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WST�P 
 

arz�d Zwi�zku Powiatów Polskich ma zaszczyt przedstawi� sprawozdanie  
ze swojej dzia�alno�ci za rok 2009.  

ok 2009 to tak�e dziesi�ciolecie przywrócenia powiatów na mapie 
administracyjnej naszego kraju. Powiat zosta� odrodzony jako jednostka 

samorz�du terytorialnego, wspólnota lokalna, a wi�c w zgodzie z tradycj�, 
poniewa� powiaty istnia�y w Polsce kilka wieków wcze�niej. Okazja do uro-
czystego �wi�towania nie przes�oni�a jednak�e codziennych problemów i to praca 
nad ich rozwi�zaniem zdominowa�a ten czas.  

ealizowali�my nasze za�o�enia programowe, przyj�te na poprzednim 
Zgromadzeniu. Zwi�zek Powiatów Polskich by� w 2009 r. znacz�co obecny  

w procesie legislacyjnym, zg�aszaj�c wiele propozycji, uwag i wniosków 
dotycz�cych dróg, edukacji, usytuowania s�dów i prokuratur oraz wielu innych 
problemów. Jednak pierwsze stanowisko, jakie podj�� w ubieg�ym roku zarz�d 
dotyczy�o sytuacji w ochronie zdrowia, a rok zako�czy� si� komunikatem  
i protestem przeciwko �amaniu przez dyrektorów wojewódzkich oddzia�ów NFZ 
wynegocjowanych zasad kontraktowania �wiadcze� z zakresu lecznictwa 
szpitalnego na rok. I w�a�nie problemy dotycz�ce ochrony zdrowia zdomino-
wa�y dzia�alno�� Zwi�zku Powiatów Polskich, szczególnie w drugiej po�owie roku.  

asi przedstawiciele uczestniczyli aktywnie w konsultacjach, komisjach 
parlamentarnych, zdecydowanie artyku�uj�c nasze stanowisko, zawsze 

broni�ce interesów spo�eczno�ci lokalnych. Zarz�d wspiera� inicjatywy zwi�zane 
z dalsz� decentralizacj� i wzmocnieniem samorz�dów oraz, co bardzo wa�ne, 
dzia�a� na rzecz uruchomienia dodatkowych �rodków przeznaczonych dla samo-
rz�dów, na przyk�ad na realizacj� dzia�a� inwestycyjnych zwi�zanych z budow�  
i modernizacj� istniej�cych dróg lokalnych.  

�ówne dzia�ania Zwi�zku Powiatów Polskich koncentrowa�y si� na sprawach 
najwa�niejszych dla spo�eczno�ci lokalnych – ochrony zdrowia, w tym 

szczególnie ratowania szpitali; edukacji; infrastruktury ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem stanu dróg i sposobów jego poprawy. Przede wszystkim jednak 
Zwi�zek prowadzi� konsekwentne dzia�ania dotycz�ce uzdrowienia systemu 
finansowego samorz�dów powiatowych. Szczegó�y znajdziecie Pa�stwo czytaj�c 
sprawozdanie, do czego serdecznie zach�cam. 

wi�zek kontynuowa� realizowany wspólnie ze Zwi�zkiem Miast Polskich, 
Zwi�zkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Zwi�zkiem W�adz Lokalnych  

i Regionalnych projekt zatytu�owany „Budowania potencja�u instytucjonalnego 
samorz�dów dla lepszego dostarczania us�ug publicznych mieszka�com, 
organizacjom pozarz�dowym i przedsi�biorcom poprzez benchmarkingu us�ug, 
upowszechnianie stosowania dobrych praktyk i szkolenia pracowników 
administracji”, który b�dzie trwa� do roku 2011.  

Z 
R 

R 

N 

G 

Z 
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wi�zek skutecznie interweniowa� w sprawach dora	nych, jak na przyk�ad 
zwi�kszenie �rodków na szkolnictwo zawodowe poprzez podwy�szenie wagi, 

s�u��cej do obliczenia tych �rodków. 

 swojej codziennej pracy Zarz�d ZPP by� wspierany aktywnie przez 
Konwenty Powiatów, które podejmowa�y liczne dzia�ania zmierzaj�ce do 

poprawy funkcjonowania samorz�dów powiatowych, a w razie potrzeby zdecydo-
wanie protestowa�y, gdy dzia�ania centralnych organów ustawodawczych i rz�du 
godzi�y w podstawy funkcjonowania samorz�du. Aktywno�� konwentów znalaz�a 
swój wyraz tak�e i w tym, �e Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz jego Przewodnicz�ca Marzena Kempi�ska zostali wyró�nieni 
przez Marsza�ka Województwa za aktywne uczestnictwo we wdra�aniu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. 

 

 

 

Prezes Zarz�du 
 Zwi�zku Powiatów Polskich 

 (-) Kazimierz Kotowski 
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SK�AD ZARZ�DU ZWI�ZKU POWIATÓW POLSKICH 
PREZES ZARZ
DU ZWI
ZKU POWIATÓW POLSKICH 

Kazimierz Kotowski – Starosta Opatowski 

WICEPREZESI 

Robert Godek – Starosta Strzy�owski 

Marzena Kempi�ska – Starosta 	wiecki 

Andrzej P�onka – Starosta Bielski 

Marek Tram� – Starosta Polkowicki 

 

CZ�ONKOWIE ZARZ
DU 

Zbigniew Deptu�a – Starosta Makowski 

Jan Golonka – Starosta Nowos�decki 

Andrzej J�cz – Starosta Ko�cia�ski 

Ligia Krajewska – Wiceprzewodnicz�ca Rady m.st. Warszawy 

Ryszard Kurp – Starosta Wolszty�ski 

Henryk Lakwa – Starosta Opolski 

Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki 

Krzysztof Ma�kiewicz – Starosta W�brzeski 

Józef Matysiak – Starosta Rawski 

W�odzimierz Pietroczuk – Starosta Hajnowski 

Józef Reszke – Starosta Wejherowski 

Zenon Rodzik – Starosta Opolski (lubelskie) 

S�awomir Snarski – Starosta Bielski (podlaskie) 

Wac�aw Stra�ewicz – Starosta Gi�ycki 

Marek Szponar – Starosta O�awski 

Zbigniew Szumski – Starosta 	wiebodzi�ski 
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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 

Szczepan O�dakowski – Starosta Suwalski 

 

CZ�ONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ 

Jaros�aw Brózda – Starosta Be�chatowski 

S�awomir Jezierski – Starosta Elbl�ski 

Józef Jod�owski – Starosta Rzeszowski 

Ryszard O�óg – Starosta Brzeski (ma�opolska) 

Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki 

Zygmunt Worsa – Starosta 	widnicki 

Zbigniew bikowski – Starosta Aleksandrowski 
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PRZEWODNICZ�CY KONWENTÓW POWIATÓW 
W roku 2009 przewodnicz�cymi Konwentów Powiatów byli: 

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 
Jan Golonka – Starosta Nowos�decki 

Przewodnicz�cy Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego 
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski 

Przewodnicz�cy Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego 
Henryk Lakwa – Starosta Opolski 

Przewodnicz�cy Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego 
Adam Krzyszto� – Starosta �a�cucki 

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 
Miros�aw Pampuch – Starosta Olszty�ski  

Przewodnicz�cy Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego 
Przewodnictwo rotacyjne,  
Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski– do 30 kwietnia 2009 r.,  
Dionizy Ja�niewicz, Starosta Wrzesi�ski – do 31 stycznia 2010 r. 

Przewodnicz�cy Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki 
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PROGRAM DZIA�ANIA ZWI�ZKU POWIATÓW POLSKICH 

NA ROK 2009 
Prezentujemy oryginalny tekst uchwalony przez XII Zgromadzenie Ogólne ZPP: 

G�ównym zadaniem Zwi�zku b�dzie dzia�anie na rzecz sta�ego zwi�kszania 
sprawno�ci i jako�ci dzia�ania administracji publicznej, tak aby potrafi�a ona w pe�ni 
sprosta� wci�� rosn�cym oczekiwaniom spo�ecznym z jednej oraz nowym wyzwaniom 
technologicznym (e-administracja, e-urz�d) z drugiej strony. Realizacji tego zadania 
pos�u�y przede wszystkim kontynuacja projektu „Budowanie potencja�u instytucjo-
nalnego samorz�dów dla lepszego dostarczania us�ug publicznych mieszka�com, 
organizacjom pozarz�dowym i przedsi�biorcom poprzez benchmarking us�ug, 
upowszechnianie stosowania dobrych praktyk i szkolenia pracowników administracji” 
oraz realizacja nowych projektów, dzi�ki którym w samorz�dach b�d� wdra�ane 
certyfikaty jako�ci oraz upowszechniany Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). 
Przekazywanie przez administracj� centraln� kolejnych zada� strukturom samo-
rz�dowym i tworzenie mechanizmów zapewniaj�cych samorz�dom �rodki adekwatne 
do wykonywanych zada�. Wymaga� to b�dzie wspó�pracy z innymi korporacjami 
samorz�dowymi oraz sprawnego mechanizmu wymiany informacji i konsultacji 
pomi�dzy cz�onkami Zwi�zku Powiatów Polskich. 

Z okazji X-lecia usamorz�dowienia wspólnot powiatowych. Zwi�zek Powiatów 
Polskich b�dzie kontynuowa� rzetelnie podsumowywanie dzia�alno�ci samorz�dów 
powiatowych, tak�e poprzez sporz�dzenie bilansu dokona�, zysków i strat w budo-
waniu samorz�dno�ci lokalnej. Kontynuowane b�dzie równie� prezentowanie tych 
dokona� zarówno spo�ecze�stwu, jak i przedstawicielom w�adzy uchwa�odawczej, 
podczas seminariów, konferencji oraz poprzez publikacje prasowe i elektroniczne.  

W codziennej dzia�alno�ci Zwi�zku g�ówny akcent po�o�ony b�dzie na problematyk�: 

� wzmacniania roli samorz�du powiatowego w systemie administracji publicznej,  
� wzmacniania potencja�u instytucjonalnego administracji samorz�dowej,  w tym 

przywrócenia powiatowej administracji zespolonej, której zwierzchnikiem 
powinien by� starosta, 

� zapewnienia wp�ywu samorz�dów powiatowych na funkcjonowanie szpitali, 
� pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego oraz zapewnienia odpowiedniej roli powiatów  
w realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowej Strategii Spójno�ci 
na lata 2007 – 2013, 

� finansowania dróg powiatowych, zarówno w kontek�cie bie��cego 
zarz�dzania, jak i realizacji projektów inwestycyjnych, 

� budowy spo�ecze�stwa informacyjnego, 
� wspierania rozwoju e-Administracji, 
� budowy spo�ecze�stwa obywatelskiego,  
� ochrony �rodowiska, a przede wszystkim wykorzystywania �róde� energii 

odnawialnych, 
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� funkcjonowania systemu pomocy spo�ecznej,  
� bezpiecze�stwa publicznego oraz zarz�dzania kryzysowego, 
� zapewnienia samorz�dom powiatowym dochodów adekwatnych do skali 

realizowanych zada� i kompetencji, 
� tworzenia �adu przestrzennego pa�stwa, a szczególnie w kontek�cie zada� 

stoj�cych przed s�u�bami geodezyjnymi i nadzoru architektoniczno – budo-
wlanego. 

 
 
Najistotniejsze przedsi�wzi�cia podejmowane przez Zwi�zek to: 
 

1. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotycz�cych samo-
rz�dów terytorialnych, pod k�tem usprawniania dzia�ania administracji publicz-
nej – przede wszystkim poprzez przekazywanie kolejnych zada� samorz�dom  
i tworzenie mechanizmów finansowych dla ich wykonania - oraz obrony intere-
sów lokalnych wspólnot samorz�dowych,  
 

2. reprezentowanie powiatów na forum ogólnopa�stwowym i mi�dzynaro-
dowym, a w szczególno�ci: 

 
- aktywne dzia�anie przedstawicieli Zwi�zku i udzia� w pracach legisla-

cyjnych na forum: Komisji Wspólnej Rz�du i Samorz�du Terytorialnego, 
komisji sejmowych i senackich, komitetów steruj�cych i monitoruj�cych 
wdra�anie funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego, 

- dzia�anie przedstawicieli powiatów w Komitecie Regionów Unii Euro-
pejskiej oraz Radzie Europejskich Gmin i Regionów CEMR, 

- kontynuacj� wspó�pracy z ogólnopolskimi organizacjami samorz�du 
terytorialnego, 

- poszerzanie kontaktów mi�dzynarodowych z organizacjami samorz�do-
wymi krajów Unii Europejskiej 
 

3. propagowanie wymiany do�wiadcze� w zakresie wykonywanych zada� 
w�asnych i zada� z zakresu administracji rz�dowej, a w szczególno�ci: 

 
- kontynuacj� organizacji konferencji szkoleniowo – informacyjnych 

poszczególnych grup zawodowych pracowników starostw powiatowych  
i urz�dów miast na prawach powiatu, 

- realizacj� projektów zmierzaj�cych do wzmacniania potencja�u 
instytucjonalnego administracji samorz�dowej, a w szczególno�ci pod-
noszenia jako�ci kadr pracowników samorz�dowych, zarz�dzania 
us�ugami publicznymi, usprawnienia funkcjonowania starostw powiato-
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wych, urz�dów miast na prawach powiatu i powiatowej administracji 
zespolonej, 

- realizacj� projektów teleinformatycznych skierowanych na budow� 
spo�ecze�stwa informacyjnego, 

- tworzenie kolejnych forów skupiaj�cych przedstawicieli ro�nych 
�rodowisk dzia�aj�cych w ramach samorz�du powiatowego, 

- kontynuowanie dotychczasowych projektów i programów oraz realizacja 
kolejnych, a mi�dzy innymi projektów zmierzaj�cych do podnoszenia 
potencja�u instytucjonalnego samorz�dów powiatowych, Sie� Inter-
netowa JST, projektów upowszechniania wiedzy o funduszach struktu-
ralnych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorz�-
dowych, projektów zmierzaj�cych do promowania korzystania ze �róde� 
energii odnawialnej w samorz�dach lokalnych, 

- podejmowanie przedsi�wzi�� zmierzaj�cych do zwi�kszenia jawno�ci  
i przejrzysto�ci dzia�ania administracji publicznej, 

- monitorowanie systemu finansowania jednostek samorz�du terytorial-
nego, 
 

4.  inspirowanie i podejmowanie inicjatyw maj�cych wp�yw na rozwój spo�ecz-
no�ci powiatowych, a w szczególno�ci poprzez: 

 
- podejmowanie problematyki informatyzacji powiatów i budowy spo�e-

cze�stwa informacyjnego, tworzenia platformy informatycznej i tele-
informatycznej, wspieraj�cej dzia�alno�� samorz�dów powiatowych, 

- realizacj� projektów informatycznych promuj�cych walory kulturowe, 
przyrodnicze i gospodarcze lokalnych wspólnot samorz�dowych, 

- kontynuowanie dzia�a� na rzecz integracji europejskiej, 
- popraw� stanu �rodowiska naturalnego i rozwój gospodarczy dzi�ki 

wykorzystywaniu �róde� energii odnawialnej,  
- podejmowanie dzia�a� na rzecz budowy spo�ecze�stwa obywatelskiego,  
- tworzenie i wspó�tworzenie podmiotów oraz instytucji wspieraj�cych 

samorz�dy powiatowe w realizacji ich zada� ustawowych i wykony-
waniu us�ug publicznych na rzecz mieszka�ców, 

 
5. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej maj�cej na 

celu rozwi�zywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin dzia�al-
no�ci samorz�du terytorialnego, a w szczególno�ci: 

 
- kontynuowanie dzia�a� analitycznych w oparciu o zaplecze eksperckie 

ZPP, 
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- wspieranie samorz�dów powiatowych w pozyskiwaniu �rodków z fun-
duszy strukturalnych, monitorowania ich wydatkowania oraz rozliczania 
projektów realizowanych z udzia�em �rodków unijnych, 

 
6. prowadzenie dzia�alno�ci wydawniczej i promocyjnej, dotycz�cej problematyki 

Zwi�zku i jego cz�onków, 
 
7. wzmacnianie instytucjonalne struktur organizacyjnych i zaplecza instytucjonal-

nego Zwi�zku Powiatów Polskich, a przede wszystkim poprzez:  
 

- usprawnienie funkcjonowania i rozszerzenie zakresu dzia�ania kon-
wentów powiatów i komisji merytorycznych ZPP, 

- rozbudow� infrastruktury informatycznej ZPP, w tym tak�e poprzez 
dzia�ania na rzecz  utworzenia mi�dzynarodowej, wielofunkcyjnej sieci 
teleinformatycznej z udzia�em Zwi�zku Powiatów Polskich. 
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XII ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWI�ZKU POWIATÓW 

POLSKICH 
W dniach 2 i 3 kwietnia 2009 r. odby�o si� w Warszawie XII Zgromadzenie Ogólne 
Zwi�zku Powiatów Polskich. By�o to zgromadzenie sprawozdawcze. 

