Marek Tram , przedstawiciel Zwi zku Województw RP, 
przewodnicz cy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski, 
przewodnicz cy Rady d/s Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Dyrektor Muzeum Pa acu Króla Jana III w Wilanowie Pawe  Jaskanis, przewodnicz ca 
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Komitetu Narodowego ICOM prof. Dorota Folga-Januszewska, dyrektor Muzeum 
Narodowego w Poznaniu prof. Wojciech Suchocki, dyrektor Narodowego Instytutu 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dr hab. Piotr Majewski, wiceprezes Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich S awomir Szafra ski. 
 
 

RANKINGI ZPP 

O Rankingu ... 
Ogólnopolski Ranking Zwi zku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju 
ranking samorz dów zarz dzany na bie co przez ekspertów w trybie on-line. 
Utrzymanie przez dany samorz d pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej  
do ko ca danego roku zgodnie z regulaminem pozwala na uzyskanie tytu u „Dobrego 
Polskiego Samorz du". Tytu  taki przys uguje tylko liderowi rankingu na koniec danego 
roku. 

Ranking prowadzony przez Zwi zek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie 
bezp atnego uczestnictwa wszystkich samorz dów szczebla gminnego i powiatowego 
w kraju. Ranking prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorz du 
terytorialnego: 1) powiaty, 2) miasta na prawach powiatu, 3) gminy miejskie i miejsko-
wiejskie oraz 4) gminy wiejskie. 

Szczegó owe regulaminy Rankingu dost pne s  na stronie internetowej www.zpp.pl.  
Samorz dy sklasyfikowane w Rankingu s  oceniane przez ekspertów ZPP wed ug 
kilkudziesi ciu kryteriów podzielonych na dziesi  grup tematycznych takich jak: 
dzia ania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwi zania poprawiaj ce jako  obs ugi 
mieszka ca oraz funkcjonowania jednostki samorz du terytorialnego, rozwój 
spo ecze stwa informacyjnego, rozwój spo ecze stwa obywatelskiego, umacnianie 
systemów zarz dzania bezpiecze stwem informacji, promocja rozwi za  z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy spo ecznej, wspieranie dzia a  na rzecz gospodarki 
rynkowej, promocja rozwi za  ekoenergetycznych i proekologicznych, wspó praca 
krajowa i mi dzynarodowa, dzia ania promocyjne. Miejsca w Rankingu uzyskuje si  
zale nie od osi ganych i zg aszanych na bie co zrealizowanych projektów oraz 
uzyskanych wyników w ocenianych obszarach dzia alno ci. 

Wyró nienie Super Powiat/Super Gmina jest przyznawane je li dany samorz d uzyska  
najwi kszy procentowy udzia  realizacji kategorii zawartych w Rankingu Powiatów  
i Gmin prowadzonym przez Zwi zek Powiatów Polskich. 

Warto podkre li , e równie  mieszka cy mog  wnie  swój wk ad w powodzenie 
swojego samorz du zg aszaj c zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne 
instalacje odnawialnych róde  energii, np. s onecznej, geotermalnej, wodnej,  
ale tak e energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej zostaj  one 
nast pnie zg oszone do oceny eksperckiej w ramach rankingu ZPP. Dzi ki temu to nie 
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tylko jednostki samorz du terytorialnego, ale ca e wspólnoty samorz dowe  
i lokalne s  rzeczywistymi uczestnikami naszego Rankingu. 

Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawuj  Newsweek Polska oraz Magazyn 
Gospodarczy FAKTY. 

LAUREACI RANKINGU GMIN I POWIATÓW 2013 
Powiaty do 60 tys. mieszka ców 
1. Powiat Drawski- honorowy tytu  Dobry Polski Samorz d 2013 
2. Powiat Go dapski 
3. Powiat Luba ski 
4. Powiat Przasnyski 
5. Powiat Augustowski 
6. Powiat Hajnowski 
7. Powiat Elbl ski 
8. Powiat widwi ski 
9. Powiat Wa ecki 

10. Powiat Bielski (podlaskie) 

 
Powiaty do 120 tys. mieszka ców 
1. Powiat S upski - honorowy tytu  Dobry Polski Samorz d 2013 
2. Powiat Tomaszowski (lubelskie) 
3. Powiat Piotrkowski 
4. Powiat J drzejowski 
5. Powiat Szczecinecki 
6. Powiat My liborski 
7. Powiat Gryfi ski 
8. Powiat Kartuski 
9. Powiat Ostródzki 

10. Powiat E cki 
11. Powiat Toru ski 
12. Powiat Kwidzy ski 
13. Powiat wiecki 
14. Powiat ni ski 
15. Powiat Suski 
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Powiaty powy ej 120 tys. mieszka ców 
1. Powiat Kielecki - honorowy tytu  Dobry Polski Samorz d 2013 
2. Powiat Cieszy ski 
3. Powiat Pozna ski 
4. Powiat My lenicki 
5. Powiat ywiecki 
6. Powiat Tomaszowski ( ódzkie) 
7. Powiat Pilski 
8. Powiat Olszty ski 
9. Powiat Nowos decki 

