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Szanowne Koleżanki i Koledzy,
miniony rok 2013 nie należał do najłatwiejszych w naszej działalności, ale
zakończył się optymistyczną informacją o skutecznym rozdysponowaniu ponad
160 mln dodatkowych pieniędzy, w tym 29 mln dla powiatów na realizację
zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej i 3 mln dla sześciu
powiatów, które poniosły straty w infrastrukturze komunalnej w wyniku
zdarzeń losowych. To był dobry akcent skutecznej działalności naszego
Związku.
Jeśli cofnąć się do początków roku 2013, nie sposób pominąć wydarzenie,
jakie miało miejsce 18 lutego w Sali Kolumnowej Sejmu. Zorganizowana
przez Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz
Związek Powiatów Polskich konferencja „Od przeszłości do przyszłości
ustroju samorządu powiatowego” dobitnie pokazała, że lekceważące kiedyś
powiedzenie „Polska powiatowa” teraz brzmi dumnie. Jest synonimem
szerokich horyzontów, determinacji w realizowaniu celów i niepodważalnych
osiągnięć wspólnot lokalnych.

Szanowni Delegaci,
w ubiegłym roku ogłosiliśmy „Rok powiatów”, trwający od kwietnia 2013
do kwietnia 2014. Jeśli spojrzeć na fakty i skuteczność działania Związku
Powiatów Polskich, to w określeniu „Rok powiatów” nie ma żadnej przesady.
Możemy z dumą przytoczyć zakończone sukcesem negocjacje z organami Unii
Europejskiej. Będziemy mogli skorzystać z dofinasowania unijnego
w projektach decydujących o rozwoju lokalnych i regionalnych wspólnot
samorządowych. W tym kontekście istotne jest, że udało się uzyskać gwarancję
kwalifikowalności podatku VAT w realizowanych przez nas projektach,
co bardzo korzystnie wpłynie na proporcje: wkład własny samorządu,
a dofinansowanie unijne.
Niekwestionowana jest rola Związku Powiatów Polskich w kształtowaniu
treści ogólnopolskich programów operacyjnych tworzonych na potrzeby
wdrażania środków unijnych perspektywy lat 2014 – 2020.
W pracach nad tymi ważnymi dokumentami, nasz Związek przyjął rolę
koordynatora wszystkich korporacji samorządowych: dostarczone zostały setki
argumentów i poprawek, z których znakomita większość została
zaakceptowana przez resort infrastruktury i rozwoju.

Związek Powiatów Polskich wypracował sobie silną pozycję partnera w procesie legislacyjnym.
Tytułem przykładu: udało się przekonać resort zdrowia o potrzebie korekty projektu
wprowadzającego obowiązek dla szpitali, utrzymywania przez całą dobę karetki i personelu
lekarskiego do transportu sanitarnego. Wprowadzenie tego rozwiązania skutkowałoby dodatkowym
obciążeniem dla szpitala w wysokości średnio milion złotych rocznie. Ostatecznie projekt
rozporządzenia został zmieniony z uwzględnieniem interesu pacjentów oraz możliwości finansowych
systemu ochrony zdrowia Udało się także osiągnąć wydłużenie okresu dostosowawczego SOR-ów
w zakresie lądowisk dla helikopterów.
Między innymi dzięki aktywności ZPP udało się uzyskać wydłużenie do 2017 roku okresu
dostosowania szpitalnych oddziałów ratunkowych do warunku zapewnienia lądowisk dla
helikopterów, a także oraz uratować SP ZOZ–y i inne samorządowe osoby prawne przed
obowiązkiem lokowania wolnych środków w depozytach JST lub Ministra Finansów. W tej ostatniej
sprawie, po wielu spotkaniach z przedstawicielem resoru finansów osiągnięto kompromis
oczekiwany przez środowiska samorządowe. W efekcie depozyty będą, ale nie obowiązkowe
a fakultatywne.
Przy naszym znaczącym udziale znowelizowany został art. 243 ustawy o finansach publicznych
(indywidualne limity zadłużenia) i wprowadzone przepisy dotyczące mechanizmów naprawczych.
Poprawa jest niewielka - zatem rok 2014 będzie okresem monitoringu skuteczności
zaproponowanych rozwiązań, a jednocześnie czasem na wypracowanie kolejnych rozwiązań
stabilizujących sytuację finansową samorządów terytorialnych.
Nie ma sukcesów bez współpracy z innymi ogólnopolskimi organizacjami samorządu terytorialnego.
Potwierdzają to losy ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Wspólne stanowisko Związku
Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich przekonało Prezydenta Bronisława Komorowskiego
o potrzebie podjęcia decyzji o skierowaniu nowelizacji ustawy o drogach publicznych do Trybunału
Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Z kolei nasze współdziałanie z Unią Metropolii
Polskich doprowadziły do uelastycznienia przepisów dotyczących indywidualnego wskaźnika
zadłużenia gmin, powiatów i województw.

Koleżanki i Koledzy Starostowie,
Zarząd przedkłada sprawozdanie za rok 2013, rok jubileuszy i codziennego, uporczywego działania
na rzecz samorządów powiatowych. Mamy przekonanie, że zrobiliśmy wiele, ale nasz Związek
Powiatów Polskich czekają wciąż do spełnienia nowe zadania na rzecz wspólnot lokalnych.

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Marek Tramś
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SKàAD ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW
POLSKICH
PREZES ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
Marek TramĞ – Starosta Polkowicki
WICEPREZESI
Robert Godek – Starosta StrzyĪowski
Jan Grabkowski – Starosta PoznaĔski
Marzena KempiĔska – Starosta ĝwiecki
Andrzej Páonka – Starosta Bielski (woj. Ğląskie)
Zenon Rodzik – Starosta Opolski (woj. lubelskie)
CZàONKOWIE ZARZĄDU
Cezary Gabryjączyk – Starosta àaski
Edmund Kaczmarek – Starosta JĊdrzejowski
Ewa Masny – Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Józef Kozina – Starosta Gáubczycki
Piotr Lech – Starosta Milicki
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki
Krzysztof Maükiewicz – Starosta Wąbrzeski
Mirosáaw Pampuch – Starosta OlsztyĔski
Józef Reszke – Starosta Wejherowski
ElĪbieta SmoliĔska – Starosta Pruszkowski
Sáawomir Snarski – Starosta Bielski (woj. podlaskie)
Wacáaw StraĪewicz – Wicestarosta GiĪycki
Zbigniew Szumski – Starosta ĝwiebodziĔski
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski
Józef Tomal – Starosta MyĞlenicki
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SKàAD KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU
POWIATÓW POLSKICH
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
Michaá Karalus – Starosta Pleszewski

ZASTĉPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ
Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki
CZàONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ
Wáodzimierz Brodiuk – Starosta Ostródzki
Józef Jodáowski – Starosta Rzeszowski
Zdzisáaw Kaáamaga – Starosta Ostrowiecki
Ryszard Kurp – Starosta WolsztyĔski
Szczepan Oádakowski – Starosta Suwalski
Zygmunt Worsa – Starosta ĝwidnicki
Robert Zakrzewski – Starosta RadomszczaĔski
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PRZEWODNICZĄCY KONWENTÓW
POWIATÓW
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Dolnoœlċskiego
Cezary Przybylski - Starosta Bolesáawiecki
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marzena KempiĔska – Starosta ĝwiecki
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego
Paweá Pikula – Starosta Lubelski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
Marek CieĞlak – Starosta ĩarski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa âódzkiego
Andrzej Szymanek – Starosta Wieruszowski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Maãopolskiego
Jacek Pająk – Starosta BocheĔski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
Bogdan Pągowski – Starosta Wyszkowski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego
Józef Swaczyna – Starosta Opolski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego
Józef Michalik – Starosta Lubaczowski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego
Franciszek WiĞniewski – Starosta Augustowski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego
Janina KwiecieĔ – Starosta Kartuski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Œlċskiego
Andrzej Páonka – Starosta Bielski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Œwiętokrzyskiego
Edmund Kaczmarek – Starosta JĊdrzejowski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Warmiľsko-Mazurskiego
Tadeusz Mordasiewicz – Starosta KĊtrzyĔski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego
Lech Janicki - Starosta Ostrzeszowski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki
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XVI ZGROMADZENIE OGÓLNE
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
W dniach 8 i 9 kwietnia 2013 r. w WiĞle odbyáo siĊ XVI Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich. Pierwszego dnia obrad zorganizowano seminaria, których tematyka
dotyczyáa zagadnieĔ istotnych dla dziaáania powiatów: ustrój i przyszáoĞü samorządów
terytorialnych w Polsce, regulacje prawne z zakresu funkcjonowania rynku pracy
i promocji zatrudnienia.
W drugim dniu XVI Zgromadzenia Ogólnego odbyáy siĊ obrady plenarne poĞwiĊcone
omówieniu dziaáaĔ zrealizowanych przez ZPP w roku 2012 oraz planowanych na rok
2013.
Delegaci wysáuchali sprawozdania Prezesa Zarządu Marka TramĞ z dziaáalnoĞci ZPP
w roku 2012 oraz z wykonania budĪetu za rok 2012. PrzyjĊto równieĪ ZaáoĪenia
programowe Związku Powiatów Polskich na rok 2013.
XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjĊáo takĪe zmiany
w statucie Związku, dostosowujące go do nowych zadaĔ stowarzyszenia oraz uchwaliáo
nowy Regulamin Pracy Zarządu Związku Powiatów Polskich. Delegaci przyjĊli takĪe
stanowisko w sprawie podjĊcia dziaáaĔ w zakresie zmiany zapisów statutowych
dotyczących Konwentów Powiatów.

STANOWISKA PRZYJĉTE PRZEZ XVI ZGROMADZENIE
OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
x ZVSUDZLHSURMHNWyZ]PLDQXVWURMXVDPRU]ąGRZHJR
x ZVSUDZLHSU]\ZUyFHQLDZáDĞFLZHMUROLSRZLDWRP
x ZVSUDZLH]PLDQZV\VWHPLHILQDQVyZSXEOLF]Q\FK
x ZVSUDZLHVSRVREXZ\]QDF]DQLDREV]DUyZIXQNFMRQDOQ\FK
x SRSLHUDMąFHLQLFMDW\ZĊ]PLDQZXVWDZLHRJRVSRGDUFHNRPXQDOQHM
x Z VSUDZLH GRVWĊSX SRZLDWyZ GR ĞURGNyZ ILQDQVRZ\FK GHG\NRZDQ\FK
UR]ZRMRZLZVL
x ZVSUDZLHSUREOHPyZZ]DNUHVLHWUDQVSRUWXLNRPXQLNDFML
x ZVSUDZLHRJáRV]HQLD5RNX3RZLDWyZ
x Z VSUDZLH SRGMĊFLD G]LDáDĔ Z ]DNUHVLH ]PLDQ\ ]DSLVyZ VWDWXWRZ\FK
GRW\F]ąF\FK.RQZHQWyZ3RZLDWyZ
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POSIEDZENIA ZARZĄDU
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
W roku 2013 odbyáo siĊ dwadzieĞcia jeden posiedzeĔ Zarządu Związku Powiatów
Polskich – dziesiĊü stacjonarnych i jedenaĞcie internetowych. PoniĪej informacja
o tematyce obrad poszczególnych posiedzeĔ Zarządu ZPP.

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 1@/2013
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1.Projekt folderu promocyjnego ZPP.
2.Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie domów
pomocy spoáecznej.

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 2/2013,
WARSZAWA 29 stycznia
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Informacja Prezesa o dziaáalnoĞci ZPP w okresie pomiĊdzy posiedzeniami
stacjonarnymi.
Skutki finansowe przeniesienia na powiaty zadaĔ związanych z usuwaniem
pojazdów z dróg.
Realizacja przez powiaty zadaĔ wynikających z programów PFRON w kontekĞcie
planowanego przejĊcia zadaĔ z zakresu rehabilitacji osób niepeánosprawnych
przez samorząd województwa.
WysokoĞü Ğrodków finansowych przyznanych powiatom na rok 2013
na rehabilitacjĊ zawodową i spoáeczną.
Zmiany zasad funkcjonowania powiatowych urzĊdów pracy, planowane przez
Rząd (punkt zrealizowany przy udziale Pana Jacka MĊciny – Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoáecznej.
Omówienie materiaáów na XVI Zgromadzenie Ogólne ZPP, w tym m.in.:
- porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego i jego program,
- seminaria tematyczne – forma organizacji, tematyka,
- regulamin obrad.
RozpoczĊcie dyskusji i prac nad zmianami w statucie ZPP.
Pismo p. Marka WoĨniaka, Marszaáka Województwa Wielkopolskiego z propozycją wspóápracy w ramach Staáej Ogólnopolskiej Konferencji Wspóápracy
MiĊdzynarodowej Samorządów.
Prezentacja modyfikacji struktury organizacyjnej Biura ZPP.
Projekt Fundacji NiepodlegáoĞci – „Rok ĩoánierzy WyklĊtych”.
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POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 3@/2013
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Regulamin Organizacyjny Biura Związku Powiatów Polskich, Struktura
Organizacyjna – podjĊto uchwaáĊ.
2. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
KWRiST, które odbyáo siĊ 21 stycznia 2013 r. w Warszawie.
3. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST, które odbyáo siĊ 18 stycznia 2013 r. w Warszawie.
4. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego KWRiST,
które odbyáo siĊ 17 stycznia 2013 r. w Warszawa.
5. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa DolnoĞląskiego w sprawie
reorganizacji StraĪy Granicznej oraz planowanej likwidacji Oddziaáu StraĪy
Granicznej z siedzibą w Káodzku.
6. Protest Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa
Lubuskiego z dnia 11.12.2012 r. w sprawie projektu ustawy o korytarzach
przesyáowych.
7. Projekt folderu ZPP - wydanie specjalne Dziennika Warto Wiedzieü,
uwzglĊdniający uwagi i propozycje przekazane w trakcie dyskusji.
8. Projekt stanowiska w sprawie projektu zaáoĪeĔ ustawy o poprawie warunków
Ğwiadczenia usáug przez jednostki samorządu terytorialnego.
9. Projekt przygotowanego opracowania zatytuáowanego „Samorząd powiatowy
w Polsce – raport ZPP”.
10. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej i ĝrodowiska KWRiST, które odbyáo siĊ 11 lutego 2013 r.
w Warszawie.
11. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które
odbyáo siĊ 19 lutego 2013 r. w Warszawie.
12. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST, które odbyáo siĊ 19 lutego 2013 r. w Warszawie.
13. Stanowisko wypracowane na spotkaniu dyrektorów reprezentujących
35 Wojewódzkich OĞrodków Ruchu Drogowego, które w wyniku zapytania
ofertowego na dostawĊ systemu teleinformatycznego wybraáy ofertĊ
konsorcjum ITS/Sygnity.
14. Projekt uchwaáy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku
Powiatów Polskich za rok 2012.