Wa�nym akcentem by�y tak�e uroczysto�ci zako�czenia kolejnej edycji rankingu 
gmin, miast i powiatów – wr�czenie pucharów oraz wr�czenie pami�tek zwi�zanych  
z dziesi�cioleciem usamorz�dowienia wspólnot powiatowych. 

Poniewa� Zgromadzenie rozpocz��o swoje obrady w dniu rocznicy �mierci Jana Paw�a 
II, Prezes Zarz�du odczyta� specjaln� rezolucj�, któr� zgromadzeni delegaci przyj�li 
przez aklamacj�. 

W�ród go�ci XII Zgromadzenia Ogólnego Zwi�zku Powiatów Polskich byli 
m.in.: Danuta Wawrzynkiewicz - Doradca Prezydenta RP, Marek Zió�kowski - 
Wicemarsza�ek Senatu RP, W�adys�aw Ortyl - Senator RP, Bronis�aw Dutka - 
Przewodnicz�cy Sejmowej Komisji Samorz�du Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 
Gra�yna G�sicka - Zast�pca Przewodnicz�cego Sejmowej Komisji Samorz�du 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej, S�awomir Neumann - Pose� na Sejm RP, Witold 
Gintowt-Dziewa�towski – Pose�  na Sejm RP, Miros�aw Pawlak – Pose� na Sejm RP, 
Jan Olbrycht – Pose� Parlamentu Europejskiego, Katarzyna Hall – Minister Edukacji 
Narodowej, Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tomasz Siemoniak – 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn�trznych i Administracji, Krystyna 
Szumilas - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, El�bieta Suchocka-
Roguska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Piotr 
uchowski – Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Olgierd Dzieko�ski - 
Wiceminister Infrastruktury, gen. inspektor Andrzej Matejuk – Komendant G�ówny 
Policji, Jolanta Orli�ska – Prezes G�ównego Urz�du Geodezji i Kartografii, G�ówny 
Geodeta Kraju, Jan Paszkiewicz – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Zdzis�awa 
Was��nik – Dyrektor Departamentu Samorz�du Terytorialnego w Ministerstwie 
Finansów, prof. Micha� Kulesza, prof. Jerzy Regulski, Barbara Imio�czyk – Prezes 
Zarz�du Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Cezary Dzier�ek - Zast�pca Prezesa 
Zarz�du �ódzkiego Funduszu Ochrony 	rodowiska i Gospodarki Wodnej, Grzegorz 
Zawistowski - Burmistrz Dzielnicy Targówek, Jan Kazimierz Czubak - Radny Rady 
Miasta Bytomia, B�a�ej Konkol - Przewodnicz�cy Zarz�du Pomorskiego 
Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Renata Ja�d�-Zalewska - Prezes Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorz�dowych, Clemens Lindemann - 
Zwi�zek Powiatów Niemieckich, Alfred Domagalski – Krajowa Rada Spó�dzielczo�ci, 
Bogdan Dombrowski - Dyrektor Biura Zarz�du Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin 
Wiejskich, Grzegorz Urban - Prezes Zarz�du TWIGGER S.A., Bart�omiej Walas – 
Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, ks. Jan Majewski – duszpasterz polski 
w Rosji, Jan Ponulak - Sygnity, Mened�er Klienta Sektor Publiczny, Adam Janas. 

Delegaci przyj�li sprawozdanie prezesa Zarz�du z dzia�alno�ci Zarz�du za rok 2008 
oraz z wykonania bud�etu Zwi�zku za rok 2008. Przyj�to tak�e projekt bud�etu 
Zwi�zku na rok 2009, za�o�enia do programu dzia�ania Zwi�zku na rok 2009. 



Sprawozdanie z dzia�alno�ci Zwi�zku Powiatów Polskich w roku 2009�
 

 XII Zgromadzenie Ogólne Zwi�zku Powiatów Polskich 15 
 

STANOWISKA PRZYJ�TE PRZEZ XII ZGROMADZENIE OGÓLNE  
ZWI�ZKU POWIATÓW POLSKICH 

Delegaci na XII Zgromadzenie Ogólne Zwi�zku Powiatów Polskich odnie�li si� do 
wszystkich najwa�niejszych problemów samorz�du terytorialnego, przyjmuj�c szereg 
stanowisk: 

� Rezolucja w czwart� rocznic� �mierci Jana Paw�a II  
� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie ustrojowej roli samorz�du 

powiatowego  
� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie ustawy o finansach publicznych  
� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie dochodów powiatów  
� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie zwrotu przez powiaty nadp�aty  

za kart� pojazdu 
� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie zmian systemowych w ochronie 

zdrowia 
� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie zasad podzia�u �rodków pomi�dzy 

oddzia�y wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia 
� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie wprowadzenia zmiany zasad 

finansowania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli  
� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie kryteriów podzia�u rezerwy cz��ci 

o�wiatowej subwencji ogólnej na rok 2009 
� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie zwi�kszenia cz��ci subwencji 

o�wiatowej przeznaczonej na finansowanie szkolnictwa zawodowego 
� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie przywrócenia jednolitego systemu 

publicznego szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich i systemów wsparcia bezpo�redniego dla rolników  
� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie wprowadzenia zmiany terminu 

wyp�aty jednorazowych dodatków uzupe�niaj�cych w sytuacji 
nieosi�gni�cia �rednich wynagrodze� nauczycieli  

� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie przekazywania powiatom �rodków  
z Funduszu Pracy 

� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie decentralizacji zada� z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i spo�ecznej osób niepe�nosprawnych na rzecz 
samorz�dów powiatowych  

� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie realizacji zada� z zakresu geodezji  
i kartografii 

� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie zmiany przepisów reguluj�cych 
funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka 

� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie kierowania dzieci pozbawionych 
opieki do rodzin zast�pczych i placówek opieku�czo-wychowawczych 

� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie wyd�u�enia do 2015 roku terminu 
osi�gania standardów przez domy pomocy spo�ecznej oraz zmian  
w ustawie o pomocy spo�ecznej 

� Stanowisko XII ZO ZPP w sprawie promocji energii odnawialnej  
� Apel XII ZO ZPP w sprawie poparcia dla inicjatywy uznania Wielkich 

Jezior Mazurskich i Puszczy Bia�owieskiej za Cud natury  
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WYBRANE STANOWISKA I DOKUMENTY  
ZWI�ZKU POWIATÓW POLSKICH 
 

Data Stanowisko/dokument 

13 stycznia Stanowisko w sprawie finansowania �wiadcze� zdrowotnych w domach 
pomocy spo�ecznej oraz statusu prawnego personelu medycznego 
zatrudnionego w domach pomocy spo�ecznej 

22 stycznia Stanowisko w sprawie projektu uchwa�y Rady Ministrów zmieniaj�cej 
uchwa�� w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazw� 
„Wzmocnienie Bezpiecze�stwa Zdrowotnego Obywateli” 

13 lutego Protest w sprawie decyzji Ministra Zdrowia, zmieniaj�cej projekt uchwa�y 
Rady Ministrów w sprawie programu „Wzmocnienie Bezpiecze�stwa 
Zdrowotnego Obywateli” 

27 lutego Wyst�pienie do Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji Grzegorza 
Schetyny o uruchomienie �rodków rezerwy bud�etu pa�stwa na realizacj� 
zapisów ustawy o ujawnieniu w ksi�gach wieczystych prawa w�asno�ci 
nieruchomo�ci Skarbu Pa�stwa oraz jednostek samorz�du terytorialnego 

18 maja Stanowisko w sprawie zmian w ustawie o zarz�dzaniu kryzysowym 

16 czerwca Stanowisko w sprawie likwidacji niektórych wydzia�ów ksi�g wieczystych 

16 czerwca Stanowisko w sprawie likwidacji niektórych s�dów grodzkich 

24 czerwca Wspólna interwencja organizacji samorz�dowych skierowana do Wspó�-
przewodnicz�cego Komisji Wspólnej Rz�du i Samorz�du Terytorialnego 
w sprawie procedur utrudniaj�cych inwestycje drogowe  

10 sierpnia Wyst�pienie do Ministra Sprawiedliwo�ci w sprawie zachowania s�dów 
i prokuratur w miastach powiatowych 

29 wrze�nia Wyst�pienie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z propozycj� zmian 
legislacyjnych w ustawie Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych oraz 
Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo�ecznej z 4 lutego 
2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych 
ze �rodków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych 

20 pa�dziernika Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o samorz�dzie gmin-
nym 

21 pa�dziernika Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczy-
ciela 

18 listopada Protest w przedmiocie kszta�towania dochodów oddzia�ów wojewódzkich 
Narodowego Funduszu Zdrowia 

25 listopada Interwencja skierowana do premiera w sprawie dostosowania obszaru 
funkcjonowania administracji, szczególnie skarbowej, administracji 
ubezpiecze� spo�ecznych oraz s�dów i prokuratury do podzia�u terytorial-
nego kraju 
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25 listopada Interwencja o znowelizowanie w trybie pilnym rozporz�dzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog� by� 
dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz 
punktach aptecznych. 

10 grudnia Protest – Stop dla ograniczania dost�pno�ci do �wiadcze� medycznych! 
Stop dla lekcewa�enia dorobku samorz�dów terytorialnych, dyrekcji 
i pracowników szpitali powiatowych! 
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POSIEDZENIA ZARZ�DU ZWI�ZKU POWIATÓW POLSKICH 
W roku 2009 odby�o si� jedena�cie posiedze� Zarz�du Zwi�zku Powiatów Polskich – 
pi�� stacjonarnych i sze�� internetowych. 

 

POSIEDZENIE INTERNETOWE 1@/2009 

Zrealizowano nast�puj�cy porz�dek obrad: 
1. Szkolenia dla samorz�dowców dotycz�ce �wiadczenia us�ug publicznych - 

Sprawozdanie ZPP za IV kwarta�.  
2. Odpowied�  z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na  Stanowisko ZPP  

z 16 grudnia 2008 r. w sprawie propozycji zmian w ustawie z dnia 26 marca 
1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.  

3. Stanowisko w sprawie finansowania �wiadcze� zdrowotnych w domach 
pomocy spo�ecznej oraz statusu prawnego personelu medycznego zatrudnio-
nego w domach pomocy spo�ecznej. 

4. Stanowiska Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.  
5. Informacja z prac Zespo�u Informacyjnego KWRiST (spis próbny GUS). 
6. Pisma do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 
7. Stanowisko w sprawie projektu uchwa�y Rady Ministrów zmieniaj�cej uchwa��  

w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazw� „Wzmocnienie 
Bezpiecze�stwa Zdrowotnego Obywateli”. 

8. Pismo od Prezesa Zarz�du ZPP w sprawie   organizowanej  16 lutego kon-
ferencji dla przedstawicieli samorz�dów terytorialnych po��czonej z otwartym 
posiedzeniem Zarz�du ZPP. 

9. Projekt tre�ci listu do Ministra Zdrowia, w którym ZPP odniós� si� do propozycji 
programu wieloletniego po nazw� „Wsparcie jednostek samorz�du terytorial-
nego w dzia�aniach stabilizuj�cych system ochrony zdrowia”. 

10. Projekt rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania 
przez Polsk� Agencj� Rozwoju Przedsi�biorczo�ci pomocy finansowej na 
rozwój o�rodków innowacyjno�ci w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013 wraz z uzasadnieniem. 

11. Projekt rozporz�dzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu udzielania 
dotacji dla jednostek samorz�du terytorialnego na przebudow�, budow� lub 
remonty dróg powiatowych i gminnych wraz z uzasadnieniem. 

12. Informacja z posiedzenia roboczego Zespo�u ds. Strategicznych Rozwi�za� 
dot. dochodów jst  z KWRiST. 

13. Projekt uchwa�y w sprawie przyj�cia w poczet cz�onków Zwi�zku Powiatów 
Polskich – Powiat Zgierski. 

14. Projekt protestu ZPP w sprawie decyzji Ministra Zdrowia, zmieniaj�cej projekt 
uchwa�y Rady Ministrów w sprawie programu „Wzmocnienie Bezpiecze�stwa 
Obywateli”. 

15. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa 
KWRiST. 
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POSIEDZENIE 2/2009 

W porz�dku obrad by�y: 
1. Przyj�cie porz�dku obrad. 
2. Przyj�cie protoko�u z posiedzenia Zarz�du Nr 10/08, Nr 11@/08, Nr 1@09 oraz 

materia�ów przyj�tych podczas posiedze� internetowych. 
3. XII Zgromadzenie Ogólne ZPP – uzgodnienia organizacyjne, przyj�cie materia-

�ów. 
4. Dzi� i jutro powiatu jako organu za�o�ycielskiego zak�adów opieki zdrowotnej  

w kontek�cie rz�dowej propozycji przekszta�ce� formy organizacyjnej szpitali. 
5. Inicjatywa legislacyjna Zwi�zku Powiatów Polskich w sprawie okre�lenia 

w�a�ciwo�ci starosty jako zwierzchnika powiatowych s�u�b, inspekcji i stra�y.  
6. Sprawy bie��ce, wolne wnioski. 

 

POSIEDZENIE INTERNETOWE 3@/2009 

Tematy posiedzenia by�y nast�puj�ce: 

1. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Systemu Finansów KWRiST.   
2. Projekty nowych Regulaminów Rankingu Gmin i Powiatów na rok 2009.  
3. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz 	rodowiska KWRiST. 
4. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Spo�ecze�stwa Informacyjnego KWRiST, 

które odby�o si� 17 lutego 2009 r. 
5. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które 

odby�o si� 24 lutego 2009 r. 
6. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Administracji Publicznej i Bezpiecze�stwa 

Obywateli  KWRiST, które odby�o si� 24 lutego 2009 r. 
7. Pisma do: 

a. Minister Jolanty Fedak w sprawie �rodków z Funduszu Pracy. 

b. Ministra Grzegorza Schetyny o uruchomienie �rodków rezerwy bud�etu 
pa�stwa na realizacj�   zapisów ustawy o ujawnieniu w ksi�gach wieczystych  
prawa w�asno�ci nieruchomo�ci Skarbu Pa�stwa oraz jst. 

c. Minister Jolanty Fedak w sprawie ubezpieczenia osób bezrobotnych. 

8. Odpowied�  z Ministerstwa Zdrowia  na  Stanowisko ZPP w sprawie finanso-
wania �wiadcze� zdrowotnych w domach pomocy spo�ecznej oraz statusu 
prawnego personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy spo�ecznej.  

9. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które 
odby�o si� 10 marca 2009 r. 

10. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz 	rodowiska KWRiST, które odby�o si� 09 marca 2009 r. 

11. Projekt uchwa�y w sprawie wyst�pienia Powiatu Prudnickiego ze Zwi�zku 
Powiatów Polskich.   

12. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo�ecznej 
KWRiST, które odby�o si� 17 marca 2009 r. 

13. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Administracji Publicznej i Bezpiecze�stwa 
Obywateli KWRiST, które odby�o si� 18 marca 2009 r.  
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14.  Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Wzmocnienia Potencja�u Administracji   
Samorz�dowej KWRiST, które odby�o si� 4 marca 2009 r.  

15. Projekty stanowisk na XII ZO ZPP w sprawie: 
a) realizacji zada� z zakresu geodezji i kartografii, 
b) zmian systemowych w ochronie zdrowia, 

c) zwrotu przez powiaty nadp�aty za kart� pojazdu, 

d) ustawy o finansach publicznych 

         oraz Rezolucja w czwart� rocznic� �mierci Jana Paw�a II. 

16. Projekty kolejnych stanowisk na XII ZO ZPP w sprawie: 

a) decentralizacji zada� z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo�ecznej osób 
       niepe�nosprawnych na rzecz samorz�dów powiatowych, 

b) zmiany przepisów reguluj�cych funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka. 
 

POSIEDZENIE 4/2009 

Program posiedzenia: 
1. Przyj�cie porz�dku obrad. 
2. Przyj�cie protoko�u z posiedzenia Zarz�du Nr 2/09 i Nr 3@09 oraz materia�ów 

przyj�tych podczas posiedzenia internetowego. 
3. XII Zgromadzenie Ogólne ZPP – uzgodnienia organizacyjne. 
4. Sprawy bie��ce, wolne wnioski. 

 

POSIEDZENIE INTERNETOWE 5@/2009 

Zrealizowano nast�puj�cy porz�dek obrad: 
1. Zlecenie brokerskie udzielone przez ZPP Krajowemu Biuru Brokerskiemu Sp.  

z o.o.   
2. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które 

odby�o si� 16 kwietnia 2009 r. 
3. Odpowied� z MSWiA na pismo ZPP w sprawie uruchomienia �rodków rezerwy 

bud�etu pa�stwa na realizacj� zapisów ustawy z dnia 7 wrze�nia 2007 roku  
o ujawnieniu w ksi�gach wieczystych prawa w�asno�ci nieruchomo�ci Skarbu 
Pa�stwa oraz jednostek samorz�du terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, 
poz. 1365 z pó�n. zm.) 