10. Powiat Jaros awski 
 
Miasta na prawach powiatu 

1. Miasto na prawach powiatu: Legnica - honorowy tytu  Dobry Polski Samorz d 
2013 

2. Miasto na prawach powiatu: S upsk 
3. Miasto na prawach powiatu: Nowy S cz 
4. Miasto na prawach powiatu: Zabrze 
5. Miasto na prawach powiatu: D browa Górnicza 
6. Miasto na prawach powiatu: Krosno 
7. Miasto na prawach powiatu: Rybnik 
8. Miasto na prawach powiatu: Rzeszów 
9. Miasto na prawach powiatu: Kraków 

10. Miasto na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski 
 
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie 
1. P o sk - honorowy tytu  Dobry Polski Samorz d 2013 
2. Polanica-Zdrój 
3. Boles awiec 
4. Barcin 
5. D browa Tarnowska 
6. Stronie l skie 
7. Czechowice-Dziedzice 
8. Sochaczew 
9. Siewierz 

10. Bi goraj 
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Gminy wiejskie 
1. Che miec - honorowy tytu  Dobry Polski Samorz d 2013 
2. Kobylnica 
3. Wielka Wie  
4. Zabierzów 
5. Korzenna 
6. Borz cin 
7. Go cza 
8. Ruda-Huta 
9. Postomino 

10. Limanowa 
 
Powiaty, miasta na prawach powiatu oraz gminy, które uzyska y tytu  
SUPER POWIAT i SUPER GMINA w edycji 2013 r. rankingu prowadzonego 
przez Zwi zek Powiatów Polskich. 
Powiaty 
Powiat Drawski – starosta Stanis aw Cybula 
Powiat Pozna ski – starosta Jan Grabkowski 
Powiat S upski – starosta S awomir Ziemianowicz 
 
Miasta na prawach powiatu 
S upsk – prezydent Maciej Kobyli ski 
 
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie 
Polanica-Zdrój – burmistrz Jerzy Kazimierz Terlecki 
 
Gminy wiejskie 
Wielka Wie  - wójt Tadeusz Wójtowicz 
 
Wyró nienie Super Powiat/Super Gmina jest przyznawane je li dany samorz d uzyska  
najwi kszy procentowy udzia  realizacji kategorii zawartych w Rankingu Powiatów i 
Gmin prowadzonym przez Zwi zek Powiatów Polskich. 
 

Lista laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej edycji 
2013, prowadzonego przez Zwi zek Powiatów Polskich. 

Powiaty: 
1. Powiat Suski 
2. Powiat wiecki 
3. Powiat Kwidzy ski 
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4. Powiat S upski 
5. Powiat Tarnowski 
6. Powiat Suwalski 
7. Powiat Kielecki 
8. Powiat Go dapski 
9. Powiat Drawski 

10. Powiat Szczecinecki 
 

Miasta na prawach powiatu: 
1. Miasto Nowy S cz 
2. Miasto Legnica 
3. Miasto Rzeszów 
4. Miasto S upsk 
5. Miasto Kraków 
 
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: 
1. D browa Tarnowska 
2. Polanica-Zdrój 
3. P o sk 
4. Brodnica 
5. Trzebinia 

Gminy wiejskie: 
1. Kobylnica 
2. Postomino 
3. Che miec 
4. Ruda-Huta 
5. Sztabin 

Pe na klasyfikacja dost pna jest na stronie EO - www.eo.org.pl. Samorz dy 
sklasyfikowane w Rankingu s  oceniane przez ekspertów ZPP w odniesieniu do 
promocji rozwi za  ekoenergetycznych i proekologicznych, w ramach których 
klasyfikowane s  projekty zwi zane z wykorzystywaniem energii s onecznej, 
geotermalnej, wodnej, ale tak e wiatru, otoczenia i biomasy. 

Ogólnopolski Ranking Energii Odnawialnej prowadzony jest przez Zwi zek Powiatów 
Polskich nieprzerwanie od 2008 roku. Oparty jest na zasadzie bezp atnego  
i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorz dów szczebla gminnego  
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i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsi wzi ciem, 
zarz dzanym na bie co przez ekspertów w trybie on-line. 

Uroczyste og oszenie wyników po czone z wr czaniem dyplomów odb dzie si  
podczas Kongresu Regionów, który b dzie mia  miejsce w widnicy. Planowany termin 
to 10-12 czerwca 2014 r.  

 
WSPÓ PRACA MI DZYNARODOWA 

ZPP ma podpisany Traktat o Wspó pracy ze Zwi zkiem Powiatów Niemieckich. Traktat 
realizowany by  poprzez robocze kontakty, podczas których uzgadniano wspólne 
przedsi wzi cia. 
Zwi zek Powiatów Polskich uczestniczy tak e w pracach organizacji afiliowanych przy 
Unii Europejskiej mi dzynarodowych organizacjach skupiaj cych samorz dy. Jest 
cz onkiem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz CEPLI. 