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 4/2013,
WARSZAWA, 26 lutego
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1.

XVI Zgromadzenie Ogólne ZPP – uzgodnienia organizacyjne, zatwierdzenie
materiaáów dla Delegatów.
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POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 5@/2013
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Pismo do KWRiST w sprawie opiniowania w trybie obiegowym projektów
rozporządzeĔ opracowanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej.
2.

Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST,
które odbyáo siĊ20 lutego 2013 r. w Warszawie.

3.

Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Funkcjonalnych Obszarów
Metropolitalnych i Miejskich KWRiST, które odbyáo siĊ 22 lutego 2013 r.
w Warszawie.

4.

Projekt Uchwaáy XVI ZO w sprawie zmian w Statucie oraz jednolity tekst Statutu
ZPP, uwzglĊdniający uzgodnienia dokonane podczas posiedzenia Zarządu
w dniu 26 lutego 2013 r.

5.

Projekt Uchwaáy XVI ZO w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu, oraz
jednolity tekst Regulaminu Pracy Zarządu, uwzglĊdniający uzgodnienia
dokonane podczas posiedzenia Zarządu w dniu 26 lutego 2013 r.

6.

Projekt stanowiska XVI ZO ZPP w sprawie projektów zmian ustroju samorządu
terytorialnego.

7.

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

8.

Projekt stanowiska XVI ZO ZPP w sprawie przywrócenia wáaĞciwej roli
powiatom.

9.

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

10.

Projekt Uchwaáy Nr 29/13 w sprawie przyjĊcia w poczet czáonków Związku
Powiatów Polskich - Powiat Nyski, wraz z Uchwaáą Nr XXIII/310/13 Rady
Powiatu Nyskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia Powiatu
Nyskiego do Związku Powiatów Polskich.

11.

Apel Rady Powiatu WĊgrowskiego w sprawie preferencji dla powiatów o najwyĪszej stopie bezrobocia.

12.

Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które
odbyáo siĊ 12 marca 2013 r. w Warszawie.

13.

Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska KWRiST, które odbyáo siĊ 11 marca 2013 r.
w Warszawie.
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POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 6/2013, WISàA, 8 kwietnia
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
 Sprawy organizacyjne XVI ZO ZPP
2.

Propozycje

zmian

przepisów

ustrojowych

dotyczących

funkcjonowania

samorządów terytorialnych (punkt obrad zrealizowany z udziaáem Olgierda
DziekoĔskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Magdaleny
Máochowskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji).
3.

Informacja o zaawansowaniu prac związanych z przygotowaniem siĊ Polski
do wdraĪania Ğrodków unijnych perspektywy 2014 – 2020 (ElĪbieta BieĔkowska,
Minister Rozwoju Regionalnego przekazaáa informacje nt. trwających, bardzo
intensywnych przygotowaĔ do nastĊpnej perspektywy finansowej, w odniesieniu
do przyznanego przez UE Polsce budĪetu na lata 2014-2020.


POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 7@/2013,
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Uchwaáa w sprawie
przyjĊcia stanowiska Związku Powiatów Polskich
w sprawie zakwalifikowania zadaĔ z zakresu administracji architektoniczno–
budowlanej.
2.

Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa àódzkiego w sprawie:
x Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciąĪeĔ
administracyjnych w gospodarce;
x Opáaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuĔczo-wychowawczych.

3.

OdpowiedĨ Ministerstwa Pracy i Polityki Spoáecznej na pismo p. Jerzego
KĊdziory, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych
UrzĊdów Pracy, znak: DOK JK 072-5/O/2013 z dnia 15 marca 2013 r. dotyczące
uwag do projektu zaáoĪeĔ ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.

4.

Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego KWRiST,
które odbyáo siĊ 8 kwietnia 2013 r. w Warszawie.

5.

Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska KWRiST, które odbyáo siĊ 15 kwietnia 2013 r.
w Warszawie.

6.

Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 16 kwietnia 2013 r.
w Warszawie.
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7.

Stanowisko XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
w sprawie ogáoszenia Roku Powiatów oraz wzory skalowalnego znaku
graficznego do zatwierdzenia przez Zarząd.

8.

Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 16 kwietnia 2013 r.
w Warszawie.

9.

Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Europejskich Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 16 kwietnia 2013 r.
w Warszawie.

10.

Stanowiska Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego w sprawie:

11.

x stanowiska rządu wobec obywatelskiego projektu zmiany ustawy o dochodach JST;
x projektu zaáoĪeĔ zmian w ustawie Prawo budowlane;
x oĞwiadczenie w sprawie DTĝ.
WstĊpny zarys programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020,
przedstawiony na spotkaniu Zespoáu-Grupy roboczej, wspierającej prace nad
przygotowaniem PROW 2014-2020.

12.

List intencyjny dotyczący wspóápracy w zakresie opracowania narzĊdzi
informatycznych wspierających realizacjĊ zadaĔ publicznych przez jednostki
samorządu
terytorialnego,
pomiĊdzy
Polską
Wytwórnią
Papierów
WartoĞciowych S.A. a Związkiem Powiatów Polskich - do konsultacji.

13.

Apel Rady Powiatu LeĪajskiego w sprawie zamiaru likwidacji Prokuratury
Rejonowej w LeĪajsku, wraz z pismem przewodnim p. Tadeusza TrĊbacza,
Przewodniczącego Rady Powiatu LeĪajskiego.
Pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie sieci Regionalnych
OĞrodków Debaty MiĊdzynarodowej.
Pismo Stowarzyszenia Ekopsychologii pn. "WdraĪanie Konwencji Karpackiej:
platforma konsultacji i wspóápracy".
Stanowisko Polskiej Rady Ratowników Medycznych w sprawie zmiany sposobu
kontraktowania ĞwiadczeĔ zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne.
Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie kontraktów terytorialnych
na funkcjonalnych obszarach metropolitalnych i miejskich z zaáącznikami.
Deklaracja Unii Metropolii Polskich w sprawie terytorialnego wspóádziaáania
wáadz, wraz z zaáącznikami.
Protest Zarządu Powiatu WolsztyĔskiego przeciwko planowanej likwidacji
Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie.
Korespondencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawierająca link do
projektu: "Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oĞwiaty oraz
zmieniającej ustawĊ o zmianie ustawy o systemie oĞwiaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw".
Pismo p. Michaáa Nieszporka, Starosty Gliwickiego wraz Uchwaáą Rady Powiatu
Gliwickiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącego
finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
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22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, skierowane do Zarządu
Województwa ĝląskiego.
Informacja o odwoáaniu spotkania Premiera Donalda Tuska z przedstawicielami
samorządów, planowanego na 15 maja 2013 r.
Projekty rozporządzeĔ MEN w sprawie:
x wysokoĞci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracĊ w dniu wolnym od pracy,
x minimalnych stawek wynagrodzeĔ w 2013 r.
Pismo Konwentu Starostów Województwa Opolskiego do Marszaáka
Województwa Opolskiego w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Pismo p. Ryszarda Ryttera, Starosty PoddĊbickiego do MPiPS w sprawie dotacji
na realizacjĊ zadaĔ w zakresie pieczy zastĊpczej.
Pismo p. Adama Witka, Wiceprezydenta Elbląga do MRR w sprawie zapisów
w projekcie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Pismo p. Tomasza UciĔskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
w sprawie sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
zmiany art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z póĨn. zm.).
Pismo Związku Powiatów Polskich do p. Olgierda DziekoĔskiego, Sekretarza
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie nowelizacji ustawy o finansach
publicznych (uelastycznienie wskaĨników zadáuĪania i deficytu, okreĞlonych
w artykuáach 242 i 243).
List Intencyjny Zarządu OĞrodka Analiz Polityczno-Prawnych w GdaĔsku
w sprawie wspóápracy przy przeprowadzeniu drugiej edycji projektu
badawczego "BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej".
Korespondencja od Józefa Michalika, Starosty Lubaczowskiego do Janusza
PiechociĔskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki przedstawiająca
zagadnienie funkcjonowania samorządu powiatu lubaczowskiego, wynikające
z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzĊdzi ochrony krajobrazu.
Komentarz ekonomiczny Mikoáaja Oniszczuka, Dziekana Korpusu Promotorów
Polskiego Eksportu pt. "Lubelskie stawia na eksport".
Stanowisko Konwentu Wójtów, Burmistrza i Starosty Kolbuszowskiego
w sprawie zapisów "WstĊpnego zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020".
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska KWRiST, które odbyáo siĊ 20 maja 2013 r.
w Warszawie.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego KWRiST,
które odbyáo siĊ 23 maja 2013 r. w Warszawie.
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego do posáów
z województwa wielkopolskiego w sprawie ich aktywnoĞci przy procedowaniu
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38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

nad obywatelskim projektem
ustawy o okrĊgach sądowych sądów
powszechnych oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Materiaáy, od wspóápracującej od lat ze Związkiem Powiatów Polskich, Fundacji
Pomocy Wzajemnej Barka, dotyczące projektu pt. "WdroĪenie standardów
wspóápracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi" z propozycją jego wspóárealizacji przez Związek Powiatów Polskich jako partnera.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa
Obywateli KWRiST, które odbyáo siĊ 24 maja 2013 r. w Warszawie.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST,
które odbyáo siĊ 22 maja 2013 r. w Warszawie.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które
odbyáo siĊ 21 maja 2013 r. w Warszawie.
Stanowiska Związku Gmin Wiejskich RP podjĊte podczas XXVII Zgromadzenia
Ogólnego w Poznaniu.
Pismo Starosty Przeworskiego skierowane do Pana Prezydenta Bronisáawa
Komorowskiego w sprawie losów ustawy obywatelskiej o okrĊgach sądowych.
Stanowisko Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich w sprawie
Programu Operacyjnego Wspóápracy Transgranicznej Polska – Saksonia 20142020 w ramach Europejskiej Wspóápracy Terytorialnej.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Funkcjonalnych Obszarów
Metropolitalnych i Miejskich, które odbyáo siĊ 20 maja 2013 r. w Warszawie.
Pismo Powiatowego UrzĊdu Pracy w Sztumie, skierowane do Ministerstwa Pracy
i Polityki Spoáecznej z uwagami Powiatowej Rady Zatrudnienia Powiatu
Sztumskiego dotyczące zaáoĪeĔ do nowelizacji ustawy o Promocji Zatrudnienia
i Instytucjach Rynku Pracy.
Uchwaáa Rady Powiatu Mikoáowskiego w sprawie finansowania powiatowych
inwestycji drogowych, skierowana do Zarządu Województwa ĝląskiego.
Uwagi do punktu 38 Zarządu Nr 7@/13 od Pana Prezesa Jana Grabkowskiego.
Wniosek od FAOW, dotyczący projektu pt. „Model wspóápracy w powiatowych
Radach DziaáalnoĞci PoĪytku Publicznego” z propozycją jego wspóárealizacji
przez Związek Powiatów Polskich jako partnera.
Umowa o wspóápracy pomiĊdzy Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów
Polskich oraz Sekcją Niemiecką Rady Gmin i Regionów Europy.
Informacje o wniosku w ramach PO KL 5.4.2, który Związek Powiatów Polskich
planuje záoĪyü wraz z Fundacją Inicjatyw Spoáeczno-Ekonomicznych.
Projekt Uchwaáy Nr 31/13 w sprawie utraty czáonkostwa w Związku Powiatów
Polskich - Powiat SkarĪyski.
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa ĝląskiego w sprawie
finansowania lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Uchwaáa Rady Powiatu w Rybniku przesáana na rĊce ElĪbiety BieĔkowskiej,
Minister Pracy i Polityki Spoáecznej, dotycząca umoĪliwienia dofinansowania
inwestycji na drogach powiatowych w ramach RPO Woj. ĝląskiego w latach
2014-2020.
Pismo - odpowiedĨ Starosty Jerzego Kolarza z Buska Zdroju do MEN w sprawie
ich odpowiedzi na stanowisko Konwentu Starostów Woj. ĝwiĊtokrzyskiego
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56.
57.
58.
59.
60.
61.

z dnia 28 lutego 2013 r., w sprawie finansowych kosztów reformy systemu
ksztaácenia zawodowego na szczeblu ponadgimnazjalnym.
Projekt Uchwaáy Nr 32/13 w sprawie utraty czáonkostwa w Związku Powiatów
Polskich - Powiat Raciborski.
Uchwaáa Rady Powiatu BieruĔsko-LĊdziĔskiego dotycząca finansowania
powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej UE
na lata 2014-2020.
Materiaá związany z realizacją projektu Dobry Klimat dla Powiatów.
Stanowisko Konwentu Marszaáków Województw RP w sprawie wspóápracy
pomiĊdzy samorządami województw a samorządami miast wojewódzkich.
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
trudnej sytuacji Domów Pomocy Spoáecznej wynikającej z przyjĊtych zasad
finansowania.
Pismo z Powiatu PoddĊbickiego dotyczące projektu "Dobry Klimat
dla Powiatów".