4. Projekt porozumienia o wspó�pracy pomi�dzy ZPP a Polsk� Agencj� Rozwoju 
Przedsi�biorczo�ci. 

5. Projekty pism dotycz�cych wspólnej inicjatywy informacyjno-promocyjnej  
z wydawnictwem MaxMedia w sprawie wydania specjalnego "Staros-
ta/Prezydent 10-lecia". 

6. Pismo  dotycz�ce spotkania - obchody Dnia Samorz�du Terytorialnego - 
Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej z przedstawicielami  samorz�dów  
z ca�ego kraju, które odb�dzie si� 28 maja 2009 r. w Pa�acu Prezydenckim.   

7. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo�ecznej 
KWRiST, które odby�o si� 21 kwietnia 2009 r. 
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8. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz 	rodowiska KWRiST, które odby�o si� 20 kwietnia 
2009 r. 

9. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Administracji Publicznej i Bezpiecze�stwa 
Obywateli  KWRiST, które odby�o si� 27 kwietnia 2009 r. 

10. Odpowiedz MEN na stanowisko XII ZO ZPP w sprawie  przywrócenia jednoli-
tego systemu publicznego szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 

11. Odpowied� p. Jolanty Fedak, Minister Pracy i Polityki Spo�ecznej na pismo ZPP 
 w sprawie ubezpieczenia osób bezrobotnych 

12. Projekt stanowiska w sprawie zmian w ustawie o zarz�dzaniu kryzysowym. 
13. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które 

odby�o si� 20 maja 2009 r.  
14. Odpowied�  Ministerstwa Pracy i Polityki Spo�ecznej na stanowisko XII ZO ZPP  

w sprawie wyd�u�enia do 2015 roku terminu osi�gania standardów przez domy 
pomocy spo�ecznej oraz zmian w ustawie o pomocy spo�ecznej. 

15. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST,  
które odby�o si� 13 maja 2009 r. 

16. Informacja z posiedzenia Zespo�u Ustrojowego KWRiST, które odby�o si� 19 
maja 2009 r. 

 

POSIEDZENIE 6/2009 

Zrealizowano nast�puj�cy porz�dek obrad: 
1. Przyj�cie porz�dku obrad. 
2. Przyj�cie protoko�u  posiedzenia Zarz�du Nr 4/09 i Nr 5@09 oraz materia�ów 

przyj�tych podczas posiedzenia internetowego. 
3. Informacja o aktualnej sytuacji samorz�dów powiatowych wynikaj�cej  

z rozstrzygni�cia Trybuna�u Konstytucyjnego w sprawie niezgodno�ci  
z konstytucj� RP rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. 
w sprawie wysoko�ci op�at za kart� pojazdu – zaproszenie wystosowano do 
Tadeusza Jarmuziewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. 

4. Plany Ministerstwa Sprawiedliwo�ci w zakresie likwidacji s�dów i wydzia�ów 
ksi�g wieczystych w niektórych powiatach – przedstawiciel resortu sprawiedli-
wo�ci. 

5. Funkcjonowanie systemu realizacji zada� z zakresu geodezji i kartografii na 
szczeblu powiatowym – zaproszenie wystosowano do Jolanty Orli�skiej, 
G�ównego Geodety Kraju, Prezes G�ównego Urz�du Geodezji i Kartografii. 

6. Porz�dkowanie systemu edukacji, poprzez ograniczenie budowy szkolnictwa 
bran�owego wynikaj�cego z przejmowania przez resorty szkó� ponad-
gimnazjalnych – zaproszenie wystosowano do Zbigniewa W�odkowskiego, 
Podsekretarza Stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej  i Tadeusza 
Nalewajka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

7. Prezentacja idei Karty Solidarno�ci (udzia� zapowiedzia� prof. Andrzej Zoll oraz 
inni przedstawiciele Fundacji Pro Publico Bono). 

8. Sprawy bie��ce, wolne wnioski. 
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POSIEDZENIE INTERNETOWE 7@/2009 

Porz�dek obrad siódmego, internetowego posiedzenia Zarz�du obejmowa� 
nast�puj�ce zagadnienia: 
 

1. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, 
które  odby�o si� 5 czerwca br. w Warszawie. 

2. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, 
które  odby�o si� 22 czerwca br. w Warszawie. 

3. Projekt uchwa�y w sprawie zmiany uchwa�y bud�etowej Zwi�zku Powiatów 
Polskich na rok 2009. 

4. Pismo przewodnie ZPP i Twigger S.A. oraz informacja o konkursie w ramach 
Poddzia�ania 5.2.1 PO KL 'Modernizacja zarz�dzania w administracji 
samorz�dowej. 

5. Odpowied� z MRiRW na stanowisko XII ZO ZPP w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich i systemów wsparcia bezpo�redniego dla rolników. 

6. Zawiadomienie o posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Pa�stwo-
wej. 

7. Sprawozdanie Zwi�zku Miast Polskich z prac wykonanych w projekcie 
norweskim  w okresie 1.04.2009 – 30.06.2009. 

8. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Spo�ecze�stwa Informacyjnego 
KWRiST, które  odby�o si� 20 sierpnia br. w Warszawie. 

9. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST, 
które odby�o si� 21 sierpnia  2009 r. 

10. Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Spo�ecznej  do Komisji Wspólnej Rz�du  
i Samorz�du Terytorialnego w sprawie w��czenia do bud�etów powiatów  
i miast na prawach powiatu �rodków, pochodz�cych z Funduszu Pracy. 

11. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz 	rodowiska KWRiST, które odby�o si� 25 czerwca br. 
w Warszawie.  

12. Bia�a ksi�ga Komitetu Regionów w sprawie wielopoziomowego sprawowania 
rz�dów i list  od Pana Marka Wo�niaka, Marsza�ka Województwa Wielko-
polskiego, Przewodnicz�cego Polskiej Delegacji do Komitetu Regionów, 
dotycz�cy konsultacji na ten temat. 

13. Projekt pisma ZPP do p. Waldemara Pawlaka, Prezesa Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, Wiceprezesa Rady Ministrów -  dotycz�cego  likwidacji s�dów. 

14. Informacja z  posiedzenia Zespo�u ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo�ecznej 
KWRiST, które odby�o si� 16 wrze�nia br. 

15. Projekt pisma ZPP do p. Bogdana Oleksiaka, Zast�pcy Dyrektora Departa-
mentu Transportu Drogowego -  dotycz�cego  wyra�enia przez ZPP opinii   
o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. 

16. Sprawozdanie z wykonania bud�etu ZPP w pierwszym pó�roczu 2009 r. 
17. Informacja z posiedzenia Zespo�ów KWRiST, które odby�y si� 23 wrze�nia br.: 

a) Zespo�u ds. Edukacji, Kultury i Sportu, 
b) Zespo�u ds. Administracji Publicznej i Bezpiecze�stwa Obywateli. 
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POSIEDZENIE 8/2009 

Szczegó�owy porz�dek obrad wygl�da� nast�puj�co: 
1. Przyj�cie porz�dku obrad. 
2. Przyj�cie protoko�u z posiedzenia Zarz�du Nr 6/09 i Nr 7@09 oraz materia�ów 

przyj�tych podczas posiedzenia internetowego. 
3. Wyst�pienie Alfreda Domagalskiego, Prezesa Krajowej Rady Spó�dzielczej.  
4. Opieka medyczna nad mieszka�cami domów pomocy spo�ecznej oraz sytuacja 

piel�gniarek �wiadcz�cych us�ugi na rzecz tych mieszka�ców – El�bieta 
Buczkowska, Prezes Naczelnej Rady Piel�gniarek i Po�o�nych.  

5. Przyj�cie stanowiska w sprawie niep�acenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia  
nadwykona� �wiadcze� medycznych. 

6. Realizacja bud�etów jednostek samorz�du terytorialnego  w 2009 roku oraz 
informacja o wprowadzanych regulacjach prawnych dotycz�cych prowadzenia 
gospodarki finansowej przez samorz�dy – Zdzis�awa Was��nik, Ministerstwo 
Finansów,  Dyrektor Departamentu Finansów Samorz�du Terytorialnego.   

7. Informacja o prowadzonych pracach Parlamentu, dotycz�cych  funkcjono-
wania samorz�du terytorialnego – Mariusz Witczak, Przewodnicz�cy Senackiej 
Komisji Samorz�du Terytorialnego i Administracji Pa�stwowej. 

8. Informacja o propozycji Ministerstwa Infrastruktury w sprawie projektu zmiany 
rozporz�dzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorz�dowych 
(kwestia wymogów kwalifikacyjnych osób zajmuj�cych si� sprawowaniem 
nadzoru nad dzia�alno�ci� stacji diagnostycznych) - Bogdan Oleksiak, Mini-
sterstwo Infrastruktury,  Zast�pca Dyrektora Departamentu Transportu Drogo-
wego. 

9. Sprawy ró�ne: 
a) omówienie sprawy reprezentowania Komisji Wspólnej Rz�du i Samorz�du 

Terytorialnego w Komisji Heraldycznej dzia�aj�cej przy MSWiA,  
b) prezentacja inicjatywy p. Adama Aptowicza,  koordynatora upami�tniania 

Towarzystwa Przyja�ni  „Izrael - Polska", 
c) Fundusz Pracy -  stanowisko Konwentu PW Mazowieckiego oraz  dwa pisma 

z MPiPS; uzgodnienia w sprawie spotkania w tej sprawie z Minister 
Czes�aw� Ostrowsk�, MPiPS. 

 
 

POSIEDZENIE INTERNETOWE 9@/2009 

W porz�dku obrad znalaz�y si� nast�puj�ce zagadnienia: 
1. Projekt pisma do p. Ewy Kopacz, Minister Zdrowia z pro�b� o interwencj�.  
2. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Obszarów Wiejskich KWRiST, które  

odby�o si� 22 wrze�nia br. w Warszawie. 
3. Projekt stanowiska w sprawie projektu nowelizacji ustawy o samorz�dzie 

gminnym. 
4. Projekt stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Na-

uczyciela. 
5. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, 

które  odby�o si� 20 pa�dziernika br. w Warszawie. 
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6. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo�ecznej 
KWRiST, które  odby�o si� 22 pa�dziernika br. w Warszawie. 

7. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST, 
które odby�o si� 21 pa�dziernika  2009 r. 

 

POSIEDZENIE 10/2009 

W dniu 18 listopada odby�o si� w Warszawie otwarte posiedzenie Zarz�du Zwi�zku 
Powiatów Polskich, z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 
 
1. Przyj�cie porz�dku obrad. 
11:10 – 12:30    

2. Warunki zespolenia inspekcji powiatowej na szczeblu powiatu (m.in. zagadnienia: 
�rodki na funkcjonowanie inspekcji sanitarnej w bud�etach powiatów, rola sta-
rosty w powo�ywaniu i odwo�ywaniu powiatowego inspektora sanitarnego, powiat 
jaki organ za�o�ycielski dla zoz u prowadz�cego sanepid).  

12:30 – 12:45   PRZERWA KAWOWA 

12:45 – 14:00    

3. Warunki wyj�cia z kryzysu w jakim znalaz�y si� szpitale powiatowe, m.in.  
z tytu�u  nie  p�acenia  nadwykona�  �wiadcze�  medycznych  oraz   niskich 
Nak�adów na ochron� zdrowia w roku 2010. 

14:00 – 14:15   PRZERWA KAWOWA 

14:15  - 15:15 

4. Propozycje zmian w zasadach dzia�ania powiatowych urz�dów pracy oraz 
realizowania przez nie zada�. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy  
i Polityki Spo�ecznej Pani Czes�awa Ostrowska przedstawi�a tak�e informacj�  
o propozycjach wykorzystywania Funduszu Pracy. 

5. Sprawy bie��ce, wolne wnioski. Zako�czenie obrad. 
 
 

POSIEDZENIE INTERNETOWE 11@/2009 

Przedmiotem obrad by�o: 
1. Informacje z posiedze� Zespo�ów KWRiST: 

a) Zespo�u ds. Wzmocnienia Potencja�u Administracji Samorz�dowej, 
b) Zespo�u ds. Administracji Publicznej i Bezpiecze�stwa Obywateli, 
c) Zespo�u ds. Edukacji, Kultury i Sportu 

2. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Infrastruktury, Rozwoju Terytorialnego,  
Polityki Regionalnej oraz 	rodowiska KWRiST, które odby�o si� 16 listopada  
2009 r. 

3. Projekt uchwa�y  w sprawie przyj�cia Zasad (polityki) rachunkowo�ci Zwi�zku 
Powiatów Polskich. 

4. Projekty pism dotycz�cych XIII ZO ZPP i Kongresu Samorz�du Terytorialnego - 
do akceptacji. 
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5. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Systemu Finansów Publicznych  KWRiST, 
które odby�o si� 24 listopada br. 

6. Odpowied� MF  na wyst�pienie ZPP z dnia 25 listopada br. w sprawie dosto-
sowania obszarów terytorialnego dzia�ania poszczególnych organów do zasad-
niczego podzia�u terytorialnego kraju.  

7. Projekt stanowiska Stop dla ograniczania dost�pno�ci do �wiadcze� 
medycznych! Stop dla lekcewa�enia dorobku samorz�dów terytorial-
nych,  dyrekcji i pracowników szpitali powiatowych! 

8. Informacja z posiedzenia Zespo�u ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które 
odby�o si� 15 grudnia 2009 r.  

9. Informacja z  posiedzenia Zespo�u ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo�ecznej 
KWRiST, które odby�o si� 15 grudnia br. 

10.  Informacja z  posiedzenia Zespo�u ds. Ustrojowych KWRiST, które odby�o si� 
17 grudnia br. 

11. Projekt uchwa�y w sprawie zmiany uchwa�y bud�etowej Zwi�zku Powiatów 
Polskich na rok 2009. 

12. Projekt uchwa�y w sprawie przyj�cia projektu bud�etu Zwi�zku Powiatów 
Polskich na 2010 rok. 
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PRACE KONWENTÓW POWIATÓW 
Konwenty Powiatów spotyka�y si� bardzo cz�sto, podejmuj�c najistotniejsze dla 
danego regionu problemy. Dzi�ki ich dzia�alno�ci nast�puje integracja �rodowisk 
samorz�dowych szczebla powiatowego wokó� rozwi�zywania najistotniejszych 
problemów, w tym ochrony zdrowia, funkcjonowania regionu. Wa�nym zadaniem 
Konwentów by� udzia� w procesie tworzenia i konsultacji Regionalnych Programów 
Operacyjnych. 

W posiedzeniach konwentów brali udzia� cz�onkowie Zarz�du ZPP oraz pracownicy 
Biura, przekazuj�c potem podejmowane stanowiska na forum ogólnopolskim oraz 
podejmuj�c dzia�ania w celu realizacji zg�oszonych tam postulatów. Przewodnicz�cy 
konwentów brali tak�e regularnie udzia� w posiedzeniach Zarz�du Zwi�zku Powiatów 
Polskich. 

Podobnie jak dla ca�ego Zwi�zku Powiatów Polskich, tak�e dla wielu konwentów 
jednym z najwa�niejszych zagadnie� w ich codziennej pracy by�o bezpiecze�stwo 
zdrowotne. Niemal we wszystkich województwach konwenty toczy�y spory o wyp�aty 
�rodków za wykonane us�ugi medyczne, walczy�y o zap�acenia przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia tzw. nadwykona�.  

Poszczególne konwenty podj��y wiele stanowisk w sprawach bie��cych. Praca 
Konwentów stanowi du�e wsparcie dla Zarz�du ZPP, a podejmowane przez Konwenty 
stanowiska cz�sto stanowi� bodziec i inspiracj� do dzia�a� na rzecz zmiany przepisów 
i wysuwania postulatów pod adresem strony rz�dowej przez Zwi�zek Powiatów 
Polskich. 

Dzia�alno�� konwentów dostrzega�y tak�e inne podmioty. Przyk�adem mo�e by� 
przyznanie przez Marsza�ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyró�nienia  
w dziedzinie "Fundusze unijne" dla Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i jego przewodnicz�cej Marzeny Kempi�skiej. Wyró�nienie przyznane 
zosta�o za aktywne uczestnictwo we wdra�aniu Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 
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KOMISJE PROBLEMOWE I ZESPO�Y MERYTORYCZNE 
Komisje Problemowe Zwi�zku Powiatów Polskich pracuj� w trybie konsultacji inter-
netowych. Cz�onkowie komisji otrzymuj� regularnie poczt� elektroniczn� praktycznie 
wszystkie projekty i materia�y b�d�ce przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rz�du  
i Samorz�du Terytorialnego. W ci�gu roku za po�rednictwem internetu ich cz�onko-
wie zaopiniowali kilkaset projektów aktów prawnych – ustaw, rozporz�dze� i innych 
dokumentów dotycz�cych samorz�du terytorialnego, szczególnie funkcjonowania 
powiatów. Dzi�ki aktywno�ci cz�onków komisji problemowych ZPP zg�aszane s� 
propozycje zmian w aktach prawa reguluj�cych dzia�anie samorz�du powiatowego. 