11 i 12 kwietnia 2013 r. odby o si  Jubileuszowe posiedzenie Komitetu 
Regionów. Go ciem sesji by  Przewodnicz cy Parlamentu Europejskiego Martin 
Schulz. Z ramienia ZPP w wydarzeniu tym wzi li udzia  Prezes Zarz du ZPP Marek 
Tram  oraz Ekspert ZPP Ludwik W grzyn. 

Podczas posiedzenia cz onkowie Komitetu Regionów debatowali m.in. nad mo liwo ci  
finansowania inwestycji prywatnych poprzez emisj  obligacji projektowych. Dawa yby 
one mo liwo  skierowania regionalnych funduszy inwestycyjnych na M P. Cz onkowie 
Komitetu podtrzymali swoje poparcie dla promowania i wprowadzenia „obligacji 
obywatelskich", które s u  przyspieszeniu rozwoju lokalnej przedsi biorczo ci. Takie 
obligacje mog yby umo liwi  projektom wspieranym przez UE skorzystanie z 
dodatkowych róde  finansowania ze strony obywateli lub funduszy publicznych. 

 

Spotkanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z przedstawicielami urz dów 
marsza kowskich i korporacji samorz dowych.  20 – 21 sierpnia 2013 r., 
Warszawa. 

Marka Polska  - za o enia kampanii planowanej na rok 2014  promuj cej na 
rynkach zagranicznych Polsk  I polskie produkty. Problematyka w zasadzie nie 
dotyczy bezpo rednio zada  i kompetencji powiatów poza ich ewentualn  
promocj  poprzez  promowanie produktu lokalnego.   
Priorytety komunikacyjne dotycz ce tematyki Unii Europejskiej  
i dzia ania informacyjne w zwi zku z wyborami do Parlamentu Europejskiego   
w roku 2014. W zwi zku z obowi zuj cymi przepisami powiaty nie s  organem 
wyborczym i ew. realizowa  b d  zadania im zlecone przez Pa stwow  Komisj  
Wyborcz  lub wojewod .  
Przygotowania do roku polsko – rosyjskiego (rok 2015). Tematyka dotyczy a 
miast partnerskich. 
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Wspó praca z sieci  Regionalnych O rodków Debaty Mi dzynarodowej. 
Koordynacja wspó pracy zagranicznej samorz dów. 
Dyskusja na temat konkursu na dotacje celowe w 2014 r. ze rodków MSZ. 

 
2 i 3 grudnia w Pradze odby o si  nadzwyczajne posiedzenie Komitetu 
Politycznego Rady Gmin i Regionów  Europy na zaproszenie Tomasa 
Hudeceka, burmistrza Pragi. Spotkanie zosta o zorganizowane przez czeskie 
stowarzyszenie SMO (cz onka CEMR) i  zwo ane zgodnie ze statutem Rady Gmin  
i Regionów Europy, w zwi zku z decyzj  o przeniesieniu  biura CEMR z Pary a do 
Brukseli. Rozwi zano stowarzyszenie zarejestrowane na mocy prawa francuskiego 
oraz zarejestrowano je zgodnie z prawem belgijskim. W posiedzeniu 
uczestniczy a pani Ewa Masny, cz onek Zarz du ZPP i wiceprzewodnicz ca 
Rady m.st. Warszawy. Pani Ewie Masny po raz drugi powierzono funkcj  
wiceprezydenta Komitetu Politycznego CEMR. W Deklaracji CEMR jej federacje 
cz onkowskie wyrazi y swoje poparcie dla dzia a  ukrai skich w adz lokalnych  
i regionalnych na rzecz poprawy przepisów prawnych dotycz cych us ug publicznych 
oraz infrastruktury poprzez bli sz  wspó prac  z gminami i regionami Unii 
Europejskiej. Ustalono, e nast pne spotkanie Komitetu Politycznego odb dzie si  
w odzi wiosn  2014 r. Gospodarzem tego spotkania b dzie Zwi zek Miast 
Polskich. 
 

23 grudnia 2013 r. Zwi zek Miast Polskich, we wspó pracy z Instytutem Spraw 
Publicznych, Zwi zkiem Powiatów Polskich i Zwi zkiem Gmin Wiejskich RP zako czy  
realizacj  projektu „Samorz dy lokalne a Unia Europejska – w przeddzie  10-lecia 
akcesji”. Sk adaj cy si  z trzech komponentów projekt obejmowa  ogólnopolskie 
badanie dedykowane podsumowaniu 10-lecia obecno ci Polski w UE, adresowan   
do wszystkich samorz dów lokalnych konferencj  oraz stworzenie kalendarza 
obchodów 10-lecia cz onkostwa. 
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