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 8/2013,
LEGIONOWO, 19 czerwca
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Informacja Prezesa o dziaáalnoĞci ZPP w okresie pomiĊdzy posiedzeniami
stacjonarnymi.
2. PrzyjĊcie Apelu Legionowskiego Zarządu Związku Powiatów Polskich,
w sprawie przyszáoĞci samorządów terytorialnych w Polsce.
3. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie przyjĊcia Regulaminu Rankingu ZPP na rok 2013.
4. Omówienie sytuacji samorządów powiatowych w kontekĞcie obowiązywania art.
242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Punkt zrealizowany z udziaáem pani
Zdzisáawy WasąĪnik, Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu
Terytorialnego w Ministerstwie Finansów.
5. Omówienie obszarów wspóápracy ZPP z Kancelarią Prezydenta RP: nagroda
imienia Michaáa Kuleszy, inicjatywa w sprawie sądów rejonowych, inicjatywa
ustawodawcza w sprawie poradnictwa prawnego, wsparcie dziaáaĔ ZPP
dotyczących zmiany ustawy o finansach publicznych oraz utworzenie funduszu
rozwojowego – drogowego i zdrowotnego (w tym punkcie obrad uczestniczyá
Olgierd DziekoĔski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP).
6. PodjĊcie decyzji w sprawie umowy o wspóápracy pomiĊdzy ZPP a SAFEGE
Oddziaá w Polsce – Zarząd postanowiá, Īe umowa nie zostanie podpisana
poniewaĪ SAFEGE moĪe bezpoĞrednio wspóápracowaü z Józefem Neterowiczem,
ekspertem ZPP.
7. Sprawy organizacyjne:
 podjĊto uchwaáĊ w sprawie upowaĪnienia Sekretarza Generalnego
do skáadania oĞwiadczeĔ woli,
 podjĊto uchwaáĊ w sprawie upowaĪnienia do dysponowania Ğrodkami
na rachunkach bankowych,
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8.

Informacja o innych dziaáaniach związanych z organizacją pracy Biura ZPP
wynikających z uchwaá Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu ZPP (w tym zmian
w Regulaminie Organizacyjnym).

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 9@/2013
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Uchwaáa w sprawie
przyjĊcia Apelu skierowanego do Prezydenta RP
w sprawie okrĊgów sądowych.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które
odbyáo siĊ 18 czerwca 2013 r. w Warszawie.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska KWRiST, które odbyáo siĊ 17 czerwca
2013 r. w Warszawie.
Uchwaáa w sprawie przyjĊcia Deklaracji Legionowskiej.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa
Obywateli KWRiST, które odbyáo siĊ 18 czerwca 2013 r. w Warszawie.
Informacja z posiedzenia Zespoáu Ustrojowego KWRiST, które odbyáo siĊ
19 czerwca 2013 r. w Warszawie.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST,
wraz z dwoma zaáącznikami - stanowiskiem UMP oraz prezentacją Burmistrza
Goáembiewskiego.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST.
Projekty stanowisk do przedstawienia pod debatĊ podczas obrad wszystkich
Konwentów Powiatów ZPP zaplanowanych na 5 lipca 2013 r. Projekty zostaáy
przygotowane w uzgodnieniu z inicjatorem przedsiĊwziĊcia Starostą Józefem
Swaczyną, Przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego,
ZastĊpcą Przewodniczącego KR ZPP.
Stanowisko Rady Powiatu ZawierciaĔskiego w sprawie umoĪliwienia
dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa ĝląskiego na lata 2014-2020.
Pismo z Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych przekazane Panu Tadeuszowi
Wachowskiemu, Dyrektorowi Pionu Produktów i Usáug Identyfikacji z Polskiej
Wytwórni Papierów WartoĞciowych w sprawie awarii systemu CEPiK.
OdpowiedĨ od Biblioteki Narodowej na stanowisko Konwentu Powiatów
Województwa Podkarpackiego dotyczące zmian kryteriów rozdziaáu dotacji
na zakup nowoĞci wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2012
w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowoĞci wydawniczych do bibliotek”.
Projekt Uchwaáy w sprawie zgody na zawarcie przez Związek Powiatów Polskich
umowy o Ğwiadczenie usáugi "i24-hosting dedykowany" z firmą Webvisor
Sp. z o.o.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska KWRiST, które odbyáo siĊ 22 lipca 2013 r.
w Warszawie.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 23 lipca 2013 r.
w Warszawie.
Wspólne stanowisko Marszaáka Województwa Mazowieckiego i Konwentu
Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie poprawy funkcjonowania
systemu oĞwiaty.
Stanowisko Zarządu Powiatu w Augustowie w sprawie poparcia Deklaracji
Legionowskiej Związku Powiatów Polskich wraz z pismem przewodnim
Franciszka WiĞniewskiego, Starosty Augustowskiego.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 18 lipca
2013 r. w Warszawie.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 17 lipca 2013 r.
w Warszawie.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 25 lipca 2013 r.
w Warszawie.

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 10/2013,
WARSZAWA, 30 lipca
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1.Informacja Prezesa o dziaáalnoĞci ZPP w okresie pomiĊdzy posiedzeniami
stacjonarnymi.
2. Informacja na temat dziaáaĔ podejmowanych przez ministerstwo transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie tworzenia profilu kandydata na
kierowcĊ. Zaproszonego do udziaáu w posiedzeniu Zarządu ZPP ministra
transportu Sáawomira Nowaka reprezentowaá Dyrektor Departamentu
Transportu Drogowego àukasz Twardowski.
3. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie przyjĊcia stanowiska ZPP w sprawie zmian
w ustawie o pomocy spoáecznej.
4. PodjĊto uchwaáy Zarządu ZPP w sprawie poparcia dla stanowisk konwentów
powiatów, w sprawie finansowania zadaĔ samorządu powiatowego.
5. Dyskusja na temat uchwaáy Konwentu Powiatów Województwa ĝląskiego
i Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego.
6. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie przypisania obszarów zagadnieĔ poszczególnym
czáonkom Zarządu Związku Powiatów Polskich.
7. Audyt – omówienie i wybór firmy audytorskiej.
8. Umowa z firmą Webvisor Sp. z o.o. o Ğwiadczenie usáugi „i24-hosting
dedykowany” – omówienie, podjĊto uchwaáĊ.
9. Decyzja w sprawie skierowania pisma do ministra Sáawomira Nowaka
o podjĊcie dziaáaĔ legislacyjnych zmierzających do doprecyzowania brzmienia
art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz zmiany
art. 42 Kodeku karnego, w zakresie dostosowania zasad stosowania Ğrodka
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karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów do zasad prowadzania
postĊpowania administracyjnego w przedmiocie wydawania praw jazdy.

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 11@/2013
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. OdpowiedĨ MEN na stanowisko Konwentu Starostów Województwa
Wielkopolskiego w sprawie nowych zasad organizacji egzaminu
zawodowego.
2. OdpowiedĨ MF na stanowisko XVI ZO ZPP w sprawie zmian w systemie
finansów publicznych.
3. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leĞnych.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

OdpowiedĨ Ministra SprawiedliwoĞci do Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie pisma ZPP dotyczącego art. 12 ust.1 pkt. 2
ustawy o kierujących pojazdami.
Projekty uchwaá w sprawie wyraĪenia zgody Zarządu na dokonywanie
wydatków powyĪej kwoty 10.000 zá.
Projekt uchwaáy w sprawie upowaĪnienia do dysponowania Ğrodkami
na rachunkach bankowych Związku Powiatów Polskich.
Projekt uchwaáy w sprawie upowaĪnienia Dyrektora Biura Związku Powiatów
Polskich do skáadania oĞwiadczeĔ woli.
Projekt uchwaáy w sprawie powierzenia wykonywania czynnoĞci w zakresie
przygotowania i przeprowadzania postĊpowaĔ o udzielenie zamówieĔ
publicznych.
Projekt uchwaáy w sprawie zmiany uchwaáy Zarządu Nr 8/11 z 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie wskazania kandydatów Związku Powiatów Polskich na czáonków
Zespoáów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Pismo Mirosáawa Mantaja, Starosty Pilskiego w sprawie uporządkowania
zarządzania siecią dróg publicznych, powiatowych w Polsce.
Pismo Mirosáawa WĊdrychowicza, Starosty Gorlickiego do Bartosza
Aráukowicza, Ministra Zdrowia w sprawie wniesienia zmiany do ustawy o
PaĔstwowym Ratownictwie Medycznym.
Uchwaáa Rady Powiatu w Otwocku w sprawie poparcia Deklaracji
Legionowskiej.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie
zarządzania drogami powiatowymi.
Projekt Uchwaáy w sprawie przeprowadzenia kontroli w Biurze ZPP w Nowym
Sączu.
Pismo Wicestarosty Bielskiego do MRiRW w sprawie interpretacji prawnej
dotyczącej decyzji zezwalającej na wyáączenie gruntów z produkcji rolniczej.
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POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 12/2013,
WARSZAWA, 28 sierpnia
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Informacja Prezesa o dziaáalnoĞci ZPP w okresie pomiĊdzy posiedzeniami
stacjonarnymi.
2. Informacja o realizacji projektu Dobry Klimat dla Powiatów (Life+) oraz 16
konferencjach regionalnych.
3. Dyskusja i uzgodnienia dotyczące publikacji informacji o dziaáalnoĞci ZPP
w tym, w Ğwietle obowiązku prawnego udostĊpniania informacji publicznej.
4. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie przyjĊcia stanowiska Związku Powiatów Polskich
w sprawie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie przyjĊcia stanowiska w sprawie wyáączenia
z zakresu wáaĞciwoĞci paĔstwowego powiatowego inspektora sanitarnego
jednostek powiatowych.
6. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie przyjĊcia apelu do parlamentarzystów w sprawie
projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy
o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym.
7. Dyskusja na temat propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego
w sprawie organizacji administracji architektoniczno-budowlanej – przyjĊcie
stanowiska.
8. Dyskusja nad poĪądanym kierunkiem zmian przepisów dotyczących zmiany
kategorii drogi zastąpionej nowo wybudowanym odcinkiem drogi.
9. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie przyjĊcia apelu do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie zmian ustawy o finansach.
10. Dyskusja nad docelowym modelem ustalania rozkáadu godzin pracy aptek
ogólnodostĊpnych na danym terenie (perspektywy zmiany art. 94 ust. 2 ustawy
z dnia 6 wrzeĞnia 2011 roku – Prawo farmaceutyczne) – przyjĊcie stanowiska.
11. Dyskusja nad sposobem realizacji dokumentów programowych Zgromadzenia
Ogólnego dotyczących mechanizmów dziaáania Związku, w szczególnoĞci
w odniesieniu do dziaáaĔ konwentów.
12. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie przyjĊcia Regulaminu Organizacyjnego Biura
Związku Powiatów Polskich, struktury organizacyjnej oraz iloĞci etatów
pracowniczych Biura Związku (w związku z wpisem przez KRS zmian
w Statucie ZPP).