Po X Zgromadzeniu Ogólnym ZPP dokonano reorganizacji struktury Komisji 
Problemowych, dostosowuj�c j� do struktury Zespo�ów Problemowych Komisji 
Wspólnej Rz�du i Samorz�du Terytorialnego. Aktualnie dzia�aj� nast�puj�ce komisje: 

� Komisja do spraw Systemu Finansów Publicznych,  
� Komisja do spraw Edukacji i Sportu,  
� Komisja do spraw Kultury,  
� Komisja do spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Spo�ecznej,  
� Komisja do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz 

	rodowiska,  
� Komisja do spraw Administracji Publicznej i Bezpiecze�stwa Obywateli,  
� Komisja do spraw Obszarów Wiejskich Wsi i Rolnictwa,  
� Komisja do spraw Spo�ecze�stwa Informacyjnego (komisja dora�na). 

Do zada� Komisji Zwi�zku nale�y: opracowywanie projektów stanowisk Zwi�zku  
w sprawach obj�tych zakresem ich dzia�ania, w tym zw�aszcza kierowanych do nich 
przez Zarz�d Zwi�zku do zaopiniowania projektów ustaw, aktów wykonawczych  
i innych materia�ów; podejmowanie spraw i problemów z zakresu dzia�ania komisji na 
wniosek cz�onków Zwi�zku Powiatów Polskich, opracowywanie w tych sprawach 
projektów stanowisk Zwi�zku i wniosków pod adresem Zarz�du Zwi�zku; wyst�po-
wanie do Zarz�du z wnioskami o podj�cie lub zlecenie wykonania ekspertyz, analiz  
i innych opracowa� z zakresu dzia�ania komisji. 

Cz�onkami Komisji ZPP s� g�ównie pracownicy starostw powiatowych. Pracuj� oni  
w Komisjach tematycznie bliskich ich obowi�zkom wynikaj�cym z pracy w kon-
kretnych wydzia�ach starostwa. Udzia� w pracach Komisji jest dobrowolny. Sk�ady 
Komisji s� otwarte i nadal mo�na zg�asza� osoby ch�tne do wzi�cia udzia�u  
w ich pracach. 
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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 z regu�y odbywa swoje posiedzenia przynajmniej raz w miesi�cu, a na 
ka�dym opiniuje przynajmniej od 40 do 70 aktów prawnych. Przede wszystkim 
jednak praca Komisji odbywa si� w Zespo�ach Problemowych. 

Zwi�zek Powiatów Polskich wspó�pracuje na forum Komisji z innymi korporacjami 
samorz�dowymi. Efektem tej wspó�pracy s� tak�e liczne ekspertyzy, powstaj�ce na 
potrzeby rzetelnego i zgodnego z rozwojem wspólnot lokalnych opiniowania 
przedstawianych przez stron� rz�dow� aktów prawnych. Pozwala to na skuteczne 
reprezentowanie samorz�dów powiatowych. 

Przedstawiciele Zwi�zku w KWRiST podejmowali sami lub w porozumieniu z innymi 
korporacjami samorz�dowymi wiele interwencji na forum komisji. Dotyczy�y one 
m.in. ubezpiecze� zdrowotnych osób bezrobotnych bez prawa do zasi�ku, opó�nienia 
w przekazywaniu �rodków na ujawnianie w ksi�gach wieczystych prawa w�asno�ci 
nieruchomo�ci Skarbu Pa�stwa oraz jednostek samorz�du terytorialnego, w��czenia 
do bud�etu powiatów i miast na prawach powiatu �rodków pochodz�cych z Funduszu 
Pracy. 

Przedstawicielami Zwi�zku Powiatów Polskich w Komisji Wspólnej Rz�du i Samorz�du 
Terytorialnego s� Andrzej J�cz – Starosta Ko�cia�ski oraz Andrzej W�sik – 
Starosta Wroc�awski. Oprócz naszych sta�ych przedstawicieli, w posiedzeniach 
Komisji uczestnicz�: Rudolf  Borusiewicz, Sekretarz Generalny ZPP oraz Marek 
Wójcik, zast�pca sekretarza generalnego ZPP, a tak�e Ludwik W�grzyn i Grzegorz 
Kubalski – 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  
i Samorz�du Terytorialnego: 

Zespó� ds. Polityki Europejskiej 
Jan Grabkowski – Starosta Pozna�ski 
Ligia Krajewska – Wiceprzewodnicz�ca Rady m.st. Warszawy 

Zespó� ds. Systemu Finansów Publicznych 
Walery Czarnecki – Starosta Luba�ski 
Ludwik W�grzyn – Biuro ZPP 
Grzegorz Kubalski – Biuro ZPP 

Zespó� ds. Edukacji, Kultury i Sportu 
Cezary Przybylski – Starosta Boles�awiecki 
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski 
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Marek Cie�lak – Starosta 
arski 
Tadeusz Narkun – Biuro ZPP 

Zespó� ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spo�ecznej 
Joachim Smy�a – Starosta Lubliniecki 
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki 
Piotr Po�piech – Starosta Kluczborski 
Marek Wójcik – Zast�pca Sekretarza Generalnego ZPP 

Zespó� ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz �rodowiska 
Marek Wójcik – zast�pca sekretarza generalnego ZPP 
Andrzej Zieli�ski – Starosta 
ywiecki 
Robert Godek – Starosta Strzy�owski 
Grzegorz Kubalski – Biuro ZPP 

Zespó� ds. Administracji Publicznej i Bezpiecze
stwa Obywateli 
Józef Reszke – Starosta Wejherowski 
Krzysztof Krakowiecki-Kulesza – Urz�d Miasta Sto�ecznego Warszawy 
Jan Golonka – Starosta Nowos�decki 
Zbigniew bikowski – Starosta Aleksandrowski 
Grzegorz Kubalski – Biuro ZPP 

Zespó� ds. Obszarów Wiejski, Wsi i Rolnictwa 
Edmund Kaczmarek – Starosta J�drzejowski 
Jacek Paj�k – Starosta Boche�ski 
Grzegorz Kubalski – Biuro ZPP 

Zespó� ds. Spo�ecze
stwa Informacyjnego 
Rudolf Borusiewicz – Sekretarz Generalny Zwi�zku Powiatów Polskich 

Zespó� ds. Ustrojowych (dora�ny) 
Andrzej J�cz – Starosta Ko�cia�ski 
Marek Wójcik – Zast�pca Sekretarza Generalnego Zwi�zku Powiatów Polskich 

Zespó� ds. Strategicznych Rozwi�za
 dot. Dochodów JST (dora�ny) 
Ludwik W�grzyn – ekspert Zwi�zku Powiatów Polskich 
Marek Wójcik – Zast�pca Sekretarza Generalnego Zwi�zku Powiatów Polskich 

 

W roku sprawozdawczym odby�o si� 9 posiedze� Komisji Wspólnej Rz�du i Samo-
rz�du Terytorialnego, które odby�y si� kolejno: 

� 23 stycznia 2009 r. 
� 24 lutego 2009 r. 
� 19 marca 2009 r. 
� 25 maja 2009 r. 
� 22 czerwca 2009 r. 
� 21 sierpnia 2009 r. 
� 23 pa�dziernika 2009 r. 
� 23 listopada 2009 r. 
� 20 grudnia 2009 r. 
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KOMITETY MONITORUJ�CE I STERUJ�CE 
Lista Komitetów, w których pracach uczestniczyli przedstawiciele ZPP w 2009 r.: 

Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia  
na lata 2007-2013 
 

KOMITETY MONITORUJ�CE PROGRAMY OPERACYJNE 

� Komitet Monitoruj�cy Program Operacyjny Infrastruktura i 	rodowisko 
� Komitet Monitoruj�cy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
� Komitet Monitoruj�cy Program Operacyjny Kapita� Ludzki 
� Komitet Monitoruj�cy Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
� Komitet Monitoruj�cy Program Operacyjny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej 

SPO - RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA �YWNO�CIOWEGO 
ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 

Komitet Steruj�cy Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i moder-
nizacja sektora �ywno�ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 

EOG / NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY 

� Komitet Monitoruj�c Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweskiego Mechanizm 
Finansowy 

� Komitet Steruj�cy dla priorytetu: „Pomoc Techniczna przy wdra�aniu acquis 
communautaire” Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego 

� Komitet Steruj�cy dla priorytetu: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. 
promowanie wykszta�cenia i szkole�, wzmacnianie w samorz�dzie i jego 
instytucjach potencja�u z zakresu administracji lub s�u�by politycznej wraz  
z wspieraj�cymi procesami demokratycznymi” Mechanizmu Finansowego EOG 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

� Komitet Steruj�cy dla priorytetu: „Ochrona kulturowego dziedzictwa 
europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast” Mechanizmu 
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

� Komitet Steruj�cy dla priorytetów 1, 2 i 8 dotycz�cych ochrony �rodowiska 
� Komitet Steruj�cy dla priorytetu: „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” 

Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
� Komitet Steruj�cy dla priorytetu „Polityka regionalna i dzia�ania trans-

graniczne” 
 

Regionalne Komitety Steruj�ce i Monitoruj�ce we wszystkich 16 woje-
wództwach 
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INNE GREMIA, W KTÓRYCH PRACACH UCZESTNICZYLI PRZEDSTAWICIELE 
ZWI�ZKU POWIATÓW POLSKICH: 

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia 
 

Rady 16 oddzia�ów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia 
 

Naczelna Rada Zatrudnienia 
 

Rada Zamówie� Publicznych 

Rada Informatyzacji 

Podkomitet Monitoruj�cy do spraw innowacyjno�ci i spo�ecze�stwa informacyjnego 
(MGiP)  

Komisja Wspó�pracy Terytorialnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

RDPP 

Rada Dzia�alno�ci Po�ytku Publicznego 
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PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZPP 
PROCES LEGISLACYJNY 

Zwi�zek Powiatów Polskich bierze aktywny udzia� w procesie stanowienia prawa, 
tak�e poprzez udzia� swoich przedstawicieli w pracach Komisji Wspólnej Rz�du  
i Samorz�du Terytorialnego, uczestnictwo w obradach komisji parlamentarnych. 
Posiadamy realny wp�yw na kszta�towanie prawa samorz�dowego, opiniuj�c projekty 
ustaw i innych aktów prawnych, zg�aszaj�c te� w�asne projekty rozwi�za� prawnych  
i dezyderaty.  

 

OCHRONA ZDROWIA 

Wadliwo�� funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce Zwi�zek Powiatów 
Polskich wskazywa� ju� od roku 1999, to jest od momentu przekazania powiatom 
kompetencji zwi�zanych z pe�nieniem funkcji organu za�o�ycielskiego dla samo-
dzielnych publicznych zak�adów opieki zdrowotnej. przedstawia� konstruktywne 
propozycje rozwi�zywania najistotniejszych problemów w tym zakresie. To w�a�nie 
powiaty podejmowa�y, cz�sto bardzo trudne, decyzje zwi�zane z restrukturyzacj�  
i przekszta�ceniami prowadzonych szpitali. Wi�za�o si� to i nadal si� wi��e ze 
znacznym obci��eniem finansowym samorz�dowych wspólnot powiatowych. Przede 
wszystkim z konieczno�ci� sp�acania zobowi�za� szpitali, które powstawa�y jako 
konsekwencja decyzji rz�du i parlamentu, za którymi nie kierowano do systemu 
ochrony zdrowia �rodków finansowych adekwatnych do skali wprowadzonych 
rozwi�za�. 

Niestety, mimo podejmowania ró�norodnych dzia�a�, sytuacja ochrony zdrowia nie 
uleg�a poprawie, a problemy w tej wa�nej dla wszystkich obywateli dziedzinie zamiast 
by� rozwi�zywane, wci�� narasta�y. Tak równie� by�o w roku 2009, w którym ZPP 
zmuszony by� podejmowa� wiele dzia�a� na rzecz rozwi�zania problemu, lub 
przynajmniej �agodzenia skutków tej sytuacji. 

21 stycznia 2009 r. Zwi�zek Powiatów Polskich wystosowa� list protestacyjny do 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca i do Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia Jakuba Paszkiewicza. Protest dotyczy� nieprzestrzegania 
zawartego w dniu 22 grudnia 2008 r. porozumienia dotycz�cego zapewnienia 
szpitalom �rodków na pierwsze pó�rocze 2009 r. w wysoko�ci nie mniejszej jak  
w drugim pó�roczu 2008 r. wraz ze �rodkami na nadwykonania. Jednocze�nie zosta�o 
skierowane pismo do wiceministra zdrowia Marka Twardowskiego, dotycz�ce 
z�o�onej Zwi�zkowi propozycji podj�cia zmian formy organizacyjnej podleg�ych 
powiatom szpitali. W wywa�onym li�cie Zwi�zek stwierdzi�, �e bez znajomo�ci 
szczegó�ów nie mo�e sk�ada� �adnych deklaracji podj�cia tak wa�nych zmian, 
zaznaczaj�c wszak�e, i� wiele samorz�dów jest zainteresowanych przekszta�ceniami, 
pod warunkiem wszak�e finansowego wsparcia tego procesu przez rz�d. 

13 lutego 2009 r. opublikowany zosta� kolejny protest Zwi�zku, dotycz�cy decyzji 
Ministra Zdrowia zmieniaj�cej projekt uchwa�y Rady Ministrów w sprawie programu 
„Wzmocnienie Bezpiecze�stwa Zdrowotnego Obywateli”, pozbawiaj�cej - w bie��cym 
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(czyli 2009 – przyp. aut.) roku - szpitale prowadzone przez samorz�dy terytorialne, 
pomocy finansowej. Odr�bn� kwesti�, podniesion� w kontek�cie rozpatrywania 
projektu uchwa�y Rady Ministrów, by� fakt, �e Minister Zdrowia, po raz kolejny  
i z premedytacj�, �amie przepisy prawa, nie konsultuj�c tego projektu z Komisja 
Wspóln� Rz�du i Samorz�du Terytorialnego. 

Dzia�ania Zwi�zku zmierza�y te� do nadania odpowiedniej rangi problemom ochrony 
zdrowia oraz nag�o�nienia istniej�cych problemów. W dniu 16 lutego odby�a si�  
w Senacie debata zatytu�owana „Prawa i obowi�zki jednostek samorz�du 
terytorialnego jako organów za�o�ycielskich zak�adów opieki zdrowotnej,  
w kontek�cie rz�dowego planu przekszta�ce� szpitali – Przysz�o�� szpitali samo-
rz�dowych”. Konferencji tej patronowali Przewodnicz�cego Senackiej Komisji 
Samorz�du Terytorialnego i Administracji Pa�stwowej oraz Przewodnicz�cego Senac-
kiej Komisji Zdrowia. 

17 lutego premier Donald Tusk przekonywa� kilkuset samorz�dowców, �e pieni�dzy 
na ratowanie szpitali nie zabraknie, og�aszaj�c program „Ratujemy polskie szpitale”. 
Rozpocz��y si� konsultacje, zosta�a utworzona nawet specjalna strona internetowa, 
ale ju� gdzieniegdzie pojawi�y si� g�osy, �e ten program to „Ratujemy niektóre 
szpitale”. 

W marcu Zwi�zek wyst�pi� do Minister Zdrowia Ewy Kopacz o rozwa�enie mo�liwo�ci 
zmiany rozporz�dzenia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymaga�, jakim 
powinny odpowiada� pod wzgl�dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz�-
dzenia zak�adu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006 Nr 213 poz. 1568), poprzez 
wyd�u�enie o 10 lat terminu dostosowania si� zoz – ów do okre�lonych w tym 
rozporz�dzeniu, to jest do dnia 31 grudnia 2022 roku. Ostatecznie, w dniu 26 
sierpnia, podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rz�du i Samorz�du Terytorialnego 
uzyskano zapewnienie wicepremiera Grzegorza Schetyny i wiceministra zdrowia 
Marka Habera, �e termin ten zostanie przesuni�ty do 2018 roku. Zwi�zek Powiatów 
Polskich, ale przede wszystkim szpitale powiatowe, odnios�y sukces. 

Po okresie wzgl�dnego spokoju, w dniu 18 listopada Zwi�zek zaprotestowa� przeciw 
ró�nicowaniu wysoko�ci dochodów oddzia�ów wojewódzkich Narodowego Funduszu 
Zdrowia, którego skutkiem by�o niczym nie uzasadnione ograniczenie dost�pu do 
�wiadcze� medycznych. Jako ewidentny przyk�ad wskazano tak zwane p�atno�ci 
nadwykona� �wiadcze�. W wi�kszo�ci województw nie by�y one zap�acone za rok 
2008, a tym bardziej za rok 2009 (za wyj�tkiem �wiadcze� ratuj�cych �ycie), 
tymczasem w województwie mazowieckiem p�acono za te �wiadczenia i to bez 
wzgl�du na ich charakter. Uznaj�c takie dzia�anie za nieuprawnione, Zwi�zek 
domaga� si� p�acenia za �wiadczenia nadwykonane we wszystkich województwach. 

Kolejn� ods�on� w kampanii na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia by�o 
wyst�pienie do minister zdrowia Ewy Kopacz w sprawie wykazu produktów 
leczniczych, które mog� by� dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza 
aptecznego oraz punktach aptecznych. 25 listopada Zwi�zek, uznaj�c �e rozpo-
rz�dzenie w sposób znacz�cy ogranicza ludno�ci z terenów wiejskich dost�p do 
produktów leczniczych, zwróci� si� do minister zdrowia o piln� nowelizacj� tego 
rozporz�dzenia. 
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Stop dla ograniczania dost�pno�ci do �wiadcze� medycznych!  Stop dla 
lekcewa�enia dorobku samorz�dów terytorialnych, dyrekcji i pracowników 
szpitali powiatowych! – tak dramatycznie rozpoczyna�o si� stanowisko Zwi�zku 
Powiatów Polskich z dnia 10 grudnia. „Mimo wielu prób przekonywania Ministra 
Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do konieczno�ci zmian zasad 
finansowania �wiadcze� zdrowotnych z zakresu lecznictwa zamkni�tego, a w szcze-
gólno�ci wyp�acania tzw. nadwykona� za lata 2008 i 2009 oraz zasad kontraktowania 
na rok 2010 - wobec braku jakiejkolwiek reakcji na te pro�by rozpoczynamy 
ogólnopolsk� akcj� protestacyjn�.” – napisano w stanowisku, w którego 
zako�czeniu mo�na by�o przeczyta�: „Jako osoby reprezentuj�ce lokalne wspólnoty 
mieszka�ców, z pe�n� odpowiedzialno�ci� podchodzimy do ci���cych na nas obo-
wi�zków, w tym tak�e tych dotycz�cych ochrony zdrowia. Dlatego z ogromn� 
determinacj� walczy� b�dziemy o interes pacjentów, którzy nie mog� sta� si� ofiar� 
nieprawid�owo�ci w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.”  16 grudnia rozpo-
cz��a si� pierwsza tura rozmów z minister zdrowia Ew� Kopacz i Prezesem 
Narodowego Funduszu Zdrowia Jackiem Paszkiewiczem, a 22 grudnia – druga tura. 
W wyniku tych rozmów podj�to ustalenia, w my�l których na lecznictwo szpitalne 
b�d� w 2010 �rodki w wysoko�ci nie mniejszej ni� w 2009 (wed�ug stanu na czer-
wiec). 

W swoich ostatnich w 2009 roku komunikatach Zwi�zek protestowa� przeciwko 
próbom niedotrzymania ustale� przez niektórych dyrektorów wojewódzkich 
oddzia�ów NFZ, wskazywa�, �e ze wzgl�du na szczególnie trudn� sytuacj� szpitali  
w województwach Polski wschodniej niezb�dna b�dzie jak najszybciej kolejna tura 
rozmów, po�wi�cona mo�liwo�ci poszukiwania wsparcia dla tych w�a�nie szpitali. 
Jednocze�nie Zwi�zek zach�ca� wszystkie powiaty do wst�powania na drog� s�dow� 
przeciw NFZ za niezap�acone �wiadczenia za rok 2008 i 2009, udost�pniaj�c jedno-
cze�nie na swoje stronie wzór pozwu. To gor�ce zako�czenie roku nie pozostawia�o 
z�udze�, jaki b�dzie dla ochrony zdrowia rok nast�pny. 

Dzia�aj�c na rzecz ochrony zdrowia Zwi�zek Powiatów Polskich wspó�organizowa�o 
lub patronowa� wielu konferencjom, na których przedstawiane by�y profesjonalne 
rozwi�zania i narz�dzia s�u��ce podnoszeniu poziomu i jako�ci �wiadczenia us�ug 
medycznych. Konferencje te zosta�y opisane w innym miejscu niniejszego sprawoz-
dania. 
 

POLSKIE DROGI 

Mimo ogromnego zaanga�owania samorz�dów terytorialnych, wci�� stan dróg 
zarz�dzanych przez gminy, powiaty i województwa pozostawia wiele do �yczenia. 

Podstawow� przyczyn� tej niekorzystnej sytuacji jest chroniczne niedoszacowanie 
bud�etów samorz�dowych, a w konsekwencji brak �rodków na realizacje projektów 
drogowych. 

Nie sprzyjaj� zmianie tej z�ej sytuacji regulacje prawne nieuwzgl�dniaj�ce 
faktycznych potrzeb samorz�dów w zakresie bie��cego utrzymania i modernizacji 
sieci drogowej. Tak�e skala �rodków unijnych, zabezpieczonych w narodowych  
i regionalnych programach operacyjnych, na realizacj� inwestycji drogowych, nie 
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daje gwarancji nadrobienia wieloletnich zaniedba� w infrastrukturze transportowej  
w perspektywie krótszej ni� kilkadziesi�t lat.  

W tej sytuacji Zwi�zek Powiatów Polskich podejmowa� szereg stara�, które mia�y na 
celu doprowadzenie do wzmocnienia finansowania, które mog�o zosta� przeznaczone 
na dzia�ania zwi�zane z budow� i modernizacj� dróg lokalnych.  

Przedstawiciele Zwi�zku monitorowali tak�e sposób realizacji rz�dowego Programu 
wsparcia modernizacji sieci dróg lokalnych – gminnych i powiatowych, funkcjo-
nuj�cego dzi�ki dzia�aniom Zwi�zku podj�tym jeszcze w 2008 r. 

 

EDUKACJA 

Innym problemem by� algorytm naliczania subwencji o�wiatowej na prowadzenie 
szkó� zawodowych, krzywdz�cy te placówki poprzez nieuwzgl�dnienie ich specyfiki  
i konieczno�ci wi�kszych wydatków na sprz�t i wyposa�enie. Starania Zwi�zku 
Powiatów Polskich o zmian� tego stanu rzeczy przynios�y efekt i Ministerstwo 
Edukacji Narodowej zwi�kszy�o stosown� wag� do 0,19. 

Zwi�zek Powiatów Polskich aktywnie uczestniczy� w pracach nad nowelizacj� Karty 
Nauczyciela, szczególnie poprzez swoich przedstawicieli w Zespole ds. Edukacji, 
Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rz�du i Samorz�du Terytorialnego. W pa�dzierniku, 
realizuj�c wnioski wielu powiatów, domaga� si� w stanowisku dotycz�cym zmian  
w ustawie Karta Nauczyciela wykre�lenia zapisów dotycz�cych naliczania �rednich 
zarobków, niemo�liwego do prawid�owego wykonania. 

W dalszym ci�gu Zwi�zek ustami swoich przedstawicieli wyst�powa� przeciw 
przejmowaniu, szczególnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szkó� 
prowadzonych przez powiaty pod pretekstem zanikania szkó� rolniczych. Zwi�zek stoi 
na stanowisku, �e szkolnictwo ponadgimnazjalne powinno w ca�o�ci by� prowadzone 
przez samorz�dy. 

 

 

FORA TEMATYCZNE 

Regularne spotkania dla specjalistów samorz�dowych, podczas których wymieniaj� 
oni do�wiadczenia, zapoznaj� si� z najnowszymi osi�gni�ciami w ich dziedzinie, 
wypracowuj� nowe zasady codziennego dzia�ania. 

W roku sprawozdawczym odby�y si� nast�puj�ce fora: 

Forum Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, 3 wrze�nia, 
Warszawa. Miejsce i rola powiatowej inspekcji nadzoru budowlanego jako organów 
administracji zespolonej zosta�y omówione przez Ann� Maci�sk�, Dyrektora 
Departamentu Prawno-Organizacyjnego G�ównego Urz�du Nadzoru Budowlanego. 
Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w orzecznictwie s�dów administra-
cyjnych oraz realizacja zada� tych inspektoratów w �wietle kontroli przeprowadzanych 
przez Najwy�sz� Izb� Kontroli to kolejne zagadnienia, poruszane przez uczestników 
forum. 
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Forum Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, 4 wrze�nia, Warszawa. Podczas 
obrad dyskutowano o inspekcji sanitarnej jako wa�nym elemencie powiatowej 
administracji zespolonej. Omówione zosta�y zmiany ustawowe dotycz�ce funkcjono-
wania tej s�u�by na poziomie powiatów. Uczestnicy zapoznali si� tak�e  
z aktualnymi komunikatami G�ównego Inspektora Sanitarnego Kraju. Dyskutowano 
tak�e o miejscu, zadaniach i roli inspekcji sanitarnej w ramach powiatowej 
administracji zespolonej. 
 

Forum Kierowników Wydzia�ów Komunikacji, 10 wrze�nia, Warszawa. 
Przedmiotem obrad forum by� zakres zada� realizowanych przez wydzia�y 
komunikacji starostw powiatowych, a w tym: zadania z zakresu prawa o ruchu 
drogowym; wydawanie uprawnie� do kierowania pojazdami; wymiana praw jazdy – 
katalog wzorów dokumentów wyst�puj�cych w krajach Europy. Kolejnym tematem, 
prezentowanym tak�e przez przedstawicieli Departamentu Transportu Drogowego 
Ministerstwa Infrastruktury by� ca�y blok zagadnie� zwi�zanych z rejestracj� po-
jazdów. Op�aty stosowane przez wydzia�y komunikacji starostw powiatowych za 
dokonane czynno�ci administracyjne oraz zwrot op�at za wydanie karty pojazdu 
pobieranej na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 
r. w sprawie wysoko�ci op�at za kart� pojazdu to kolejny blok tematyczny, podczas 
którego g�os zabierali przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministra Infrastruktury  
i Zwi�zku Powiatów Polskich. Na zako�czenie obrad omówiono w��czenie stacji 
kontroli diagnostycznych do systemu CEPIK oraz wnioski z raportu Najwy�szej Izby 
Kontroli dotycz�cego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. 

Forum Sekretarzy i Informatyków – Samorz�d XXI wieku, czyli elektro-
niczna obs�uga interesanta, 11 wrze�nia, Warszawa. Uczestnicy zapoznali si� 
z aktualnym stanie prawnym dotycz�cym elektronicznego obiegu dokumentów oraz  
z przygotowywanymi zmianami prawa, maj�cymi zdynamizowa� przechodzenie 
administracji publicznej na zdaln� obs�ug� interesantów. Dokonano tak�e przegl�du 
dost�pnych platform elektronicznych, w tym e-PUAP. Uczestnicy zostali zapoznani 
oraz przedyskutowali wp�yw elektronizacji czynno�ci urz�dowych na jako�� 
�wiadczenia us�ug publicznych i organizacj� urz�du. Przedstawione zosta�y dobre 
praktyki z urz�dów samorz�dowych oraz omówiono tak�e korzy�ci p�yn�ce z atestacji 
i standaryzacji oprogramowania, co jest szczególnie wa�ne w dobie czekaj�cej nas 
rewolucji technologicznej dotycz�cej obs�ugi interesantów w urz�dach samorz�-
dowych.  
 

NA GRANICY TERRORYZMU 

2 kwietnia 2009 r. na Zgromadzeniu Ogólnym Zwi�zku Powiatów Polskich Komendant 
G�ówny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz Prezes Zarz�du Zwi�zku Powiatów 
Polskich Pan Kazimierz Kotowski podpisali List Intencyjny w sprawie wspó�pracy przy 
realizacji projektu „Na granicy terroryzmu” 

27 kwietnia 2009 r. w Bia�ej Podlaskiej odby�a si� prezentacja projektu dla przedsta-
wicieli Ambasady Szwajcarii odpowiedzialnych za realizacj� przedsi�wzi�� w ramach 
Szwajcarsko Polskiego Programu Wspó�pracy, z którego finansowany b�dzie projekt. 
Gospodarzem spotkania by� Starosta Bialski Pan Tadeusz �azowski. W spotkaniu 
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korzy�ci wynikaj�ce z realizacji Projektu „Na granicy terroryzmu” przedstawili: 
Zast�pca Naczelnika Sztabu Policji KWP Lublin Nadkomisarz Andrzej Rudnik oraz 
Zast�pca Nadbu�a�skiego Oddzia�u Stra�y Granicznej P�k. Wojciech Wielocha.  
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji zwi�zanych z zarz�-
dzaniem kryzysowym na terenie Powiatu Bialskiego w tym: burmistrzowie Gmin 
Powiatu, przedstawiciele Stra�y Po�arnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji. 

1 grudnia r. 2009 Komendant G�ówny Policji oraz Prezes Zwi�zku Powiatów Polskich 
podpisali Umow� Partnerstwa okre�laj�c� odpowiedzialno�ci obu instytucji za prawid-
�ow� i skuteczn� realizacj� Projektu, w tym za ustanowienie przejrzystych zasad 
wspó�pracy. 

Program szkoleniowy zosta� zbudowany w taki sposób, �e zagadnienia merytoryczne 
stanowi� wst�p do kompleksowych dzia�a� na poziomie gminnym w zakresie 
zarz�dzania kryzysowego i b�dzie dotyczy�a: omówienia procedur oraz potrzeb 
logistycznych, prze�wiczenie i wdro�enie procedur zwi�zanych z incydentami i zdarze-
niami o charakterze terrorystycznym w kontek�cie reagowania kryzysowego.  

Program szkolenia zosta� utworzony na podstawie obowi�zuj�cego prawodawstwa 
krajowego w zakresie obronno�ci kraju.  

Zakres szkolenia jest spójny z Krajow� Strategi� Bezpiecze�stwa RP w ramach celu 
strategicznego: „(...) zapewnienie korzystnych i bezpiecznych warunków realizacji 
interesów narodowych poprzez eliminacj� zewn�trznych i wewn�trznych zagro�e�, 
redukowania ryzyka(...)”. Elementy programu szkole� to m.in.: omówienie procedur 
oraz potrzeb logistycznych, prze�wiczenie i wdro�enie procedur zwi�zanych z incy-
dentami i zdarzeniami o charakterze terrorystycznym w kontek�cie reagowania 
kryzysowego. 

Natomiast dzia�ania prewencyjne, które powinny zosta� podj�te przez JST po wzi�ciu 
udzia�u w szkoleniu b�d� mia�y na celu przeprowadzenie analizy zagro�e�, ocen� 
ryzyka ich wyst�pienia a tak�e opracowanie procedur reagowania kryzysowego.  

Nast�pstwem udzia�u pracowników powiatowych i gminnych zespo�ów zarz�dzania 
kryzysowego, b�dzie  wskazanie w�adzom konieczno�ci uaktualnienia planów 
reagowania kryzysowego, czyli komunalnych planów bezpiecze�stwa. Uczestnicy 
szkole� projekcie  powinni stanowi� element zespo�ów roboczych pracuj�cych  
w przysz�o�ci nad tworzeniem i modernizacj� komunalnych planów bezpiecze�stwa, 
w taki sposób, aby wypracowane procedury by�y jednolite i spójne w odniesieniu do 
nadrz�dnych aktów prawa w RP a tak�e do realiów codziennej pracy zespo�ów 
zarz�dzania kryzysowego na poziomie powiatów w ca�ym kraju. 

Dzia�ania zmierzaj�ce do stworzenia spójnego systemu zarz�dzania kryzysowego  
szczególnie na obszarze obejmuj�cym wschodni� granic� Polski, przyczyni� si� do 
wzmocnienia obronno�ci kraju i zabezpieczenia wschodniej granicy zewn�trznej UE. 

Przy za�o�eniu uzyskania pozytywnej opinii dla tego projektu, rozpocz�cie jego 
realizacji przewidywane jest na wrzesie� 2010 r. 
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SIE BEZPIECZE�STWA JST  

W czasach zagro�e� i powszechnych kradzie�y danych na sprzeda� konieczne jest, 
szczególnie w organach publicznych, zapewnienie absolutnego bezpiecze�stwa w tym 
wzgl�dzie. Zwi�zek Powiatów Polskich, wraz z firmami Microsoft, Symantec  
i Amigable.pl realizowa�o bezpieczn� sie� informacyjn�. 

W jej ramach mo�liwe jest bezpieczne przesy�anie danych przez internet, ale tak�e 
szyfrowane rozmowy telefoniczne. 

W poszczególnych regionach funkcjonuj� ju� specjali�ci do spraw bezpiecze�stwa, 
którzy po odbyciu specjalistycznych szkole� otrzymali certyfikaty uprawniaj�ce ich do 
wykonywania zada� w tym zakresie. 
 

INTERNETOWA SIE JST (GMIN, POWIATÓW, WOJEWÓDZTW)  

Wszystkie jednostki samorz�du terytorialnego maj� nadany przez Zwi�zek Powiatów 
Polskich unikalny adres mailowy, skrzynk� pocztow� oraz stron� zawieraj�c� mi�dzy 
innymi modu� informacji o imprezach i wydarzeniach kulturalnych, ofertach 
inwestycyjnych, zamówieniach publicznych, atrakcjach turystycznych, aktywno�ci 
samorz�du w zakresie pozyskiwania energii odnawialnej, wprowadzania certyfikatów 
jako�ci w urz�dach samorz�dowych i innych dzia�aniach na rzecz rozwoju 
instytucjonalnego administracji publicznej. 