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 13@/2013
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Informacja o kongresie AKP w Kolonii.
2. OdpowiedĨ z MF na pismo ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
rozwoju lokalnego w przyszáym okresie programowania Ğrodków unijnych
w latach 2014-2020.
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4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

OdpowiedĨ MRiRW na pismo Wicestarosty Bielskiego w sprawie interpretacji
prawnej dotyczącej decyzji zezwalającej na wyáączenie gruntów z produkcji
rolniczej.
Pismo Starosty Gorlickiego do Arkadiusza Mularczyka, posáa na Sejm RP o losy
interpelacji w sprawie utrzymania porządku na chodnikach przy drogach
powiatowych.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie
wydáuĪenia okresu obowiązywania wskaĨników dotyczących zadáuĪania siĊ jst,
wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(tj. 15% i 60% dochodów) oraz przesuniĊcia w czasie obowiązywania nowych
limitów zadáuĪenia wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Pismo dra Wojciecha Skiby w sprawie rezygnacji z peánienia funkcji Prezesa
PFRON i podziĊkowanie za wspóápracĊ.
ProĞba Starosty Tczewskiego o podjĊcie dziaáaĔ zmierzających do zwiĊkszenia
Ğrodków PFRON - przyznanych wg algorytmu Powiatowi Tczewskiemu
na realizacjĊ zadaĔ w zakresie rehabilitacji spoáecznej i zawodowej.
Poparcie Deklaracji Legionowskiej przez RadĊ Powiatu Ostrzeszowskiego.
Poparcie Deklaracji Legionowskiej przez RadĊ Powiatu Pruszkowskiego.
Uchwaáa Rady Powiatu w Puátusku w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej
ZPP.
Wyniki gáosowania nad Uchwaáą Nr 53/13 w sprawie przeprowadzenia kontroli
w Biurze ZPP w Nowym Sączu (pkt 14 Zarządu Nr 11/13).
OdpowiedĨ MTBiGM na wniosek ZPP o podjĊcie dziaáaĔ legislacyjnych,
zmierzających do doprecyzowania brzmienia art. 12 ustawy o kierujących
pojazdami i art. 42 KK w zakresie dostosowania zasad stosowania Ğrodka
karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów do zasad postĊpowania
administracyjnego.
Wniosek Anny Michalczuk, Starosty ĩagaĔskiego i Marka CieĞlaka, Starosty
ĩarskiego o utworzenie przy Sądzie Rejonowym w ĩarach oddziaáu (filii)
Rodzinnego OĞrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Zielonej Górze
z proĞbą o poparcie.
Pismo Tadeusza àazowskiego, Starosty Bialskiego w sprawie zagroĪenia dla
prowadzonej gospodarki leĞnej w lasach niestanowiących wáasnoĞci Skarbu
PaĔstwa.
OdpowiedĨ Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego na stanowisko ZPP
w sprawie propozycji KKPB w sprawie organizacji administracji architektonicznobudowlanej.
Stanowisko Rady Powiatu PszczyĔskiego dotyczące finansowania powiatowych
inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na
lata 2014-2020.
Informacja o planowanej przez NIK kontroli związanej z ochroną Ğrodowiska
w Polsce.
Stanowisko Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie podjĊcia dziaáaĔ mających
na celu finansowanie lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie
finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
24 POSIEDZENIA ZARZĄDU
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Związku Powiatów Polskich w roku 2013
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa àódzkiego w sprawie
przedáuĪenia terminu wejĞcia w Īycie wymogu posiadania caáodobowego
lotniska dla helikopterów.
Projekt Apelu do Premiera w sprawie zmian w ustawie o finansach publicznych.
Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyjĊte przez
RadĊ Powiatu w Elblągu, Lesku, Lubaczowie oraz Zarząd Powiatu w Páocku.
Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyjĊte przez
Zarząd Powiatu w Brodnicy i Zarząd Powiatu PáoĔskiego oraz RadĊ Powiatu
Brzozowskiego.
Projekt „Informacji o realizacji dziaáaĔ wynikających z Krajowego Programu
Przeciwdziaáania Narkomanii w 2012 r.”
Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Spoáecznej.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie
przedáuĪenia terminu wejĞcia w Īycie wymogu posiadania przez szpitalny
oddziaá ratunkowy caáodobowego lotniska lub lądowiska.
Pismo redakcji "Rzeczpospolita” w sprawie zgáaszania kandydatur w konkursie
o nagrodĊ Fundament Rzeczpospolitej im. Michaáa Kuleszy.
Stanowisko Rady Powiatu w Myszkowie dotyczące finansowania powiatowych
inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na
lata 2014-2020 z proĞbą Wojciecha Pichety, Starosty Myszkowskiego
o wsparcie ich dziaáaĔ.
Informacja o wykonaniu budĪetu Związku Powiatów Polskich w pierwszej
poáowie 2013 roku.
Informacja z MRR o zamieszczeniu na stronie internetowej ministerstwa
projektu "Strategia Rozwoju Polski Poáudniowej do 2020".
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które
odbyáo siĊ 18 wrzeĞnia 2013 r.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST, które odbyáo siĊ 17 wrzeĞnia br.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa
Obywateli KWRiST, które odbyáo siĊ 18 wrzeĞnia 2013 r.
Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyjĊte przez
Zarząd Powiatu w Lubartowie i RadĊ Powiatu w MoĔkach.
Zaproszenie z redakcji miesiĊcznika "Forbes" do wspóápracy przy tworzeniu
klubu "Forbes Insights" - platformy wymiany myĞli, informacji, eksperckich
komentarzy oraz analiz.
Pismo Andrzeja Páonki, Starosty Bielskiego i Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego,
Starosty TatrzaĔskiego do Krystyny Szumilas, Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie zwiĊkszenia wagi subwencji oĞwiatowej dla samodzielnych szkóá
sportowych
ProĞba o poparcie inicjatywy Związku Miast Polskich i ĝląskiego Związku Gmin
i Powiatów w sprawie systemu rozliczania podatku VAT przez samorządowe
jednostki budĪetowe.
Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyjĊte przez
Zarząd Powiatu w ZamoĞciu i Aleksandrowie Kujawskim oraz RadĊ Powiatu
w Bielsku Podlaskim, Ostródzie i MyĞlenicach.
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Pismo ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie dotyczące finansowania
ĞwiadczeĔ zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego.
Pismo Starosty MyĞlenickiego dotyczące wyników raportu NIK w sprawie
dostĊpnoĞci i finansowania opieki stomatologicznej ze Ğrodków publicznych.
OdpowiedĨ z NFZ dla Janiny KwiecieĔ, Starosty Kartuskiego w sprawie
kontraktowania ĞwiadczeĔ ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na terenie
woj. Pomorskiego.
Pismo Wáodzimierza Brodiuka, Starosty Ostródzkiego dotyczące organizowanego
Polsko-Litewsko-UkraiĔsko-Rosyjskiego Forum Gospodarczego.
Projekt zmian w ustawie o systemie oĞwiaty.
Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyjĊte przez
RadĊ Powiatu w CzĊstochowie, Ostrowi Mazowieckiej, Wolsztynie oraz
MiĊdzychodzie.
Pismo Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie zgáoszenia
kandydatów na roczne stypendium w Japonii.
Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyjĊte
przez Zarząd Powiatu w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim oraz
RadĊ Powiatu
w PoddĊbicach i Kamiennej Górze.
Pismo z PaĔstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeánosprawnych
z proĞbą o zarekomendowanie PUP-om áącznego korzystania z prowadzonych
przez instytucje PFRON projektów dotyczących serwisów internetowych PUP.
Pismo ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu z uwagami do projektu zmiany
ustawy o pomocy spoáecznej.
OdpowiedĨ Ministerstwa Zdrowia na pismo ZPP w sprawie wprowadzenia zmian
w zarządzeniu Prezesa NFZ.
Stanowiska w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP przyjĊte przez
RadĊ Powiatu w Chojnicach, Tarnowie, Biaáymstoku, Lubaniu, ĝwidnicy
i Limanowej.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa DolnoĞląskiego w sprawie planu
finansowego DolnoĞląskiego Oddziaáu Wojewódzkiego NFZ na rok 2014
i sytuacji w sáuĪbie zdrowia.
Pismo z OĞrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w sprawie oferty pracy
dydaktycznej dla polskich nauczycieli za granicą.
Wniosek o zakup sprzĊtu informatycznego na potrzeby Biura ZPP.
Zredagowany tekst wystąpienia Pawáa Adamowicza, Prezesa Unii Metropolii
Polskich na temat polityki miejskiej i instrumentów jej realizacji, wygáoszonego
19 wrzeĞnia br. na Konwencie Marszaáków w Toruniu.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska, które odbyáo siĊ 14 paĨdziernika 2013 r.
w Warszawie.
Stanowisko Rady Powiatu ZawierciaĔskiego i Grajewskiego; OĞwiadczenie Rady
Powiatu w Sierpcu oraz Uchwaáa Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie poparcia
Deklaracji Legionowskiej ZPP.
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Maáopolskiego popierające
Stanowisko Konwentu Marszaáków Województw RP w sprawie "dziaáaĔ
mających na celu przyspieszenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
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jako podstawowego elementu
niezbĊdnego dla rozwoju kraju".

infrastruktury

informacji

przestrzennej

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 14/2013,
AUGUSTÓW, 20-21 paĨdziernika
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Informacja Prezesa o dziaáalnoĞci ZPP w okresie pomiĊdzy posiedzeniami
stacjonarnymi.
2. MoĪliwoĞci wáączenia samorządów powiatowych w budowĊ sieci szerokopasmowej w Polsce – wystąpienie Bogdana Dombrowskiego, Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
3. PrzyjĊcie stanowiska ZPP w sprawie przedstawionego przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o wspóádziaáaniu w samorządzie
terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie
niektórych ustaw.
4. PrzyjĊcie stanowiska ZPP w sprawie poselskiego projektu ustawy o powiatach
metropolitalnych.
5. PrzyjĊcie stanowiska ZPP w sprawie przeksztaáceĔ samodzielnych publicznych
zakáadów opieki zdrowotnej w spóáki prawa handlowego.
6. PrzyjĊcie stanowiska ZPP w sprawie aneksowania na rok 2014 umów
na Ğwiadczenia opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
7. Dyskusja na temat propozycji zmian przepisów zmieniających zakres zadaĔ
z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przez samorządy.
8. Prezentacja zaáoĪeĔ do budĪetu ZPP na rok 2014 r.
9. Informacja o zmianach w zasadach przeprowadzenia wyborów samorządowych
w roku 2014, w stosunku do lat poprzednich.
10. Sprawy bieĪące, wolne wnioski:
 dyskusja w sprawie pisma z PaĔstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepeánosprawnych zawierającego proĞbĊ o zarekomendowanie PUP-om
korzystania z prowadzonych przez PFRON projektów dotyczących
serwisów internetowych PUP.

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 15@/2013
Zrealizowano nastĊpujący porządek:
1. Pismo z Opatowa w sprawie dofinansowania dziaáalnoĞci Powiatowego Zespoáu
ds. Orzekania o NiepeánosprawnoĞci.
2. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które
odbyáo siĊ 17 paĨdziernika 2013 r.
3. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Funkcjonalnych Obszarów
Metropolitalnych i Miejskich KWRiST, które odbyáo siĊ 16 paĨdziernika 2013 r.
4. Informacja o prowadzonych konsultacjach Krajowej Strategii Inteligentnych
Specjalizacji.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST, które odbyáo siĊ 16 paĨdziernika 2013 r.
Uchwaáa Rady Powiatu Pisz i Rady Powiatu StrzeliĔskiego oraz OĞwiadczenie
Rady Powiatu ĝredzkiego w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej ZPP.
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
finansowania, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.
Pismo Marszaáka Województwa Opolskiego w sprawie finansowania lokalnych
inwestycji drogowych - jako przykáad wáaĞciwej wspóápracy i dobrej praktyki.
Pismo Józefa Michalika, Starosty Lubaczowskiego z uwagami do projektu
ustawy o wspóádziaáaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1699).
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa ĝwiĊtokrzyskiego oraz Związku
Pracodawców Powiatowych ZOZ w sprawie sytuacji w szpitalach powiatowych
województwa ĞwiĊtokrzyskiego.
Zaproszenie Kongresu Budownictwa i Habitat for Humanity Poland
na konferencjĊ w sprawie sytuacji mieszkaniowej Polaków „Mieszkalnictwo
w roku rodziny”, która odbĊdzie siĊ 14 listopada 2013 r. w gmachu Sejmu RP.
OdpowiedĨ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na Stanowisko Konwentu
Powiatów Województwa DolnoĞląskiego w sprawie planu finansowego
DolnoĞląskiego Oddziaáu Wojewódzkiego NFZ na rok 2014 i sytuacji w sáuĪbie
zdrowia wraz ze stanowiskiem.
Pismo Krzysztofa Hetmana, Marszaáka Województwa Lubelskiego dot.
konferencji regionalnej "Powiaty liderami ochrony klimatu”.
Pismo Jana ĩychliĔskiego, Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie
wprowadzenia zmian w zapisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Informacja o konferencji inaugurującej Projekt pn. "Cities of change cooperation’s of cities in the field of city development", która odbyáa siĊ 13/14
listopada 2013 r. w Poznaniu.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa àódzkiego w sprawie
zwiĊkszenia Ğrodków na aktywizacjĊ zawodową.
Uchwaáa Zarządu Powiatu àomĪyĔskiego w sprawie wyraĪenia stanowiska
Zarządu
Powiatu
dotyczącego
wáączenia
àomĪyĔskiego
Obszaru
Funkcjonalnego Województwa Podlaskiego jako podmiotu uprawnionego do
aplikowania o Ğrodki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia w perspektywie na lata 2014-2020.
Projekt Uchwaáy Nr 60/13 w sprawie przyjĊcia stanowiska w sprawie
koniecznoĞci kontynuacji wsparcia przeksztaáceĔ w sektorze ochrony zdrowia.
Informacja
z
posiedzenia
Zespoáu
ds.
Administracji
Publicznej
i BezpieczeĔstwa Obywateli KWRiST, które odbyáo siĊ 29 paĨdziernika 2013 r.
w Warszawie.
Uchwaáy Rady Powiatu LeĪajskiego, Kartuskiego, w Suwaákach oraz stanowiska
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i ĩagaĔskiego w sprawie poparcia
Deklaracji Legionowskiej.
Stanowisko Konwentu Marszaáków Województw RP w sprawie podjĊcia dziaáaĔ
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej w zakresie zmiany charakteru
zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia spoáecznego
wykonywanego przez wojewódzkie urzĊdy pracy.
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22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

Stanowisko Konwentu Marszaáków Województw RP w sprawie prezydenckiego
projektu ustawy o wspóádziaáaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz
rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach w sprawie finansowania dróg lokalnych
w latach 2014-2020.
Pismo Piotra Zientarskiego, Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu
RP z proĞbą o analizĊ struktury dochodów i wydatków jst związanych
z rezerwą budĪetową, pozostającą w dyspozycji ministra finansów.
Projekt Uchwaáy Nr 61/13 w sprawie przyjĊcia stanowiska w sprawie projektu
ustawy o wspóádziaáaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw wraz z projektem
stanowiska.
Pismo Sáawomira Stephan, Dyrektora Domu Wczasów DzieciĊcych
we Wroniawach w sprawie poparcia dla stanowiska Zarządu Związku Powiatów
Polskich w sprawie naliczania subwencji oĞwiatowej na rok 2013.
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Opolskiego w sprawie
kontraktów szpitali na rok 2014.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 13 listopada 2013 r.
w Warszawie.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyáo siĊ 12 listopada 2013 r. w Warszawie.