Internetowa sie� jst jest jednym z wielu dzia�a� podejmowanych przez ZPP na rzecz 
budowy spo�ecze�stwa informacyjnego, podejmowanych m.in. z kilkuset powo�anymi 
przez Zwi�zek gminnymi i powiatowymi pe�nomocnikami zajmuj�cymi si� t� proble-
matyk�. 

Obecnie dodatkowo t� sieci� mailow� wysy�ane s� nast�puj�ce opracowania 
(biuletyny): 

1. Cotygodniowy serwis informacyjny: zpp@warto wiedzie� - opracowanie ZPP 
2. Okresowe dodatki tematyczne Warto wiedzie� – opracowanie ZPP, w tym 

dodatek po�wi�cony Komisji Wspólnej Rz�du i Samorz�du Terytorialnego. 
3. Biuletyn dotycz�cej Energii Odnawialnej - Polska Izba Gospodarcza Energii 

Odnawialnej. 
4. Biuletyn prasowy - Ministerstwo Gospodarki. 
5. Biuletyn informacyjny po�wi�cony problematyce mo�liwo�ci pozyskiwania 

funduszy strukturalnych przez samorz�dy terytorialne - opracowanie ZPP 
6. Inne wydawnictwa okazjonalne. 

 

INTERWENCJE 

W codziennej dzia�alno�ci konieczne s� tak�e interwencje w bardzo konkretnych, 
samorz�dowych sprawach. 
Realizuj�c zalecenia XII Zgromadzenia Ogólnego Zarz�d ZPP prowadzi� ró�norakie 
dzia�ania zwi�zek ze wsparciem powiatów w rozwi�zaniu problemu z poszerzaj�cym 
si� zakresem roszcze� osób, które wnosi�y op�at� z tytu�u karty pojazdu. 28 kwietnia 
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odby�o si� w tej sprawie spotkanie przedstawicieli samorz�dów powiatowych 
(starostowie: ostrowski i ostrzeszowski oraz prawnicy ZPP) z Tadeuszem Jarmuzie-
wiczem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Przedmiotem rozmów 
by�a próba znalezienia rozwi�zania narastaj�cego problemu ze zwrotem mieszka�ców 
kwot zwi�zanych z wydaniem karty pojazdu. ZPP opublikowa� te� do wykorzystania 
przez powiaty ekspertyz� prawn�, która – jako interpretacja obowi�zuj�cego prawa 
by�a pomocna w trakcie dzia�a� podejmowanych przez powiaty w obronie przed 
konsekwencjami pozwów sk�adanych przez osoby, które wnios�y op�at� za wydanie 
karty pojazdu. 
Innym przyk�adem by�a interwencja o znowelizowanie w trybie pilnym rozporz�dzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog� by� 
dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach 
aptecznych. 
Podejmowano jeszcze wiele ró�nych interwencji, m.in. w sprawie ubezpieczenia 
bezrobotnych, w sprawie podzia�u rezerwy subwencji o�wiatowej, w sprawie dróg  
i szerokopasmowych sieci telekomunikacji. Najwa�niejsze by�y jednak dzia�ania  
w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia, opisane szczegó�owo w innym miejscu 
sprawozdania. 
 
 

DORADZTWO,  WYDAWNICTWA, INFORMACJA 

Zwi�zek Powiatów Polskich prowadzi dzia�alno�� doradcz� i konsultacyjn� zwi�zan�  
z wszystkimi zagadnieniami dotycz�cymi samorz�du, szczególnie powiatowego. 

Pracownicy Biura ZPP udzielaj� porad i wyja�nie� w zakresie prawa samorz�dowego 
oraz praktyki dzia�ania organów i urz�dów samorz�dowych. O przygotowanych 
ekspertyzach z ró�nych dziedzin napisano przy omawianiu poszczególnych rodzajów 
dzia�alno�ci. 

Zwi�zek prowadzi tak�e dzia�alno�� wydawnicz�. Obok wydawnictw okazjonalnych, 
ukaza�o si� kilkadziesi�t Biuletynów Informacyjnych ZPP, po�wi�conych ró�norodnej 
tematyce. Biuletyny te s� rozprowadzane mi�dzy innymi w�ród uczestników 
konferencji informacyjno-szkoleniowych.  

W roku 2009 przypad�a dziesi�ta rocznica reaktywowania powiatów, tym razem ju� 
innych, samorz�dowych. Z okazji tej rocznicy Zwi�zek Powiatów Polskich przygotowa� 
i wyda� publikacj� zatytu�owan� „Z kart historii samorz�du powiatowego”, w której 
przedstawiony zosta� rys historyczny oraz wspó�czesna rola i miejsce powiatu na 
mapie samorz�dowej Polski.  

10 rocznica ostatnich zmian w strukturze administracyjnej pa�stwa oraz przywrócenia 
powiatów jako jednostek samorz�du terytorialnego sta�a si� te� okazj� dla 
"Magazynu Gospodarczego FAKTY", którego – a tak�e kwartalnika "VIP. Polityka. 
Biznes. Fakty" do wydania we wspó�pracy ze Zwi�zkiem Powiatów Polskich 
ciekawego albumu przedstawiaj�cego stan samorz�dno�ci powiatowej w Polsce na 
pocz�tku XXI wieku. „10 LAT POLSKI POWIATOWEJ”. Praca zbiorowa. Wyd. Magazyn 
Gospodarczy Fakty – MaxMedia, Warszawa 2009, str. 167 – to tytu� i dane tej 
ciekawej publikacji. 
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Zwi�zek Powiatów Polskich wydaje cotygodniowy internetowy serwis informacyjny 
zpp@warto_wiedzie�, w którym znajduj� si� mi�dzy innymi praktyczne informacje  
o mo�liwo�ciach pozyskiwania dodatkowych �rodków na funkcjonowanie wspólnot 
samorz�dowych, ciekawostki i dobre praktyki dotycz�ce dzia�alno�ci samorz�du 
terytorialnego, porady prawne i orzecznictwo. Serwis ten cyklicznie uzupe�niany jest 
o  bran�owe dodatki tematyczne. Wysi�ek redakcji biuletynu zpp@warto_wiedzie� 
zosta� doceniony, a do redakcji coraz cz��ciej nap�ywaj� informacje o tym jak 
odbiorcy tego biuletynu zalecaj� swojemu otoczeniu, aby z niego systematycznie 
korzysta�o. 

Zwi�zek Powiatów Polskich obecny by� w mediach przy okazji rozmaitych dyskusji  
o sprawach, które mniej lub bardziej bezpo�rednio dotyczy�y samorz�dów 
powiatowych. Starostowie oraz prezydenci wypowiadali si� w roli komentatorów b�d� 
ekspertów, wyst�puj�c jako przedstawiciele swoich jst b�d� wprost - w�adz Zwi�zku. 
Wspó�pracowali�my z dziennikarzami wielu mediów. Jednak szczególnie �cis�e  
i bardzo regularne kontakty dotycz� kilku tytu�ów prasy ogólnopolskiej. 

G�os samorz�dowców powiatowych niemal�e w ka�dym tygodniu obecny by�  
w Gazecie Prawnej oraz na bie��co na �amach Gazety Samorz�du i Administracji  
i dwutygodnika Wspólnota, a tak�e na co dzie� w Serwisie Samorz�dowym Polskiej 
Agencji Prasowej. Okazjonalnie cytowano nas tak�e w Rzeczpospolitej oraz 
pokazywano w TVP Info (dawniej regionalna Trójka TVP). 

Cz��ciej ni� w poprzednich latach, informacje dotycz�ce Zwi�zku Powiatów Polskich 
publikowane by�y na stronach internetowych poszczególnych samorz�dów. One za� 
s� jednym z podstawowych �róde� informacji dla dziennikarzy mediów regionalnych  
i lokalnych. 
 
 

BUDOWANIE POTENCJA�U INSTYTUCJONALNEGO SAMORZ�DÓW  
DLA LEPSZEGO DOSTARCZANIA US�UG PUBLICZNYCH 

Projekt przygotowany zosta� przez Zwi�zek Miast Polskich (lidera), w partnerstwie ze 
Zwi�zkiem Powiatów Polskich i Zwi�zkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim 
Zwi�zkiem W�adz Lokalnych i Regionalnych. Celem bezpo�rednim jest budowanie 
potencja�u instytucjonalnego, w tym rozwój zasobów ludzkich w jednostkach samo-
rz�du, s�u��cy lepszemu i bardziej efektywnemu dostarczaniu us�ug publicznych. 
Celem ogólnym jest to, i� projekt przyczyni si� do podniesienia zaufania publicznego 
do dzia�a� samorz�dów i idei samorz�dno�ci lokalnej poprzez polepszenie jako�ci, 
podniesienie skuteczno�ci i efektywno�ci us�ug �wiadczonych przez samorz�dy,  
a tak�e przejrzysto�ci ich dzia�ania. 

Zadaniem Zwi�zku Powiatów w projekcie jest przede wszystkim przeprowadzenie 
szkole� z zakresu dostarczania us�ug publicznych. Trzeci cykl szkole� rozpocz�� si� 
jesieni� 2009 r., a do ko�ca roku zrealizowano kilkana�cie sesji szkoleniowych 
po�wi�conych zarz�dzaniu us�ugami spo�ecznymi w nast�puj�cych dziedzinach: 
kultura, mieszkalnictwo, o�wiata, pomoc spo�eczna, drogownictwo, us�ugi komu-
nalne. Uczestnicy szkole� rekrutowani s� zarówno z powiatów, jak i gmin, dlatego 
zaj�cia odbywaj� si� oddzielnie dla pracowników powiatów i dla pracowników gmin. 
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Ka�dy cykl szkole� obejmuje dziesi�� dni zaj�� roz�o�onych na dwu- i jedno-dniowe 
sesje. Na zako�czenie uczestnicy napisz� prac�, na podstawie której otrzymaj� 
certyfikaty uko�czenia kursu. Ten cykl szkole� zako�czy si� w lutym 2010 r., a do 
ko�ca trwania projektu odb�dzie si� jeszcze jeden cykl szkole�. 

Uczestnicy szkole� otrzymuj� obszerne materia�y szkoleniowe, w tym podr�czniki 
opisuj�ce zarz�dzanie us�ugami w poszczególnych dziedzinach dzia�alno�ci samo-
rz�du.  

W ramach tego projektu Zwi�zek Powiatów Polskich prowadzi i rozwija portal 
internetowy www.jst.org.pl, zawieraj�cy dok�adny opis poszczególnych komponentów 
projektu, prezentacje partnerów, interaktywne ankiety, s�ownik poj��, aktualno�ci, 
mo�liwo�� subskrypcji newslettera oraz bibliotek� samorz�dowca. Portal ten 
umo�liwia zdobycie pe�nej i wszechstronnej informacji o dzia�aniach podejmowanych 
w projekcie, a tak�e wiele przydatnych informacji z zakresu wiedzy o samorz�dzie, 
funduszach strukturalnych i pomocowych, g�ównie jednak Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Przeprowadzono równie� konkurs Samorz�dowy Lider Zarz�dzania 2009 w obszarze 
us�ug spo�ecznych, czyli pomocy spo�ecznej, o�wiaty i kultury. W ka�dym obszarze 
rywalizuj�ce jednostki by�y oceniane w czterech grupach: powiaty, miasta na 
prawach powiatu i gminy o statusie miasta powy�ej 50 tys. mieszka�ców, gminy  
o statusie miasta poni�ej 50 tys. i gminy miejsko wiejskie oraz gminy wiejskie. 
Poni�ej prezentujemy zbiorcz� list� laureatów w kategoriach miasta na prawach 
powiatu i powiaty: 

MIASTA NA PRAWACH POWIATU 

� Pomoc spo�eczna 

LAUREAT - I MIEJSCE - Urz�d Miasta �odzi, Miejski O�rodek Pomocy 
Spo�ecznej w �odzi za projekt „Program Rozwoju Rodzicielstwa Zast�pczego  
w mie�cie �odzi”II miejsce w finale - Urz�d Miasta W�oc�awka, Miejski O�rodek 
Pomocy Rodzinie za projekt „Kszta�towanie aktywnych postaw spo�ecznych  
i zawodowych u beneficjentów pomocy spo�ecznej w mie�cie W�oc�awku” 

Wyró�nienie specjalne – wyjazd studyjny do Norwegii (finalista) - Urz�d Miasta 
Poznania, Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie za projekt „Wdra�anie i realizacja 
programu «Dziecko pod parasolem prawa»” 

� Kultura 

LAUREAT - I MIEJSCE - Urz�d Miasta Olsztyna, Miejska Biblioteka Publiczna za 
projekt „Biblioteki multimedialne jako nowoczesne centra informacji, edukacji  
i rekreacji” 

II miejsce w finale - Urz�d Miejski w Koszalinie, Koszali�ska Biblioteka 
Publiczna im. Joachima Lelewela za projekt „Kultura jest dla ka�dego - oferta 
Koszali�skiej Biblioteki Publicznej dla osób niepe�nosprawnych” 
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III miejsce w finale - Urz�d Miejski w S�upsku, Miejska Biblioteka Publiczna za 
projekt „Ba�tycka Biblioteka Cyfrowa (BBC)” 

� O�wiata 

LAUREAT - I MIEJSCE - Urz�d Miejski w Elbl�gu za projekt „Elbl�ski Program 
Profilaktyki «Odnale�� si� w sobie»” 

II miejsce w finale - Urz�d Miasta Krakowa za projekt „Platforma edukacyjna” 

POWIATY ZIEMSKIE 

� Pomoc spo�eczna 

LAUREAT - I MIEJSCE - Starostwo Powiatowe w Bytowie, Powiatowy Urz�d 
Pracy za projekt „SEPI Samorz�dowa Elektroniczna Platforma Informacyjna  
w powiecie bytowskim” 

II miejsce w finale - Starostwo Powiatowe w Pile za projekt „System 
wdro�enia kontraktów piel�gniarskich w domach pomocy spo�ecznej powiatu 
pilskiego” 

� Kultura 

LAUREAT - I MIEJSCE - Starostwo Powiatowe w Elbl�gu za projekt „Konkurs 
«Najatrakcyjniejsza wie� turystyczna powiatu elbl�skiego»” 

Finalista - Starostwo Powiatowe w Kielcach za projekt „Jarmark 	wi�tokrzyski” 

Finalista - Starostwo Powiatowe w Pile, Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. P. Szumana za projekt „Rodzinne popo�udnia z Misiem” 

� O�wiata 

LAUREAT - I MIEJSCE - Starostwo Powiatowe w Pile za projekt „Przyjazna 
szko�a w �rodowisku” 

Finalista - Starostwo Powiatowe w Augustowie za projekt „Elektroniczny nabór 
do szkó� ponadgimnazjalnych powiatu augustowskiego” 

Nagrod� dla laureatów by�y wyjazdy studyjne do Norwegii dla dwóch osób z wyró�-
nionego samorz�du i zdobywanie do�wiadcze� w tamtejszych samorz�dach. 
 
Kolejnym elementem dzia�a� Zwi�zku Powiatów Polskich w ramach realizowanego 
projektu jest koordynowanie prac specjalnie zorganizowanych Grup Wymiany 
Do�wiadcze�. W ramach tego dzia�ania wybrane samorz�dy pracuj� nad doskonale-
niem dostarczania us�ug publicznych stosuj�c ilo�ciowe wska�niki, ankiety satysfakcji 
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klientów i dobre praktyki. Do�wiadczenia zdobyte w tym komponencie s�u�� do  
upowszechnienia tej metody w�ród polskich samorz�dów. 

Drugi cykl Grup Wymiany Do�wiadcze� by� zrealizowany od pa�dziernika  2008 do 
lipca 2009. W tym cyklu, zorganizowano 11 grup, w których udzia� wzi��o 75 jed-
nostek samorz�du terytorialnego, w tym 42 miast, 12 gmin wiejskich i 21 powiatów. 
W ramach ca�ego cyklu odby�o si� od 5 do 6 spotka� poszczególnych GWD. Podczas 
spotka� i pracy w GWD samorz�dy przygotowa�y plany doskonalenia dostarczania 
jednej z wybranych us�ug, po wcze�niejszym wyliczeniu wska�ników skuteczno�ci, 
efektywno�ci i dost�pno�ci us�ugi oraz po przeprowadzaniu bada� opinii odbiorców 
us�ugi. 

Obecnie trwaj� spotkania trzeciego cyklu, które rozpocz��y si� we wrze�niu 2009 r.,  
a potrwaj� do czerwca 2010 roku. 
 

ISO DLA OBSZARÓW METROPOLITALNYCH 

ISO 9001: 2008, wdra�ane pod szyldem Zwi�zku Powiatów Polskich w jednostkach 
samorz�du terytorialnego, b�dzie czym� znacznie wi�cej, ni� tylko spe�nieniem 
za�o�e� mi�dzynarodowej normy zarz�dzania jako�ci�. Projekt skierowany jest do 
1100 pracowników, zatrudnionych w dwudziestu urz�dach gmin i powiatów z woje-
wództwa ma�opolskiego, �ódzkiego, mazowieckiego i �wi�tokrzyskiego. Realizacja 
rozpocz��a si� latem 2009 r., a zako�czy si� jesieni� 2010 r. 

 
Poznawanie potrzeb klientów i pracowników jest kluczowym elementem zarz�dzania 
jako�ci�. W zwi�zku z tym wdro�enie metod badania satysfakcji klientów i pracow-
ników do funkcjonowania jst wydaje si� bardzo wa�ne. Ustanowienie procedur 
systematycznych bada� da bowiem urz�dom gmin i powiatów narz�dzie zdobywania 
informacji niezb�dnych do skutecznego funkcjonowania i kszta�towania zadowolenia 
mieszka�ców. 
 
Skoro ju� uda si� sformu�owa� odpowied� na pytanie podstawowe „czego oczekuj� 
interesanci”, to potem pozostaje ju� tylko tak zorganizowa� prac� urz�du, aby wyj�� 
naprzeciw oczekiwaniom. Najskuteczniejszym narz�dziem, stosowanym powszechnie 
przez samorz�dy krajów Unii Europejskiej jest zbudowanie, wdro�enie i ci�g�e dosko-
nalenie systemu zarz�dzania jako�ci� opartego na mi�dzynarodowych standardach. 
Jest to przede wszystkim w�a�nie norma ISO 9001:2008. Do�wiadczenia samorz�dów 
brytyjskich, holenderskich, w�oskich wskazuj�, �e zastosowanie systemu zarz�dzania 
jako�ci� przynosi niemal natychmiastowe korzy�ci. W�ród nich, jako najwa�niejsze 
wymienia si� m.in. popraw� wizerunku organizacji pracy urz�du w oczach obywateli 
oraz wzrost zadowolenia i zaufania mieszka�ców do realizowanych us�ug i procesów, 
a tak�e lepsze dopasowanie jako�ci us�ug do wymaga� i oczekiwa� klientów  
i wreszcie skrócenie czasu trwania i oczekiwania przez klienta na zrealizowanie 
us�ugi. 
 
Projekt w 97,5 proc. refinansowany jest ze �rodków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo�ecznego. Refinansowanie obejmuje nie tylko wdro�enie, 
ale tak�e certyfikacj� systemu zarz�dzania jako�ci� wg normy ISO 9001:2008. 
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Dodatkowo refinansowaniem obj�to szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej 
oraz szeroki program bada� spo�ecznych. Priorytet V „Dobre rz�dzenie”, Dzia�anie 5.2 
„Wzmocnienie potencja�u administracji samorz�dowej” Poddzia�anie 5.2.1 
„Modernizacja zarz�dzania w administracji samorz�dowej” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita� Ludzki. 
 
 
 

WIRTUALNY KRAJ 

Zwi�zek Powiatów Polskich, w ramach dzia�a� na rzecz budowy spo�ecze�stwa 
informacyjnego, kontynuowa� w 2009 r. realizacj� projektu pod nazw� Wirtualny 
Kraj. 

Istot� przedsi�wzi�cia jest wizualizacja miast i gmin, poczynaj�c od urz�dów i insty-
tucji samorz�dowych, publicznych, po infrastruktur� terytorialn�. Wizualizacja 
obejmie wszelkie obiekty, staj�c si� narz�dziem promocji dzi�ki rzetelnej informacji 
na bazie najnowocze�niejszej, unikatowej technologii prezentacji panoramicznych. 

Zgodnie z harmonogramem w roku sprawozdawczym realizowane by�y kolejne 
prezentacje poszczególnych gmin, miast, powiatu oraz innych podmiotów. Dzi�ki 
projektowi internauci maj� mo�liwo�� wirtualnego zwiedzania danego regionu. 
Wchodz�c do wirtualnego kraju mamy wra�enie realnego zwiedzania poszczególnych 
obiektów, poznawanie ich. Dodatkowe efekty takie jak autentyczne d�wi�ki 
charakterystyczne dla danego miejsca/obiektu, narracja, filmy czy bardzo du�e 
zbli�enia obiektów stanowi� o olbrzymich walorach poznawczych poszczególnych 
prezentacji. 

Partnerem technologicznym Zwi�zku Powiatów Polskich jest firma E-Kontakt, twórca 
unikatowej technologii i systemu „wirtualnykraj”. 
Na dzie� dzisiejszy zosta�y zwizualizowane wszystkie urz�dy powiatowe z woje-
wództwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmi�sko-mazurskiego, kujawsko-
pomorskiego i lubuskiego. W roku 2010 realizowane s� sukcesywnie kolejne 
województwa. Wszystko to mo�na obejrze� na stronie www.wirtualnykraj.pl. 
 

PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO 

W latach 2000-2005 Rz�d Polski realizowa�, przy wykorzystaniu �rodków finansowych 
z bud�etu pa�stwa oraz Banku 	wiatowego, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich 
(PAOW). W ramach tego Programu realizowano m.in. projekt Wzrost efektywno�ci 
funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej” (komponent B-3 
PAOW) koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewn�trznych i Administracji.  
W ramach tego komponentu realizowany by� projekt pn. Program Rozwoju Insty-
tucjonalnego (PRI). 

Modernizacji i aktualizacji PRI podj�� si� zespó� z�o�ony z ekspertów wywodz�cych si� 
z nast�puj�cych instytucji: Ma�opolska Szko�a Administracji Publicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Zwi�zku Miast Polskich, Zwi�zek Powiatów Polskich  
i Zwi�zek Gmin Wiejskich RP w ramach projektu „Podniesienie jako�ci dzia�ania 
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urz�dów i us�ug dla mieszka�ców poprzez wdro�enie zaktualizowanej metody PRI  
w gminach i powiatach”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita� Ludzki, priorytet V. Dobre rz�dzenie, dzia�anie 5.2. 
Wzmocnienie potencja�u administracji samorz�dowej, poddzia�anie 5.2.1 Moderni-
zacja zarz�dzania w administracji samorz�dowej. 

W ramach realizacji dzia�a� projektowych przewidziane s� nast�puj�ce etapy 
realizacji tego celu: 

I. Aktualizacja metody samooceny i poprawa potencja�u instytucjonalnego gmin 
i powiatów przez dostosowanie jej do aktualnego stanu prawnego i nowych 
potrzeb. 

II. Poprawa funkcjonowania 6 urz�dów gmin wiejskich, 6 miejskich oraz 6 starostw 
powiatowych poprzez wdro�enie metody PRI i realizacj� 3 jej etapów: 
a. analizy poziomu rozwoju instytucjonalnego; 
b. zaprojektowania koniecznych usprawnie�; 
c. wdra�anie usprawnie� i ocen� efektów zmian. 

III. Poprawa funkcjonowania dalszych 60 jednostek samorz�du lokalnego poprzez 
wdro�enie etapów analizy i planowania dzia�a� rozwojowych urz�dów dzi�ki 
warsztatom i konferencjom regionalnym oraz budowie bazy benchmarkingowej. 

IV. Upowszechnienie metody i korzy�ci ze stosowania metody PRI w samorz�dach. 
 

RANKING POWIATÓW, MIAST I GMIN 

Zwi�zek Powiatów Polskich prowadzi coroczny ranking najlepszych powiatów i gmin. 
W rankingu mog� uczestniczy� wszystkie gminy, powiaty i miasta na prawach 
powiatu z ca�ej Polski. 

Ranking trwa ca�y czas, natomiast na koniec ka�dego roku jest podsumowanie,  
a samorz�dom które osi�gn��y najwy�sze wyniki przyznawane s� puchary i oko-
liczno�ciowe dyplomy. Puchary te s� wr�czane podczas Zgromadzenia Ogólnego 
Zwi�zku Powiatów Polskich. 

Uczestnicy rankingu otrzymuj� punkty w kilku g�ównych kategoriach: promocji 
jednostki, wspieranie rozwoju spo�ecze�stwa informacyjnego, poprawy jako�ci 
obs�ugi interesantów, rozwój informacyjny. 

Poni�ej przedstawiamy list� zwyci�zców za rok 2009 w poszczególnych 
kategoriach: 

Powiaty: 
 
1. Powiat Kielecki – honorowy tytu� „DOBRY POLSKI SAMORZ
D 2010” 
2. Powiat S�upski 
3. Powiat Bielski (�l�ski) 
4. Powiat Augustowski 
5. Powiat Ostródzki 
6. Powiat Kwidzy�ski 
7. Powiat Szczecinecki 
8. Powiat Zielonogórski 
9. Powiat 
ni�ski 
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10. Powiat Drawski 
11. Powiat Pozna�ski 
12. Powiat Stalowowolski 
13. Powiat 
ywiecki 
14. Powiat Wolszty�ski 
15. Powiat Ostrowski (wielkopolski)  
 
 
Miasta na prawach powiatu: 
 
1. Miasto Kraków – honorowy tytu� „DOBRY POLSKI SAMORZ
D 2010” 
2. Miasto Nowy S�cz 
3. Miasto S�upsk 
4. Miasto Gda�sk 
5. Miasto Rzeszów 
6. Miasto Legnica 
7. Miasto Gorzów Wielkopolski 
8. Miasto Warszawa 
9. Miasto Krosno 
10. Miasto Piotrków Trybunalski 
11. Miasto D�browa Górnicza 
12. Miasto Olsztyn 
13. Miasto Rybnik 
14. Miasto Konin 
15. Miasto W�oc�awek 
 
 
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: 
 
1. Brodnica (UM) – honorowy tytu� „DOBRY POLSKI SAMORZ
D 2010” 
2. Boles�awiec (UM) - Prezydent 
3. Trzebinia (UM) 
4. Polanica-Zdój (UM) 
5. Sochaczew (UM) 
6. Kudowa-Zdrój (UM) 
7. D�browa Tarnowska (UM) 
8. Mi�dzylesie (UM) 
9. L�dek-Zdrój (UM) oraz S�dziszów (UM) 
10. Siewierz (UM) 
11. Duszniki Zdrój (UM) 
12. Stronie 	l�skie (UM) 
13. Barcin (UM) 
14. 	rem (UM) 
15. B�aszki (UM) 
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Gminy wiejskie: 
 
1. Kobylnica – honorowy tytu� „DOBRY POLSKI SAMORZ
D 2010” 
2. Ustka oraz Tychowo 
3. Wielka Wie� 
4. Zabierzów 
5. Przem�t 
6. Duszniki 
7. Piaski 
8. Jab�onna 
9. Kozy 
10. Korzenna 
11. Borz�cin 
12. Wijewo 
13. Sztabin 
14. G�sawa 
15. Bobrowo 

Z okazji dziesi�ciolecia usamorz�dowienia wspólnot powiatowych wyniki rankingu 
zosta�y opracowane w skali dziesi�ciu lat (we wszystkich kategoriach). W ten sposób 
powsta� Ranking Dziesi�ciolecia Gmin i Powiatów, którego wyniki w poszcze-
gólnych kategoriach prezentujemy poni�ej: 
 
POWIATY:  
1. miejsce – Powiat J�drzejowski  
2. miejsce – Powiat Szczecinecki  
3. miejsce – ex aequo: Powiat Bielski (�l�skie) i Powiat Kielecki  
4. miejsce – ex aequo: Powiat Augustowski i Powiat ni�ski  
5. miejsce – ex aequo: Powiat Ole�nicki, Powiat S�upski i Powiat Wyszkowski  
6. miejsce – ex aequo: Powiat Gosty�ski i Powiat Ostrowski  
7. miejsce – Powiat ywiecki  
8. miejsce – ex aequo: Powiat Kamiennogórski i Powiat Radziejowski  
9. miejsce – Powiat E�cki  
10. miejsce – Powiat Wo�owski  
11. miejsce – Powiat �widnicki  
12. miejsce – ex aequo: Powiat Bia�ogardzki, Powiat Pozna�ski  
                                      i Powiat Sieradzki  
13. miejsce – ex aequo: Powiat Kwidzy�ski i Powiat Wielu�ski  
14. miejsce – ex aequo: Powiat B�dzi�ski, Powiat Boche�ski i Powiat 
Kro�nie�ski (Krosno Odrza�skie)  
15. miejsce – Powiat �owicki  
  
MIASTA NA PRAWACH POWIATU:  
1. miejsce – Miasto S�upsk  
2. miejsce – Miasto D�browa Górnicza  
3. miejsce – Miasto �winouj�cie  
4. miejsce – Miasto Legnica  
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5. miejsce – ex aequo: Miasto Jaworzno i Miasto Piotrków Trybunalski  
6. miejsce – Miasto Rzeszów  
7. miejsce – Miasto Konin  
8. miejsce – Miasto Bytom  
9. miejsce – Miasto Jelenia Góra  
10. miejsce – Miasto Rybnik  
11. miejsce – Miasto Tychy  
12. miejsce – Miasto Krosno  
13. miejsce – Miasto Ruda �l�ska  
14. miejsce – ex aequo: Miasto Nowy S�cz i Miasto Przemy�l  
15. miejsce – Miasto Szczecin 
 
GMINY MIEJSKIE I MIEJSKO-WIEJSKIE:  
1. miejsce – Miasto Polanica-Zdrój  
2. miejsce – Miasto Brodnica  
3. miejsce – Miasto D�browa Tarnowska  
4. miejsce – Miasto Boles�awiec  
5. miejsce – Miasto Trzebinia  
6. miejsce – Miasto Ko�uchów  
7. miejsce – ex eaquo: Miasto Pu�tusk i Miasto Stronie �l�skie  
8. miejsce – Miasto Sieradz  
9. miejsce – Miasto Czelad	  
10. miejsce – Miasto Mor�g  
11. miejsce – ex eaquo: Miasto Krapkowice i Miasto Zalewo  
12. miejsce – Miasto Marki  
13. miejsce – Miasto Duszniki Zdrój  
14. miejsce – Miasto Kudowa-Zdrój  
15. miejsce – Miasto Aleksandrów Kujawski 
 
GMINY WIEJSKIE:  
1. miejsce – Gmina Kobylnica  
2. miejsce – Gmina Limanowa  
3. miejsce – Gmina Duszniki  
4. miejsce – Gmina Sztabin  
5. miejsce – Gmina Przem�t  
6. miejsce – Gmina Zamo�d  
7. miejsce – Gmina Jasienica  
8. miejsce – Gmina Ko�obrzeg  
9. miejsce – Gmina Po�wi�tne  
10. miejsce – Gmina Korzenna  
11. miejsce – Gmina Damnica  
12. miejsce – Gmina Paw�osiów  
13. miejsce – Gmina Jab�onna  
14. miejsce – ex eaquo: Gmina Dubicze Cerkiewne i Gmina G�sawa  
15. miejsce – Gmina Mieleszyn 
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WYDARZENIA RÓ�NE 

II Forum Funduszy Europejskich 

W dniach 7 i 8 maja odby�o si� na Zamku Królewskim w Warszawie II Forum 
Funduszy Europejskich. Sk�ada�a si� na nie cz��� konferencyjna i targowo wysta-
wiennicza.  

G�ównym organizatorem by�o Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zwi�zek Powiatów 
Polskich zorganizowa� i przeprowadzi� w Sali Koncertowej konferencj� na temat 
„Fundusze Europejskie Szans� dla Polskiego Samorz�du”. Konferencj� otworzyli 
Prezes Zarz�du ZPP Kazimierz Kotowski i Pani El�bieta Bie�kowska, Minister Rozwoju 
Regionalnego. 

Na konferencj� z�o�y�y si� trzy sesje tematyczne: „Fundusze europejskie szans� dla 
polskiego samorz�du”, „Praktyczne do�wiadczenia z wykorzystywania funduszy 
unijnych dla realizacji projektów infrastrukturalnych wp�ywaj�cych na rozwój lokalny” 
i sesja trzecia „Mo�liwo�ci pozyskiwania funduszy unijnych na projekty infra-
strukturalne kszta�tuj�ce rozwój lokalny”. 

Konferencje po�wi	cone ochronie zdrowia 

Zwi�zek Powiatów Polskich by� wspó�organizatorem konferencji po�wi�conych 
ró�nym zagadnieniom zwi�zanym z ochron� zdrowia. I tak: 

1. Uwarunkowania przekszta�ce� szpitali w spó�ki – wspó�praca samo-
rz�dów z zarz�dami szpitali. Organizatorem konferencji by�o Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorz�dowych, a patronat nad 
konferencj� obj�� Zwi�zek Powiatów Polskich. Konferencja odby�a si� 5 lutego 
w Warszawie. 

2. Zak�ad Opieki Zdrowotnej – wyzwania 2009. Wspó�organizatorami 
konferencji byli Zwi�zek Powiatów Polskich i Konfederacja Pracodawców. 
Konferencja odby�a si� 3 marca 2009 w Warszawie. 

3. Klucze do efektywnego zarz�dzania szpitalem w 2009 r. Restruktury-
zacja, przekszta�cenia w�asno�ciowe, kontraktowanie �wiadcze� zdrowotnych  
i us�ug medycznych przez p�atników prywatnych i publicznych. Konferencja 
zosta�a zorganizowana przez Uniwersytet Medyczny w �odzi, Spo�eczn� 
Wy�sz� Szko�� Przedsi�biorczo�ci i Zarz�dzania oraz Krajowy Instytut Ubez-
pieczania pod patronatem Zwi�zku Powiatów Polskich. Konferencja odby�a si� 
20 marca w Warszawie. 