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 16/2013,
WARSZAWA, 14 listopada
:GQLXOLVWRSDGDUZ:DUV]DZLHZVLHG]LELH0LQLVWHUVWZD=GURZLDRGE\áRVLĊ
SRVLHG]HQLH =DU]ąGX =ZLą]NX 3RZLDWyZ 3ROVNLFK NWyUHPX SU]HZRGQLF]\áD
:LFHSUH]HV=DU]ąGX=330DU]HQD.HPSLĔVND:]LĊOLZQLPXG]LDáPLQLVWHU]GURZLD
%DUWRV] $UáXNRZLF] ZLFHPLQLVWHU ]GURZLD 6áDZRPLU 1HXPDQQ RUD] 3UH]HV
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UHODFMDZF]ĊĞFLRSLVRZHM6SUDZR]GDQLD

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 17@/2013
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Funkcjonalnych Obszarów
Metropolitalnych i Miejskich
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyáo siĊ 13 listopada 2013 r. w Warszawie.
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 4 listopada 2013 r.
w Warszawie.
Uchwaáy Rady Powiatu w Goádapi, Wschowskiego, Golubsko-DobrzyĔskiego
oraz stanowiska Rady Powiatu Przeworskiego, ĝwiebodziĔskiego,
Nowosolskiego i stanowisko Zarządu Powiatu Nowosolskiego w sprawie
poparcia Deklaracji Legionowskiej.
Pismo Starosty BieruĔskiego do ĝląskiego Związku Gmin i Powiatów
z uwagami do pisma dot. skáadania opinii i uwag do zaáoĪeĔ ustawy o poprawie
funkcjonowania i organizacji wykonywania zadaĔ publicznych przez JST.
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
trudnej sytuacji domów pomocy spoáecznej wynikającej z przyjĊtych zasad
finansowania.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 12 listopada 2013 r.
w Warszawie.
Stanowiska Konwentu Starostów Województwa Maáopolskiego w sprawie
aneksowania przez szpitale powiatowe umów na Ğwiadczenia opieki zdrowotnej
zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ
14 listopada 2013 r. w Warszawie.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie wpáywu
braku uproszczonego planu urządzenia lasu na realizacjĊ zawartych przez
starostów z nadleĞniczymi porozumieĔ dotyczących obowiązku legalizacji
drewna pochodzącego z lasów niestanowiących wáasnoĞci Skarbu PaĔstwa.
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa ĝląskiego w sprawie zasad
finansowania szpitali powiatowych oraz zatwierdzenia Projektu aktualizacji
Nr 2 z dnia 09 wrzeĞnia 2013 r. Wojewódzkiego Planu Dziaáania Systemu
PaĔstwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa Ğląskiego.
Projekt Uchwaáy Nr 62/13 w sprawie przyjĊcia stanowiska w związku
z próbami zmiany art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastĊpczej.
OdpowiedĨ MRR przesáana na rĊce Pana Andrzeja Páonki, Starosty Bielskiego
na uwagi zgáoszone przez ZPP podczas posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony
Zdrowia do projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w ramach prac KWRiST wraz z uwagami ZPP.
Stanowisko MRR na uwagi ZPP do projektu Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach prac KWRiST.

POSIEDZENIE ZARZĄDU NR 18/2013,
WARSZAWA, 26 LISTOPADA
Posiedzenie odbyáo siĊ, na zaproszenie ministra Wáadysáawa Kosiniak-Kamysz
w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Spoáecznej.
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Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Likwidacja sieci laboratoriów funkcjonujących w ramach powiatowych stacji
sanitarno–epidemiologicznych. Udziaá w tej czĊĞci posiedzenia wziąá
przedstawiciel
Gáównego Inspektora Sanitarnego Piotr Kulpa, Dyrektor
Generalny Gáównego Inspektoratu Sanitarnego
2. PrzyjĊcie stanowiska Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawie projektu
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw. Dyskusja odbywaáa siĊ z zaproszonymi goĞümi: Magdaleną
Máochowską- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz
Szymonem Wróblem – Dyrektorem Departamentu Wspóápracy z Jednostkami
Samorządu Terytorialnego.
3. Zmiany prawa budowalnego i rola powiatowej administracji architektonicznobudowlanej przedstawiá Prof. Zygmunt Niewiadomski, Przewodniczący Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.
4. Prezentacja projektu portalu internetowego „Prawo Wyborcze dla Wszystkich”,
którego autorzy zwracają siĊ do ZPP o wspóápracĊ przy jego realizacji.
5. Wspóápraca resortu pracy i polityki spoáecznej ze Związkiem Powiatów Polskich.
W tym punkcie udziaá wziĊli minister Wáadysáaw Kosiniak-Kamysz, Jarosáaw
Duda – sekretarz stanu, Peánomocnik Rządu ds. Osób Niepeánosprawnych oraz
ElĪbieta Seredyn – podsekretarz stanu.
6. Prezentacja koncepcji wdroĪenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów
oraz inne sprawy związane z funkcjonowaniem Biura ZPP.

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 19@/2013
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Pisma od Jana Golby, Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
dotyczące zmniejszenia subwencji oĞwiatowej na 2014 r.
2. Pismo Zbigniewa Stencel, Wicestarosty KoĞcierskiego w sprawie poparcia
dla stanowiska Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawie naliczania
subwencji oĞwiatowej na rok 2013.
3. Stanowisko MRR na uwagi zgáoszone przez ZPP do projektu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i ĝrodowisko 2014-2020 w ramach prac KWRiST.
4. Ustalenia konferencji "Mieszkalnictwo w roku rodziny".
5. Analiza Rankingu Powiatów i Gmin ZPP wraz z rekomendacją skali zmian
w ramach nowelizacji regulaminu oraz obowiązujący regulamin w kategorii
powiaty od 60 do 120 tys. mieszkaĔców.
6. OdpowiedĨ NFZ na stanowisko Konwentu Starostów Województwa
Wielkopolskiego w sprawie planu finansowego WOW NFZ na rok 2014.
7. Pismo Ryszarda Kurpa, Starosty WolsztyĔskiego w sprawie poparcia przez
Zarząd Powiatu WolsztyĔskiego dla stanowiska Zarządu Związku Powiatów
Polskich w sprawie naliczania subwencji oĞwiatowej na rok 2013.
8. Stanowisko Konwentu Województwa Mazowieckiego w sprawie poparcia
dziaáaĔ Zespoáu Negocjacyjnego Podmiotów Leczniczych Województwa
Mazowieckiego.
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9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Uchwaáa Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej.
Pismo Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego skierowane
do Roberta Kropiwnickiego, Posáa na Sejm RP w sprawie propozycji modyfikacji
kryteriów, na podstawie których mogą zostaü przywrócone niektóre
ze zlikwidowanych sądów rejonowych.
Uchwaáa Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie przyjĊcia
Deklaracji
Legionowskiej.
Projekt Uchwaáy Nr 65/13 w sprawie utraty czáonkostwa w Związku Powiatów
Polskich Powiatu GnieĨnieĔskiego.
Projekt pisma ZPP do Minister BieĔkowskiej w sprawie poparcia proĞby
Wojewódzkich Funduszy Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej
o uwzglĊdnienie w przyszáej perspektywie finansowej WFOĝiGW jako Instytucji
WdraĪającej w systemie zadaĔ w ramach POIiĝ 2014-2020.
Informacja Biura Regionalnego ĝwiatowej Organizacji Zdrowia dla Europy
o ogáoszeniu kolejnego kursu w zakresie finansowania ochrony zdrowia.
Zaproszenie Departamentu Funduszy Europejskich MZ do skáadania zgáoszeĔ
na seminarium w Norwegii.
Uwagi ElĪbiety SmoliĔskiej, Starosty Pruszkowskiego do projektu ustawy Prawo
o Zgromadzeniach.
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Podkarpackiego oraz Związku
Pracodawców Powiatowych ZOZ w sprawie sytuacji w szpitalach powiatowych
województwa podkarpackiego.
Stanowisko Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego dotyczące problemów
w funkcjonowaniu domów pomocy spoáecznej na terenie powiatu czarnkowskotrzcianeckiego.
Pisma Starosty Káodzkiego do Wáadysáawa Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy
i Polityki Spoáecznej w sprawie:
x zapisów regulacji zawartych w przepisie art. 108 ust. 1f-1h nowelizowanej
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy,
x braku uregulowaĔ prawnych w zakresie wsparcia finansowego pracowników
pup ze Ğrodków pochodzących z funduszu pracy w roku 2014 r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 20/2013,
WARSZAWA, 16 grudnia
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Informacja Prezesa o dziaáalnoĞci ZPP w okresie pomiĊdzy posiedzeniami
stacjonarnymi.
2. Prezentacja projektu portalu internetowego „Prawo Wyborcze dla Wszystkich”,
którego autorzy zwracają siĊ do ZPP o wspóápracĊ przy jego realizacji.
3. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie wyraĪenia zgody na podpisanie aneksu
do umowy z MayCO.
4. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie wyraĪenia zgody na dokonanie wydatku
o wartoĞci powyĪej 10.000 zá, na zakup bonów Ğwiątecznych dla pracowników
Biura ZPP.
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5.
6.

PrezentacjĊ Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. dotyczącą potrzeby
uchwalenia ustawy o korytarzach przesyáowych przedstawiá Andrzej
Nehrebecki, ekspert z Departamentu Inwestycji PSE S.A..
Dyskusja na temat inicjatywy utworzenia OĞrodka Dokumentacji Odrodzenia
i Rozwoju Samorządu Terytorialnego.

POSIEDZENIE ZARZĄDU nr 21@/2013
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
planowanych zmian w zakresie funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów
Nadzoru Budowlanego na przykáadzie powiatu szamotulskiego i powiatów
oĞciennych.
2. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Regionalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska KWRiST.
3. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST.
4. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.
5. OdpowiedĨ z Komendy Gáównej PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej na sprzeciw
Zarządu Powiatu Mieleckiego wobec zasad postĊpowania jednostek ochrony
przeciwpoĪarowej w związku ze zdarzeniami na drogach.
6. Projekt Uchwaáy w sprawie zmiany uchwaáy budĪetowej Związku Powiatów
Polskich na rok 2013.
7. Stanowisko Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie planów likwidacji
Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i powoáania inspektoratów
okrĊgowych.
8. OĞwiadczenie Rady Powiatu WolsztyĔskiego w sprawie planów likwidacji
Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i powoáania inspektoratów
okrĊgowych.
9. Projekt Uchwaáy w sprawie utraty czáonkostwa w Związku Powiatów Polskich
Powiatu Tarnowskiego wraz z Uchwaáą Nr XLI.304.2013 Rady Powiatu
Tarnowskiego w sprawie wystąpienia Powiatu Tarnowskiego ze Związku
Powiatów Polskich.
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STANOWISKA ZWIĄZKU POWIATÓW
POLSKICH PRZYJĉTE W 2013 R.
29.01.2013 r.
29.01.2013 r.
11.02.2013 r.
20.04.2013 r.
30.07.2013 r.
30.07.2013 r.
28.08.2013 r.
28.08.2013 r.
28.08.2013 r.
28.08.2013 r.
21.10.2013 r.
21.10.2013 r.
06.11.2013 r.
13.11.2013 r.
21.11.2013 r.
26.11.2013 r.
16.12.2013 r.