4. Optymalne regulacje podatkowe w ochronie zdrowia. Konferencja 
zosta�a zorganizowana przez Konfederacj� Pracodawców Polskich we wspó�-
pracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracodawców Prywatnej S�u�by 
Zdrowia - Medycyna Prywatna, Ogólnopolskim Zwi�zkiem Szpitali Niepub-
licznych, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Niepublicznych Szpitali Samo-
rz�dowych, Zwi�zkiem Powiatów Polskich oraz Akademi� „Mened�era 
Zdrowia”. Konferencja odby�a si� 6 maja 2009 r. w Warszawie. 

5. Ma�opolskie Forum Prawniczo-Medyczne. By�o to ju� VII Doroczne 
Forum Prawniczo- Medycznym. Organizatorzy Konferencji to: Fundacja dla 
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Wydzia�u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello�skiego i Ko-
misja Prawna Okr�gowej Izby Lekarskiej w Krakowie. 
Tym razem Forum zosta�o przygotowane wspólnie ze Zwi�zkiem Powiatów 
Polskich i z udzia�em Konwentu Powiatów Województwa Ma�opolskiego. 
Odby�o si� 8 maja w Krakowie. 

6. Prawno-podatkowe przekszta�cenia i funkcjonowanie szpitala jako 
spó�ki. Organizatorami konferencji byli Spó�ka Taxa Group specjalizuj�ca si� 
w doradztwie podatkowym oraz Zwi�zek Powiatów Polskich. Konferencja 
odby�a si� 14 maja we Wroc�awiu. 

7. Innowacja w medycynie. Diagnostyka, farmacja, zarz�dzanie, infor-
matyzacja. Konferencja zorganizowana zosta�a przez Akademi� Mened�era 
Zdrowia oraz Konfederacj� Pracodawców Polskich, School of Commerce and 
Law Lazarski i Zwi�zek Powiatów Polskich. Konferencja odby�a si� 27 maja  
w Warszawie. 

8. Rozwi�zania informatyczne w medycynie. Konferencja zorganizowana 
przez Konfederacj� Pracodawców Polskich, Stowarzyszenie Mened�erów 
Opieki Zdrowotnej i Zwi�zek Powiatów Polskich. Konferencja odby�a si�  
27 pa�dziernika w Warszawie. 

9. Medycyna, farmacja, przejrzysto��. Konferencja zorganizowana przez 
Konfederacj� Pracodawców Polskich, Stowarzyszenie Mened�erów Opieki 
Zdrowotnej i Zwi�zek Powiatów Polskich. Konferencja odby�a si� 9 grudnia  
w Warszawie. 

Porozumienie Zwi�zku Powiatów Polskich  
i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi	biorczo�ci 

Polska Agencja Rozwoju Przedsi�biorczo�ci (PARP) podpisa�a porozumienie o wspó�-
pracy ze Zwi�zkiem Powiatów Polskich (ZPP). Dzi�ki niemu obie instytucje rozpoczn� 
wspó�prac� w podejmowaniu dzia�a� na rzecz rozwoju przedsi�biorczo�ci w Polsce. 
Porozumienie to równie� kolejny krok w budowaniu przez PARP spójnego  
i efektywnego systemu informowania o zasadach rozpoczynania i prowadzenia 
dzia�alno�ci gospodarczej oraz mo�liwych �ród�ach finansowania prowadzonej 
dzia�alno�ci. 
 
Efektem porozumienia b�dzie przede wszystkim mo�liwo�� dotarcia z pe�n� i wiary-
godn� informacj� do wszystkich zainteresowanych. Samorz�dy bezpo�rednio 
uzyskaj� wiedz� o realizowanych dzia�aniach PARP oraz o wynikach prowadzonych 
bada� w uj�ciu regionalnym. Z kolei PARP pozna lepiej oczekiwania i potrzeby zwi�-
zane z rozwojem przedsi�biorczo�ci z punktu widzenia samorz�dów. 

G�ówne obszary wspó�pracy wynikaj�ce z zapisów porozumienia pomi�dzy PARP  
i ZPP: 

1. Informowanie o wyst�puj�cych barierach rozwoju przedsi�biorczo�ci, potrzebach 
informacyjnych przedsi�biorców i osób zamierzaj�cych rozpocz�� dzia�alno�� 
gospodarcz�, oczekiwanych formach wsparcia, zapotrzebowaniu na nowe rodzaje 
us�ug, zdiagnozowanych tendencjach gospodarczych. 
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2. Przekazywanie informacji o realizowanych i planowanych projektach na rzecz 
rozwoju przedsi�biorczo�ci oraz wiadomo�ci dotycz�cych dzia�a�, których 
beneficjentami s� bezpo�rednio b�d� po�rednio samorz�dy. 

3. Konsultacje dotycz�ce wybranych, planowanych dzia�a�, konkursów, projektów, 
itp.  

4. Wykorzystanie kana�ów informacyjnych Stron Porozumienia do przekazywania 
istotnych wiadomo�ci zwi�zanych z przedsi�biorczo�ci� i innowacyjno�ci�, w szcze-
gólno�ci z zakresu mo�liwo�ci wsparcia przedsi�biorców i osób zamierzaj�cych 
rozpocz�� dzia�alno�� gospodarcz� oraz rozwoju przedsi�biorczo�ci i innowacyjno�ci. 

5. Planowanie i realizacja wspólnych dzia�a�, koordynacja przedsi�wzi��. 

6. Udzia� w inicjatywach i przedsi�wzi�ciach partnerów porozumienia (akcje 
promocyjno-informacyjne, spotkania, seminaria, konferencje itp.) 

W kolejnym etapie planowane jest okre�lenie dalszych obszarów wspó�pracy oraz – 
na podstawie uzyskanych wspólnie do�wiadcze� – uszczegó�owienie ich zakresów, 
sposobów wspó�dzia�ania i zasad przep�ywu informacji pomi�dzy partnerami 
Porozumienia. 

Jubileusz dwudziestolecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

18 wrze�nia 2009 roku, Fundacja obchodzi�a swoje 20 urodziny. W trakcie 
uroczysto�ci uhonorowano grup� osób odznaczeniami pa�stwowymi, przyznanymi 
przez Prezydenta RP. M.in. Krzy�em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony 
zosta� Adam Sierzputowski - by�y starosta olszty�ski. 

Mistrzostwa Polski Powiatów w Bryd�u Sportowym 

Do udzia�u w rywalizacji Mistrzostw Polski Powiatów w Bryd�u Sportowym, które 
odby�y si� 18 pa�dziernika 2009 r. zg�oszonych zosta�o ponad 1000 zawodników 
wchodz�cych w sk�ad 121 reprezentacji powiatów. Rozgrywki po raz pierwszy  
w historii - w pe�ni zachowuj�c wymiar sportowy – odby�y si� z wykorzystaniem 
internetu. Ostatecznie mistrzostwa uko�czy�y 464 pary. W ogólnopolskiej klasyfikacji 
wygra� powiat olecki, przed Wroc�awiem i powiatem goleniowskim. 

Mistrzostwa to wspólne przedsi�wzi�cie Zwi�zku Powiatów Polskich i Polskiego 
Zwi�zku Bryd�a Sportowego. 
W roku dziesi�ciolecia usamorz�dowienia maj�cych osiem wieków tradycji powiatów 
ZPP zdecydowa� si� do��czy� do PZBS w promocji dyscypliny XXI wieku: bryd�a 
sportowego.  

Powiaty powo�ywa�y swoje reprezentacje i organizowa�y miejsce rozgrywek 
(stanowiska komputerowe do gry). W ka�dym miejscu rozgrywek by� obecny s�dzia 
PZBS odpowiedzialny za sportowy przebieg zawodów. W zwi�zku z tym, �e rozgrywki 
by�y rozgrywane na platformie BBO, nie by�o potrzeby, aby zawodnicy z poszcze-
gólnych par musieli zasiada� do komputera w tej samej miejscowo�ci (to �wiadczy 
zreszt� o dodatkowej atrakcyjno�ci rozgrywek, bo zosta�a z�amana zasada (bariera) 
jedno�ci miejsca). Poszczególni zawodnicy mogli zasi��� do komputera w ró�nych 
miejscach, a gra tylko na tym zyska�a. Kibice w ca�ej Polsce (i nie tylko) mogli �ledzi� 
to historyczne przedsi�wzi�cie. 
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Nagroda im. Grzegorza Palki 

Po raz dwunasty w pa�dzierniku 2009 r. zosta�y wr�czone Nagrody imienia Grzegorza 
Palki. Te Samorz�dowe Oskary przyznawane s� za wybitne zas�ugi dla samorz�du 
terytorialnego. Za skuteczne zarz�dzanie powiatem oraz zaanga�owanie w dzia�al-
no�� krajowych struktur samorz�dowych nagrodzono starost� polkowickiego i wice-
prezesa Zwi�zku Powiatów Polskich Marka Tramsia. 

Zarz�dzanie wizerunkiem miasta 

Pod patronatem Zwi�zku Powiatów Polskich przygotowano adresowany g�ównie do 
pracowników administracji samorz�dowej, specjalistyczny kurs zarz�dzania wize-
runkiem miasta-powiatu. 

Celem tego kursu by�o dostarczenie wiedzy i praktycznych umiej�tno�ci w trudnej 
sztuce zarz�dzania tak istotnym walorem miasta czy powiatu jakim jest ich 
wizerunek. Kurs „Zarz�dzanie wizerunkiem miasta”, to pierwszy w Polsce kurs 
pomy�lany o potrzebach mniejszych �rodowisk i osobach zajmuj�cych si� tam 
promocj� walorów swych miast i powiatów. Z my�l� o nich przygotowano program 
zaj�� dotycz�cy kwestii najwa�niejszych czyli praktycznego radzenia sobie w takich 
sprawach jak: planowanie prac wizerunkowych, typowanie adresatów tych prac, 
pozyskiwanie partnerów w zarz�dzaniu wizerunkiem, doboru instrumentów budowy 
wizerunku itp. 

 

Promocity - I Przegl�d Filmów Promocyjnych Miast i Regionów 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Miast i Regionów ProRegiona zorganizowa�o, 
pod patronatem Zwi�zku Powiatów Polskich pierwszy Przegl�d Filmów Promocyjnych 
Miast i Regionów "PromoCity", który odby� si� 28 wrze�nia 2009 roku w Lublinie. 
Przegl�d sk�ada� si� z dwóch g�ównych cz��ci: warsztatowej oraz uroczystej gali 
konkursowej. 

 

ENERGIA ODNAWIALNA 

Zwi�zek Powiatów Polskich prowadzi równie� dzia�ania promuj�ce wykorzystanie 
�róde� energii odnawialnej. Poza oczywistymi korzy�ciami p�yn�cymi z jej stosowania, 
pami�ta� te� nale�y o tym, �e wed�ug Polityki energetycznej Polski do 2025, w roku 
2010 planuje si� uzyskiwanie energii ze �róde� odnawialnych na poziomie 7,5%. 

W ramach swoich dzia�a� ZPP prowadzi rejestr pe�nomocników ds. energii odnawial-
nej oraz ekoenergetyczny ranking powiatów, miast i gmin. 

Lista laureatów Rankingu ekoenergetycznego za rok 2009, w podziale na poszcze-
gólne rodzaje jednostek samorz�du terytorialnego, przedstawia si� nast�puj�co: 
 
Powiaty: 
 

1. Powiat S�upski  
2. Powiat Szczecinecki 
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3. Powiat Kro�nie�ski (Krosno Odrza�skie) 
 
Miasta na prawach powiatu: 
 

1. Miasto Nowy S�cz 
2. Miasto S�upsk 
3. Miasto Rzeszów 

 
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: 
 

1. Brodnica 

2. Trzebinia 

3. Polanica-Zdrój 

 
Gminy wiejskie: 
 

1. Kobylnica  
2. Piaski  
3. Tychowo 

 
 

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 afiliowanych przy Unii 
Europejskiej mi�dzynarodowych organizacji skupiaj�cych samorz�dy. Jest cz�onkiem 
Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), a naszymi reprezentantami w Komitecie 
Politycznym CEMR s�: 

Ligia Krajewska – wiceprzewodnicz�ca Rady m.st. Warszawy 
Zenon Rodzik – Starosta Opolski (lubelskie) 
Jan Grabkowski – Starosta Pozna�ski 
Joachim Smy�a – Starosta Lubliniecki. 

Pani Ligia Krajewska zosta�a wybrana do w�adz CEMR i pe�ni funkcj� wiceprzewodni-
cz�cej Komitetu Wykonawczego, a do jej obowi�zków nale�y uczestniczenie w posie-
dzeniach Komitetów Politycznych.  

W ramach CEMR dzia�a równie� Polsko-Niemiecka Grupa Robocza, której cz�onkami 
ze strony Zwi�zku Powiatów Polskich s�: Jan Golonka – Starosta Nowos�decki, 
Krzysztof Kozicki – Starosta �om�y�ski, Henryk Lakwa – Starosta Opolski, Jacek 
Paj�k – Starosta Boche�ski, Marzena Pilipiec – Starostwo Powiatowe w Wodzis-
�awiu 	l�skim, Cezary Przybylski – Starosta Boles�awicki, Joachim Smy�a – 
Starosta Lubliniecki, Justyna Tracichleb – Starostwo Powiatowe w Wo�owie, Edyta 
Woldan – Starostwo Powiatowe w Radomsku. 

Zwi�zek Powiatów Polskich ma tak�e swoich przedstawicieli w Kongresie W�adz 
Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE). Cz�onkami Izby W�adz Lokalnych s� 



Sprawozdanie z dzia�alno�ci Zwi�zku Powiatów Polskich w roku 2009�
 

 54 Projekty realizowane przez ZPP 
 

Joachim Smy�a – Starosta Lubliniecki oraz El�bieta Smoli�ska – Starosta Prusz-
kowski. 

Z kolei w Komitecie Regionów Unii Europejskiej przedstawicielami ZPP s�: Ludwik 
W�grzyn – radny powiatu boche�skiego, Marek Tram� – Starosta Polkowicki, 
Marek Kotschy – Wicestarosta Szczecinecki, Marzena Kempi�ska – Starosta 
	wiecki, Robert Godek – Starosta Strzy�owski, Micha� Karalus – Starosta Ple-
szewski. 
 
PIERWSZA POLITYCZNA KONFERENCJA EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI 
W�ADZ LOKALNYCH SZCZEBLA PO�REDNIEGO – CEPLI 

W hiszpa�skim Caceres odby�a si� pierwsza Polityczna Konferencja Europejskiej 
Konfederacji W�adz Lokalnych Szczebla Po�redniego – CEPLI. Zwi�zek Powiatów 
Polskich reprezentowa� Jan Maciej Czajkowski, delegat �odzi do Zgromadzenia 
Ogólnego Zwi�zku Powiatów Polskich, dyrektor Biura Informatyki Urz�du Miasta 
�odzi. (www.uml.lodz.pl) 

Celem konferencji by�o promowanie wspó�pracy oraz poszukiwanie wspólnego 
stanowiska dotycz�cego tzw. Zielonej Ksi�gi w sprawie spójno�ci terytorialnej – 
dokumentu przyj�tego przez Komisj� Europejsk� w pa�dzierniku ubieg�ego, 
dotycz�cego ró�nych aspektów spójno�ci terytorialnej UE m.in.: wspó�pracy  
w pokonywania ró�nic, tworzeniu po��cze� mi�dzy poszczególnymi terytoriami oraz 
zrównowa�onego i harmonijnego rozwoju UE dzi�ki zwi�kszeniu konkurencyjno�ci 
regionów. 

Podczas konferencji zatwierdzono Umow� Partnersk�, opart� na podpisanej na 
zje�dzie za�o�ycielskim w lipcu 2008 roku tzw. Karcie z Awignion. Wybrano równie� 
jednoroczne w�adze CEPLI. Prezydencj� obj�� Claudy Lebreton - przewodnicz�cy 
Zgromadzenia Departamentów Francuskich. Wiceprzewodnicz�cymi CEPLI zostali 
reprezentanci z Hiszpanii, Niemiec i W�gier. 

W Caceres przedstawiono o�wiadczenie CEPLI w sprawie spójno�ci terytorialnej, 
broni�c przede wszystkim kluczowej roli w�adz lokalnych szczebla po�redniego.  
W podobnym tonie wypowiadali si� zaproszeni na konferencj� go�cie z Komisji 
Europejskiej i Rady Europy. 

CEPLI to skrót francuskoj�zycznej nazwy stowarzyszenia Confédération Européenne 
de Pouvoirs Locaux Intermédiaires. 

Spotkanie w Caceres zosta�o zorganizowana na zaproszenie Hiszpa�skiej Federacji 
W�adz Miejskich i Prowincji (FEMP). Uczestniczyli w niej przedstawiciele Niemiec, 
W�gier, Polski, W�och, Grecji, Belgii, Francji, Bu�garii i Hiszpanii. 
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