w sprawie pilnej koniecznoĞci zmiany zasad finansowania
domów wczasów dzieciĊcych
w sprawie próby narzucenia dodatkowych obowiązków
na zarządców dróg przez PaĔstwową StraĪ PoĪarną
w sprawie projektu zaáoĪeĔ ustawy o poprawie warunków
Ğwiadczenia
usáug
przez
jednostki
samorządu
terytorialnego
w sprawie zakwalifikowania zadaĔ z zakresu administracji
architektoniczno-budowlanej
w sprawie koniecznych zmian w ustawie o pomocy
spoáecznej
w sprawie poparcia dla stanowisk konwentów powiatów
dotyczących finansowania zadaĔ samorządu powiatowego
w sprawie wyáączenia z zakresu wáaĞciwoĞci paĔstwowego
powiatowego
inspektora
sanitarnego
jednostek
powiatowych
w sprawie propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Budowlanego w sprawie organizacji administracji
architektoniczno-budowlanej
w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
w sprawie kompetencji do ustalania rozkáadu godzin pracy
aptek ogólnodostĊpnych
w sprawie aneksowania przez szpitale powiatowe umów na
Ğwiadczenie opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym
Funduszem Zdrowia
w sprawie poselskiego projektu ustawy o powiecie
metropolitalnym
w sprawie koniecznoĞci kontynuacji wsparcia przeksztaáceĔ
w sektorze ochrony zdrowia
w sprawie projektu ustawy o wspóádziaáaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw
w związku z próbami zmiany artykuáu 237 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastĊpczej
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych
innych ustaw
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WYBRANE WYSTĄPIENIA ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
W SPRAWACH SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH
DLA FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU POWIATOWEGO
16 stycznia 2013
W sprawie planowanych przez samorządy powiatowe inwestycji regionalnych,
powiatowych lub lokalnych dotyczących linii kolejowych.
22 stycznia 2013
W sprawie projektu uchwaáy Rady Ministrów zmieniającej uchwaáĊ w sprawie
rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III
szkóá podstawowych i ogólnoksztaácących szkóá muzycznych i stopnia – „radosna
szkoáa”.
22 stycznia 2013
W sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie form i zakresu finansowanego wspierania organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III
szkóá podstawowych i ogólnoksztaácących szkóá muzycznych i stopnia.
23 stycznia 2013
W sprawie rozpatrzenia w trybie obiegowym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego dwóch projektów związanych z programem „Radosna Szkoáa”.
29 stycznia 2013
Skarga na trzech ministrów: Jarosáawa Gowina – ministra sprawiedliwoĞci, Bartosza
Aráukowicza – ministra zdrowia, Sáawomira Nowaka – ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej zarzucając im naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy
z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz
o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.
7 lutego 2013
ProĞba o wydanie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opinii w przedmiocie
charakteru zadaĔ starosty z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
wykonywanych przez starostów. Istnieją argumenty przemawiające zarówno za tym,
Īe jest to zadanie zleconej z zakresu administracji rządowej, jak i, Īe jest to zadanie
wáasne powiatu.
7 lutego 2013
Sprzeciw wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
22 lutego 2013
Nie wyraĪenie zgody na opiniowanie w trybie obiegowym projektów rozporządzeĔ
opracowanych przez ministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz
negatywnej opinii ZPP w sprawie obu projektów.
14 marca 2013
Opinia Zarządu Związku Powiatów Polskich do prezydenckiego projektu ustawy
o wspóádziaáaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
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19 marca 2013
Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o korytarzach przesyáowych.
3 kwietnia 2013
Uwagi związku dotyczące dotychczasowych ustaleĔ dotyczących nowelizacji ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
8 kwietnia 2013
Uwagi do projektu zaáoĪeĔ projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz niektóry innych ustaw.
11 kwietnia 2013
Wniosek o uzupeánienie porządku obrad zespoáu ds. Polityki europejskiej o punkt:
informacja ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej o stanie
przygotowaĔ Polski do utworzenia przebiegających przez PolskĊ miĊdzynarodowych
korytarzy kolejowych przeznaczonych do konkurencyjnego transportu towarowego
oraz utworzenia wĊzáów intermodalnych.
16 kwietnia
W sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzanie w sprawie okreĞlenia
kryteriów oceny ofert w postĊpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej w odniesieniu do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
17 kwietnia 2013
Stanowisko wobec dokumentu „system nieodpáatnego poradnictwa prawnego
i obywatelskiego w Polsce.
25 kwietnia 2013
WyraĪenie opinii o projekcie rozporządzenia rady ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie programu badaĔ statystyki publicznej na rok 2013 – opinia
pozytywna.
7 maja 2013
Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o postĊpowaniu przed sądami administracyjnymi i niektórych innych ustaw.

prawo

20 maja 2013
W sprawie wsparcia dziaáaĔ ogólnopolskich organizacji samorządowych ubiegających
siĊ o nowelizacjĊ ustawy o finansach publicznych, a konkretnie o uelastycznienie
wskaĨników zadáuĪania i deficytu okreĞlonych w artykuáach 242 i 243.
29 maja 2013
Opinia negatywna dotycząca poselskiego projektu ustawy o ochronie lokatorów.
24 czerwca 2013
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy „Prawo zamówieĔ publicznych” dotycząca
podwyĪszenie progu Ğrodków, których przekroczenie bĊdzie prowadziáo do obowiązku
stosowania prawa zamówieĔ publicznych.
10 lipca 2013
W sprawie kontraktowania usáug pielĊgnacyjnych i opiekuĔczych w ramach opieki
dáugoterminowej.
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12 lipca 2013
Akceptacja kierunku zmian prawa unijnego dotyczących projektu Dyrektywy
o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych.
12 lipca 2013
W sprawie opieszaáoĞci wdroĪenia systemu teleinformatycznego wspierającego caáy
proces wydawania uprawnieĔ do kierowania pojazdami.
30 lipca 2013
Wystąpienie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z wnioskiem
o podjĊcie dziaáaĔ legislacyjnych zmierzających do doprecyzowania brzmienia art. 12
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami oraz zmiany art. 42 kodeksu
karnego, w zakresie dostosowania zasad stosowania Ğrodka karnego
w postaci zakazu prowadzenia pojazdów do zasad prowadzenia postĊpowania
administracyjnego w przedmiocie wydawania prawa jazdy.
22 sierpnia 2013
Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
28 sierpnia 2013
Apel do parlamentarzystów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy
o samorządzie powiatowym,
5 wrzeĞnia 2013
W sprawie sposobu rozliczenia kosztów usuniĊcia i przechowywania pojazdów
usuniĊtych z dróg, a nieodebranych przez wáaĞciciela.
6 wrzeĞnia 2013
Pozytywna z uwagami opinia do projektu programu na rzecz aktywnoĞci spoáecznej
osób starszych na lata 2014-2020.
6 wrzeĞnia 2013
Negatywna opinia projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych zawarte
w druku nr 1599 oraz o poselskich projektach ustawy o zmianie ustawy o drogach
publicznych (druki nr 1031 i 1032) oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o drogach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(druk 1033).
10 wrzeĞnia 2013
Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym – negatywna.
11 wrzeĞnia 2013
Opinia o zmianie ustawy kodeks wyborczy oraz zmiany niektórych innych ustaw. Opinia
negatywna w czĊĞci, w której dopuszcza siĊ zmianĊ obwodu do gáosowania przez
osobĊ mającą miejsce staáego zamieszkania na terenie gminy.
11 wrzeĞnia 2013
Negatywna opinia o projekcie o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
18 wrzeĞnia 2013
Apel do Premiera RP w sprawie zmian w ustawie o finansach publicznych.
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19 wrzeĞnia 2013
Stanowisko ZPP w sprawie proponowanych zmian art. 243 ustawy o finansach
publicznych.
30 wrzeĞnia 2013
Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
Ğrodkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o muzeach. Opinia
pozytywna ze szczegóáowymi uwagami.
30 wrzeĞnia 2013
Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu soáeckim
– pozytywnie z uwagami.
17 paĨdziernika 2013
Wystąpienie skierowane do Prezydenta RP Bronisáawa Komorowskiego o niepodpisywanie ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 2013 r. sprawie ustawy o drogach
publicznych.
28 paĨdziernika 2013
Negatywna opinia w sprawie projektu ustawy o powiatach metropolitalnych.
6 listopada 2013
Wystąpienie do ministra zdrowia w sprawie zmian standardów w ochronie zdrowia,
w tym takĪe liczebnoĞci personelu medycznego.
18 listopada 2013
Wystąpienie do przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Rozwoju Lokalnego w sprawie poruszenia na spotkaniu parlamentarnego forum
konsultacyjnego sprawy projektu ustawy o rodzinnych ogrodach dziaákowych.
18 listopada 2013
Opinia Związku Powiatów Polskich do projektów dokumentów programujących
realizacjĊ unijnej polityki spójnoĞci w Polsce w okresie 2014-2020.
29 listopada 2013
Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oĞwiaty (druk
sejmowy nr 1823). Związek popará inicjatywĊ zmierzającą do stworzenia systemu,
który upowszechni wymianĊ uĪywanych podrĊczników wĞród uczniów i rodziców.
Z uwagi na lakonicznoĞü zapisów nie mógá on byü zaopiniowany pozytywnie.
29 listopada 2013
Opinia w sprawie „ZaáoĪeĔ do dáugofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 20142020” – projekt oceniony pozytywnie i przedstawiono uwagi do niego.
16 grudnia 2013
W sprawie sposobu podziaáu czĊĞci ogólnej subwencji oĞwiatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego.
16 grudnia 2013
Związek Powiatów Polskich pozytywnie odniósá siĊ do przedstawionych wstĊpnych
propozycji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie uproszczenia procedury
rejestracji pojazdów w Polsce.
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16 grudnia 2013
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie
dofinansowania zadaĔ ze Ğrodków funduszy kultury fizycznej – zgáoszenie jednej
uwagi.
20 grudnia 2013
Wystąpienie wyraĪające zaniepokojenie propozycjami Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju nieuwzglĊdniania w przyszáej perspektywie finansowej wojewódzkich
funduszy ochrony Ğrodowiska i gospodarki wodnej jako instytucji wdraĪającej
w systemie obsáugi zadaĔ w ramach programu infrastruktura i Ğrodowisko 2014-2020.
23 grudnia 2013
ProĞba do Premiera RP rozpatrzenie zastrzeĪeĔ Ğrodowiska powiatowego dotyczących
projektu ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
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PRACE KONWENTÓW POWIATÓW
Poszczególne konwenty przyjĊáy wiele stanowisk w sprawach istotnych dla
samorządów powiatowych danego województwa, a takĪe w skali ogólnopolskiej. Praca
Konwentów stanowi duĪe wsparcie dla Zarządu ZPP. Podejmowane przez Konwenty
stanowiska stanowią podstawĊ dla prac Zarządu i interwencji w wymiarze
ogólnopolskim.

WYBRANE STANOWISKA
KONWENTÓW POWIATÓW W ROKU 2013
4 marca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany par.
13 Statutu ZPP dotyczącego funkcjonowania Konwentów Powiatów w Województwach.
6 marca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ĝląskiego w sprawie organizacji
i dziaáania systemu wczesnego ostrzegania w Województwie ĝląskim.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ĝląskiego w sprawie wydawania decyzji
administracyjnych ustalających wysokoĞü opáat za udostĊpnianie danych z zasobu
geodezyjnego, z proĞbą o podjĊcie dziaáaĔ w temacie przedstawionego problemu.
14-15 marca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województw: ĝląskiego, DolnoĞląskiego, Opolskiego
oraz Lubuskiego w sprawie ochrony prawa rady powiatu do utworzenia komisji
rewizyjnej.
25 marca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego w sprawie zapewnienia
Ğrodków finansowych na inwestycje i rozwój infrastruktury dla podmiotów leczniczych
w nowej perspektywie 2014 – 2020.
3 kwietnia
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa àódzkiego w sprawie opáaty za pobyt
dzieci w placówkach opiekuĔczo – wychowawczych.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa àódzkiego w sprawie ustawy z dnia
16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciąĪeĔ administracyjnych w gospodarce.
5 maja
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w sprawie Programu
Operacyjnego Wspóápracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 w ramach
europejskiej wspóápracy terytorialnej.
14 maja
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego odnoĞnie braku
umieszczenia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-
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2020 dziaáaĔ w zakresie infrastruktury drogowej - drogi powiatowe oraz dziaáaĔ
z zakresu komunikacji autobusowej – publiczny transport niskoemisyjny.
16 maja
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany art.
35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1592, z póĨ. zm.)
21 maja
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyników
gáosowania o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych.
22 maja
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ĝląskiego w sprawie finansowania
lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej unii europejskiej
na lata 2014 – 2020.
24 maja
Wspólne stanowisko Marszaáka Województwa Mazowieckiego i Konwentu Powiatów
Województwa Mazowieckiego:
x w sprawie poprawy funkcjonowania systemu oĞwiaty:
x w sprawie poprawy systemu kontroli, oceny szkóá oraz dyrekcji.
x w sprawie poprawy systemu kontroli wydatkowania dotacji przez placówki
niepubliczne.
x w sprawie karty nauczyciela.
5 czerwca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie trudnej
sytuacji domów pomocy spoáecznej wynikającej z przyjĊtych zasad finansowania.
11 czerwca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego o zainicjowanie jednej,
wspólnej akcji tzn. zwoáanie konwentu powiatów w poszczególnych województwach
w dniu 5 lipca 2013 r. o godz. 9.00, z przedstawieniem prezentacji o stanie dróg
powiatowych.
13 czerwca
Wspólne stanowisko Marszaáka Województwa Mazowieckiego i Konwentu Powiatów
Województwa Mazowieckiego w sprawie proponowanych zmian w przepisach
dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
17 – 18 czerwca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ĝląskiego i Maáopolskiego w sprawie
zwiĊkszenia dotacji z budĪetu paĔstwa dla podopiecznych domów pomocy spoáecznej.
Apel Konwentu Starostów Województw ĝląskiego i Maáopolskiego o zmianĊ zasad
finansowania oddziaáów anestezji i intensywnej terapii. Starostowie wyrazili
zdecydowany sprzeciw przeciwko nierównemu traktowaniu przez NFZ podmiotów
publicznych i prywatnych oraz domagają siĊ przeprowadzenia realnej wyceny procedur
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medycznych. ZaĪądali takĪe przedáuĪenia co najmniej do piĊciu lat obowiązywania
umów na Ğwiadczenia medyczne.
Konwent Starostów Województwa ĝląskiego i Maáopolskiego zająá stanowisko
w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy
o pomocy spoáecznej oraz niektórych innych ustaw. Starostowie wezwali
do przywrócenia moĪliwoĞci wliczania do Ğredniego miesiĊcznego kosztu utrzymania
domu pomocy spoáecznej wydatków ponoszonych na remonty bieĪące.
17-18 czerwca
Stanowisko Konwentów Powiatów Województwa Maáopolskiego i Województwa
ĝląskiego dotyczące zaniepokojenia zakresem wsparcia udzielanego samorządom
powiatowym przez Związek Powiatów Polskich.
18 czerwca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego w sprawie finansowania
lokalnych inwestycji szpitalnych w nowej perspektywie finansowej unii europejskiej na
lata 2014 – 2020.
21 czerwca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leĞnych.
25 czerwca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie nowych
zasad organizacji egzaminu zawodowego.
4 lipca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego w sprawie zarządzania
drogami powiatowymi.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego w sprawie rozpisania
uzupeániającego kontraktowania ĞwiadczeĔ zdrowotnych na ambulatoryjną opiekĊ
specjalistyczną w województwie pomorskim.
5 lipca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego w sprawie dofinansowania inwestycji na drogach lokalnych.
Apel Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego o przyspieszenie prac
wojewódzkiej komisji do spraw weryfikacji strat, związanych z przygotowaniem
propozycji dofinansowania zadania opisanego protokoáem szkód i przesáania
ministrowi, celem przyznania w trybie nadzwyczajnym Ğrodków finansowych na
realizacjĊ najpilniejszych robót interwencyjnych związanych zarówno z usuwaniem
skutków intensywnych opadów deszczu i szkód związanych z wystąpieniem wód
z brzegów rzek, jakie miaáy miejsce w maju i czerwcu na terenie powiatu krakowskiego.
5 lipca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
zarządzania drogami powiatowymi.
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5 lipca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie zarządzania
drogami powiatowymi.
5 lipca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie zmian
w systemie ochrony zdrowia.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie zmian
w systemie finansów publicznych.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie zarządzania
drogami powiatowymi.
5 lipca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa àódzkiego w sprawie zarządzania
drogami powiatowymi.
5 lipca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego dotyczące zmian
kryteriów rozdziaáu dotacji na zakup nowoĞci wydawniczych do bibliotek publicznych
w roku 2012 w programie biblioteki narodowej „zakup nowoĞci wydawniczych
do bibliotek”.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie
umoĪliwienia weryfikacji orzeczeĔ o potrzebie udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie zarządzania
drogami powiatowymi.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leĞnych.
5 lipca
Wspólne stanowisko Konwentów Powiatów Województw w sprawie zarządzania
drogami powiatowymi, skierowane do Premiera rządu RP.
5 lipca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmian
w funkcjonowaniu publicznych sáuĪb zatrudnienia.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie odroczenia
obowiązywania
wskaĨników
zadáuĪania
siĊ
samorządów
wynikających
ze wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie zasad
finansowania zespoáów do spraw orzekania o niepeánosprawnoĞci.
8 lipca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie
zarządzania drogami powiatowymi.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie
odebrania powiatom przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, Ğrodków finansowych
niezbĊdnych dla zadaĔ związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.
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9 lipca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego skierowane
do ministra zdrowia w sprawie odroczenia terminu wejĞcia w Īycie przepisów
dotyczących standardów dotyczących szpitalnych oddziaáów ratunkowych, w zakresie
dostĊpnoĞci do lądowiska helikopterów.
10 lipca
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie standardów
postĊpowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
9 sierpnia
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie zarządzania
drogami powiatowymi.
13 sierpnia
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozwoju
lokalnego w przyszáym okresie programowania Ğrodków unijnych w latach 2014-2020.
19 sierpnia
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie wydáuĪenia
okresu obowiązywania wskaĨników dotyczących zadáuĪania siĊ jst wynikających
z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. 15% i 60% dochodów)
oraz przesuniĊcia w czasie obowiązywania nowych limitów zadáuĪenia wynikających
z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
29 sierpnia
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa àódzkiego w sprawie przedáuĪenia
terminu wejĞcia w Īycie wymogu posiadania caáodobowego lotniska dla helikopterów.
3 wrzeĞnia
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego sprawie przedáuĪenia
terminu wejĞcia w Īycie wymogu posiadania przez szpitalny oddziaá ratunkowy
caáodobowego lotniska lub lądowiska.
10-11 wrzeĞnia
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa DolnoĞląskiego w sprawie planu
finansowego dolnoĞląskiego oddziaáu wojewódzkiego NFZ na rok 2014 i sytuacji
w sáuĪbie zdrowia.
25 wrzeĞnia
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie przedáuĪenia
terminu wejĞcia w Īycie wymogu posiadania caáodobowego lotniska dla helikopterów.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie kompetencji
w zakresie wyznaczania i finansowania osób powoáanych do stwierdzenia zgonu,
wystawienia karty zgonu i jego przyczyny w przypadku braku lekarza leczącego
chorego w ostatniej chorobie.
1 paĨdziernika
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego
finansowania, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.
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3 paĨdziernika
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego w sprawie „dziaáaĔ
mających na celu przyspieszenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jako
podstawowego elementu infrastruktury informacji przestrzennej niezbĊdnego dla
rozwoju kraju”.
4 paĨdziernika
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ĝwiĊtokrzyskiego oraz Związku
Pracodawców Powiatowych Zakáadów Opieki Zdrowotnej w sprawie sytuacji
w szpitalach powiatowych Województwa ĝwiĊtokrzyskiego.
17 paĨdziernika
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa àódzkiego w sprawie zwiĊkszenia
Ğrodków na aktywizacje zawodową.
28 paĨdziernika
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie trudnej
sytuacji domów pomocy spoáecznej wynikającej z przyjĊtych zasad finansowania.
7 listopada
Stanowisko Konwentu Powiatów
finansowania szpitali powiatowych.

Województwa

ĝląskiego

w

sprawie

zasad

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ĝląskiego w sprawie zatwierdzenia
projektu aktualizacji nr 2 z dnia 9 wrzeĞnia 2013 r. Wojewódzkiego Planu dziaáania
systemu paĔstwowego ratownictwa medycznego dla Województwa ĝląskiego
8 listopada
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa DolnoĞląskiego w sprawie finansowania
szpitali powiatowych przez DolnoĞląski Oddziaá NFZ w 2014 roku.
12 listopada
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego w sprawie warunków
kontraktowania szpitali powiatowych w 2014 r.
12 listopada
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego w sprawie podpisania
porozumienia z Województwem Maáopolskim w zakresie wspólnego dziaáania na rzecz
rozwoju wspóápracy polskich i niemieckich przedsiĊbiorców.
12 listopada
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego w sprawie aneksowania
przez szpitale powiatowe umów na Ğwiadczenia opieki zdrowotnej zawartych z NFZ.
13 listopada
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie wpáywu braku
uproszczonego planu urządzenia lasu na realizacje zawartych przez starostów
z nadleĞniczymi porozumieĔ dotyczących obowiązku legalizacji drewna pochodzącego
z lasów niestanowiących wáasnoĞci skarbu paĔstwa.
13 listopada
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie planu
finansowego Wielkopolskiego Oddziaáu Wojewódzkiego NFZ na rok 2014.
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18 listopada
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
planowanych zmian w zakresie funkcjonowania powiatowych inspektoratów nadzoru
budowlanego na przykáadzie Powiatu Szamotulskiego i powiatów oĞciennych.
26 listopada
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie poparcia
dziaáaĔ zespoáu negocjacyjnego podmiotów leczniczych Województwa Mazowieckiego.
29 listopada
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
przywrócenia sądów rejonowych – szczegóáowo: wniesiono do Przewodniczącego
Sejmowej Nadzwyczajnej Podkomisji SprawiedliwoĞci i Praw Czáowieka
o skorygowanie kryterium liczby spraw zaáatwianych w poszczególnych sądach
i uzupeánienie go biorąc za podstawĊ Ğrednią z trzech ostatnich lat.
29 listopada
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego oraz Związku
Pracodawców Powiatowych Zakáadów Opieki Zdrowotnej w sprawie sytuacji
w szpitalach powiatowych Województwa Podkarpackiego.
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KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU
I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego dziaáa na podstawie Ustawy
z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 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
Rządu i Samorządu Terytorialnego. KWRiST odbywa swoje posiedzenia raz
w miesiącu, a podczas kaĪdego opiniuje kilkadziesiąt aktów prawnych. Przede
wszystkim jednak praca Komisji odbywa siĊ w Zespoáach Problemowych.
Przedstawicielami Związku Powiatów Polskich w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego są Cezary Gabryjączyk – starosta áaski oraz Cezary Przybylski –
starosta bolesáawiecki. Oprócz naszych staáych przedstawicieli, w posiedzeniach
Komisji uczestniczyli m.in.: Prezes Marek TramĞ, Wiceprezesi Jan Grabkowski
i Andrzej Páonka, jak równieĪ pracownicy Biura, ZPP Rudolf Borusiewicz – Dyrektor
Biura ZPP oraz Marek Wójcik - ZastĊpca Dyrektora ZPP, a takĪe Ludwik WĊgrzyn,
Grzegorz Kubalski i Jarosáaw KomĪa, Bernadeta Skóbel, Katarzyna Liszka – Eksperci
ZPP, w celu przedstawienia szczegóáowych zagadnieĔ dotyczących gáównych nurtów
dziaáalnoĞci Związku Powiatów Polskich.
Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich w Zespoáach Komisji Wspólnej
Rządu Samorządu Terytorialnego:
Zespóã ds. Polityki Europejskiej
Józef PuczyĔski – Starosta Tczewski
Zespóã ds. Systemu Finansów Publicznych
Walery Czarnecki – Starosta LubaĔski
Mirosáaw Pampuch – Starosta OlsztyĔski
Ludwik WĊgrzyn – Ekspert ZPP
Renata Ciurlik – skarbnik Powiatu PoznaĔskiego
Zespóã ds. Edukacji, Kultury i Sportu
Adam KrzysztoĔ – Starosta àaĔcucki
Dr Bogdan Wankiewicz – Starosta Waáecki
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski
Sebastian Burdzy – Starosta ĝredzki
Zespóã ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoãecznej
Andrzej Páonka – Starosta Bielski
Marek Wójcik – ZastĊpca Dyrektora Biura ZPP
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki
Arkadiusz Mazepa – Starosta MyĞliborski
Marzena KempiĔska – Starosta ĝwiecki
Zespóã ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Œrodowiska
Marek Wójcik – ZastĊpca Dyrektora Biura ZPP
Leszek GuĨdzioá – Starosta Policki
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Mariusz Wiórek – Wicestarosta Tczewski
Józef Jodáowski – Starosta Rzeszowski
Zespóã ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeľstwa Obywateli
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski
Grzegorz Kubalski – Ekspert ZPP
Józef Reszke – Starosta Wejherowski
ElĪbieta SmoliĔska – Starosta Pruszkowski
Jarosáaw Brózda – Radny Powiatu Beáchatowskiego
Adam Habryáo – Sekretarz Powiatu PoznaĔskiego
Zespóã ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
Edmund Kaczmarek – Starosta JĊdrzejowski
Zespóã ds. Spoãeczeľstwa Informacyjnego
Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
Za rok 2013 statystyka posiedzeĔ Zespoáów oraz obrad plenarnych Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego odbytych w roku 2013, jest nastĊpująca:
x Zespóá ds. Polityki Europejskiej – jedno posiedzenie
x Zespóá ds. Systemu Finansów Publicznych – osiem posiedzeĔ
x Zespóá ds. Edukacji, Kultury i Sportu – dziewiĊü posiedzeĔ
x Zespóá ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej – dwanaĞcie posiedzeĔ
x Zespóá ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
ĝrodowiska – dwanaĞcie posiedzeĔ
x Zespóá ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli – piĊü
posiedzeĔ
x Zespóá ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa – piĊü posiedzeĔ
x Zespóá ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego – dziewiĊü posiedzeĔ
x Zespóá ds. Funkcjonowania Obszarów Metropolitalnych i Miejskich – cztery
posiedzenia
x Zespóá ds. Ustrojowych – dwa posiedzenia.
x Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – dwanaĞcie posiedzeĔ.
Oprócz posiedzeĔ Zespoáów i obrad plenarnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego stosowany jest tryb obiegowy z wykorzystaniem Ğrodków
elektronicznych.
DziaáalnoĞü Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego to przede wszystkim
wypracowywanie wspólnego stanowiska rządu i gmin, miast, powiatów
i województw, dotyczącego zagadnieĔ ustrojowych. KWRiST rozpatruje problemy
związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a takĪe sprawy z tego obszaru
znajdujących siĊ w zakresie dziaáania Unii Europejskiej i organizacji miĊdzynarodowych, do których naleĪy Rzeczypospolita Polska.
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W skali roku to blisko 400 projektów ustaw, rozporządzeĔ i innych dokumentów do
zaopiniowania przez KomisjĊ Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. KaĪdy
z przedstawionych przez rząd projektów, jeĪeli chociaĪ w niewielkiej czĊĞci dotyczy
samorządu powiatowego, jest analizowany i opiniowany przez Biuro Związku Powiatów
Polskich.
Udziaá w procesie legislacyjnym to takĪe uczestnictwo w Komisjach Sejmowych
i Senackich w ten sposób w tworzeniu warunków prawnych i finansowych dziaáalnoĞci
samorządu terytorialnego. W roku 2013 przedstawiciele i eksperci ZPP brali udziaá
w 650 posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich.
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ORGAN

PRZEDSTAWICIEL
ZESPOàY

Zespóá Monitorujący ds.
Przeciwdziaáania Przemocy w
Rodzinie (MPiPS)

Adam KrzysztoĔ –
Starosta àaĔcucki

Zespóá Koordynacyjny Narodowy
Program Zdrowia

Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura
ZPP

Zespóá ds. aktualizacji i uzupeánienia
Strategii rozwoju spoáecznogospodarczego Polski Wschodniej do
roku 2020 (MRR)

Paweá Pikula – Starosta Lubelski

Zespóá ds. Polityki Europejskiej

Józef PuczyĔski – Starosta Tczewski

Zespóá ds. partnerstwa publicznoprywatnego (MG)

Rudolf Borusiewicz –Dyrektor Biura
ZPP, Jarosáaw KomĪa – ekspert ZPP
(zastĊpca)

Robert Godek – Starosta StrzyĪowski

Zespóá Sterujący Platformy
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
(MRR)

Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura
ZPP

Zespóá Kwalifikacyjny Konkursu
Europejskie Nagrody
PrzedsiĊbiorczoĞci - 2012

Rudolf Borusiewicz – sekretarz
generalny ZPP

MiĊdzyresortowy Zespóá ds. Strategii
„Europa 2020”

Zespóá ds. RozwiązaĔ Systemowych
w Zakresie Ekonomii Spoáecznej

Marek TramĞ – Prezes Zarządu ZPP
Marek Wójcik – ZastĊpca Dyrektora
Biura ZPP (zastĊpca)
Tomasz Sadowski – Barka Fundacja
Pomocy Wzajemnej
Krzysztof Kozicki – Wicestarosta
àomĪyĔski

KOMITETY
Prekomitet Programu Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020
Komitet Sterujący w projekcie
systemowym dot. Opracowania

Bogumiáa WiĊckowska – Starosta
Otwocki
Marek Wójcik - ZastĊpca Dyrektora
Biura ZPP
Grzegorz Kubalski – ekspert ZPP
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ORGAN

PRZEDSTAWICIEL

kompleksowych i trwaáych
mechanizmów wsparcia dla
poradnictwa prawnego i
obywatelskiego w Polsce (MPiPS)
Komitet Monitorujący dla
Mechanizmu Finansowego EOG na
lata 2009-2012 oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata
2009-2012

Marek TramĞ – Prezes Zarządu ZPP
Marek Wójcik – ZastĊpca Dyrektora
Biura ZPP

Komitet Sterujący w ramach
pilotaĪowego PCA-P3.0 , mającego
na celu opracowanie rozwiązania
tzw. „Chmury prywatnej dla JST

Jan Maciej Czajkowski – ekspert ZPP

Komitet Monitorujący Program
Ludwik WĊgrzyn – ekspert ZPP
Operacyjny Kapitaá Ludzki 2007-2013
Ewa Masny – wiceprzewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Komitet Polityczny CEMR

Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta
àodzi
Joachim Smyáa – Starosta Lubliniecki
Walery Czarnecki – Starosta LubaĔski

Kongres Wáadz Lokalnych
i Regionalnych Europy (CLRAE)
w Izbie Wáadz Lokalnych

ElĪbieta SmoliĔska – Starosta
Pruszkowski (zastĊpca)
Czáonkowie:
Marek TramĞ – Prezes Zarządu ZPP
Ludwik WĊgrzyn – ekspert ZPP
Ewa Malinowska-GrupiĔska –
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Komitet Regionów Unii Europejskiej

ZastĊpcy Czáonkowie:
Marzena KempiĔska – Starosta
ĝwiecki
Michaá Karalus – Starosta Pleszewski
Robert Godek – Starosta StrzyĪowski

RADY
Krajowa Rada Konsultacyjna ds.
Osób Niepeánosprawnych (MPiPS)

Marek TramĞ – Prezes Zarządu ZPP

Naczelna Rada Zatrudnienia (MPiPS)

Jan Grabiec – Starosta Legionowski
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ORGAN
Rada DziaáalnoĞci PoĪytku
Publicznego
Rada Pomocy Spoáecznej

PRZEDSTAWICIEL
Marek TramĞ – Prezes Zarządu ZPP
Józef Krzyworzeka – Starosta
Krakowski

Rada Infrastruktury Informacji
Przestrzennej

Piotr Lech – Starosta Milicki

Rada Nadzorcza Narodowego
Funduszu Ochrony ĝrodowiska

Marek TramĞ – Prezes Zarządu ZPP

GRUPY
Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich

Zenon Szczepankowski – Starosta
Przasnyski
Edward Wroniewski – Starosta
Puátuski (zastĊpca)

Grupa tematyczna „WieĞ w nowej
gospodarce”(MRiRW)

Zenon Rodzik – Starosta Opolski
(Opole Lubelskie)

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

Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura
ZPP

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

Marek TramĞ – Prezes Zarządu ZPP

Jan Maciej Czajkowski – Ekspert ZPP

Grupa Robocza – Ramowy Program
Zenon Rodzik – Starosta Opolski
Dziaáania w zakresie finansowania
(Opole Lubelskie)
europejskiej sieci ekologicznej Natura
2000 na lata 2014-2020
Grupa robocza wspierająca prace
nad przygotowaniem Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
Polska Grupa Robocza ds. Grypy
Grupa Robocza ds. klĊsk Īywioáowych

Zenon Rodzik – Starosta Opolski
(Opole Lubelskie)
Edmund Kaczmarek – Starosta
JĊdrzejowski
Jarosáaw KomĪa – ekspert ZPP
Marek Wójcik - ekspert ZPP
Walery Czarnecki – Starosta LubaĔski
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ORGAN

PRZEDSTAWICIEL

POZOSTALI
Krajowe Forum Terytorialne (MRR)

Marek Wójcik – ZastĊpca Dyrektora
Biura ZPP

Polska Organizacja Turystyczna

Janina KwiecieĔ – Starosta Kartuski

Gáówna Komisja UrbanistycznoArchitektoniczna

Ludwik WĊgrzyn – ekspert ZPP

INNE GREMIA, W KTÓRYCH PRACACH 53
UCZESTNICZĄ PRZEDSTAWICIELE ZPP

Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Związku Powiatów Polskich w roku 2013

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Związek Powiatów Polskich wspiera samorządy, szczególnie powiatowe,
w doskonaleniu profesjonalnego Ğwiadczenia usáug publicznych. Wsparcie
instytucjonalne w tak duĪym zakresie moĪliwe jest dziĊki siĊganiu po Ğrodki
i dofinansowanie z funduszy unijnych. DziĊki temu stale zwiĊksza siĊ liczba starostw
powiatowych, które posiadają skuteczny i profesjonalny sposób Ğwiadczenia usáug
publicznych.
Cechą wspólną wszystkich projektów jest to, iĪ są one zgodne z celami statutowymi
Związku Powiatów Polskich. KaĪdy projekt jest skierowany przede wszystkim
do samorządów terytorialnych – w pierwszej kolejnoĞci do powiatów, ale takĪe
i do gmin. Realizowane projekty mieszczą siĊ takĪe w formule budowy spoáeczeĔstwa
obywatelskiego, a wiĊc jednego z gáównych celów naszej organizacji.
DziĊki siĊganiu po Ğrodki i projekty finansowane przez fundusze europejskie, moĪliwe
jest poszerzanie potencjaáu i moĪliwoĞci dziaáania wspierającego pracĊ powiatów.

KOMPETENTNY URZĄD, ZADOWOLENI MIESZKAēCY
– INTEGRACJA DZIAàAē JST DLA POPRAWIENIA
DOSTĉPNOĝCI, JAKOĝCI I EFEKTYWNOĝCI ĝWIADCZENIA
LOKALNYCH USàUG PUBLICZNYCH



Celem projektu jest zwiĊkszenie zdolnoĞci instytucjonalnej do podnoszenia stopnia
dostĊpnoĞci, jakoĞci i efektywnoĞci usáug publicznych w dziedzinach: oĞwiaty, ochrony
zdrowia, transportu publicznego i zarządzania drogami u wybranych 12 JST – na dwóch
obszarach, w dwóch róĪnych czĊĞciach Polski.
Celami szczegóáowymi projektu są:
Przeprowadzenie zintegrowanej (powiatowo-gminnej) diagnozy stanu
zaspokojenia lokalnych potrzeb spoáecznych w zakresie usáug objĊtych
projektem, na obszarze objĊtym projektem;
x Wykorzystanie metod benchmarkingu i benchlearningu, jako sposobów
samodoskonalenia zarządzania usáugami publicznymi;
x Opracowanie modelu formalno-organizacyjnego usprawniania Ğwiadczenia
usáug publicznych w danej dziedzinie na obszarze objĊtym projektem;
x

Opracowanie zintegrowanych (powiatowo-gminnych) planów (strategii, polityk)
wdroĪenia modelu usprawniania Ğwiadczenia lokalnych usáug publicznych objĊtych
projektem na obszarze objĊtym projektem.
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Beneficjenci projektu: Powiat Gorlicki, Gmina Biecz, Gmina Bobowa, Gmina Gorlice,
Gmina Moszczenica, Gmina Ropa, Gmina SĊkowa, Gmina UĞcie Gorlickie, Gmina
Ogrodzieniec, Powiat ZawierciaĔski, Gmina Pilica, Gmina àazy.
Projekt rozpoczĊty 1 lipca 2012, planowane zakoĔczenie projektu 31 grudnia 2014 r.

DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW
Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy jako partnerzy i Instytut na rzecz
Ekorozwoju jako lider 1 wrzeĞnia 2010 r. rozpoczĊli realizacjĊ projektu Dobry Klimat
dla Powiatów - DOKLIP - ze Ğrodków LIFE+.
Instytut na rzecz Ekorozwoju jest liderem projektu, a jego krajowym partnerem
realizującym gáównie konferencje oraz dziaáania informacyjne skierowane
bezpoĞrednio do samorządów – Związek Powiatów Polskich mające na celu aktywizacjĊ
wáadz samorządowych do róĪnego rodzaju dziaáaĔ, w tym do ochrony Ğrodowiska
i klimatu.
Partnerem zagranicznym projektu jest Community Energy Plus – brytyjska organizacja,
która dziaáa gáównie w Kornwalii, ogáoszonej przez brytyjski rząd pierwszym
niskowĊglowym regionem w tym kraju.
Celem partnerskiego przedsiĊwziĊcia „Dobry Klimat dla Powiatów” jest aktywne
zaangaĪowanie polskich samorządów w dziaáania prowadzące do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych oraz sáuĪące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Równie waĪne,
obok podejmowania przez powiaty dziaáaĔ na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest
jednoczesne poszukiwanie rozwiązaĔ, które przyczynią siĊ do rozwoju lokalnej
gospodarki oraz obniĪenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek
samorządu. Gáównymi adresatami projektu są:
1.

wáadze powiatowe, gdyĪ to wáaĞnie w ich gestii leĪą istotne zadania sáuĪące
przeciwdziaáaniu skutkom zmian klimatu oraz adaptacji do nich;

2.

spoáecznoĞci lokalne na poziomie powiatów, gdyĪ bez aktywnego zaangaĪowania obywateli nie da siĊ skutecznie ochroniü klimatu Ziemi.

BudĪet projektu to 1 803 371 euro, w tym budĪet ZPP 978 600 PLN. Czas trwania
do poáowy 2015 r.
W projekcie bierze udziaá 115 powiatów. Tylko w samym cyklu 90 debat klimatycznych
na terenie caáego kraju wziĊáo udziaá 1900 uczestników.
Jednym z dziaáaĔ w tym projekcie jest wspólna z Konwentami Powiatów organizacja
16 jednodniowych konferencji regionalnych, w okresie od wrzeĞnia 2013 r. do maja
2014 r. Program konferencji przewiduje omówienie zagadnieĔ polityki klimatycznej w
skali lokalnej i moĪliwoĞci finasowania zadaĔ ze Ğrodków unijnych oraz krajowych.
Oprócz starostów do uczestnictwa zaproszono osoby lub instytucje z regionu, które
zajmują siĊ szeroko rozumianą ochroną Ğrodowiska i klimatu, gospodarką
energetyczną oraz rozwojem transportu publicznego, jak i pozyskiwaniem albo
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zarządzaniem funduszami skierowanymi na wymienione wyĪej cele. W roku 2013
odbyáo siĊ 10 konferencji zorganizowanych razem z Konwentami Powiatów.

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ħRÓDàEM
SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY
Liderem tego projektu jest Związek Powiatów Polskich, a projekt realizuje
w partnerstwie z Akademią Finansów i Biznesu Vistula z Warszawy. Cel gáówny projektu
to poprawa jakoĞci usáug Ğwiadczonych przez 12 JST poprzez modernizacjĊ procesów
zarządzania, wdroĪenie metody Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) oraz
podniesienie kwalifikacji pracowników JST niekorzystających z wsparcia oferowanego
w ramach 5.2.1. z województw o najniĪszych wskaĨnikach sprawnoĞci instytucjonalnej.
Uczestnicy projektu to 12 JST z terenu Polski: Starostwo Powiatowe w Gliwicach;
Starostwo Powiatowe w Jarocinie; Starostwo Powiatowe w Krapkowicach; Starostwo
Powiatowe w OleĞnie; Starostwo Powiatowe w Opolu; Starostwo Powiatowe
w SulĊcinie; Starostwo Powiatowe w ĝrodzie ĝląskiej; Starostwo Powiatowe
w Wolsztynie; Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu; Starostwo Powiatowe w Zielonej
Górze; Urząd Gminy Brudzew oraz Urząd Miasta w ĝwiĊtocháowicach)
Projekt obejmuje: poprawĊ funkcjonowania JST dziĊki wdroĪeniu systemu samooceny
PRI; poprawĊ zarządzania poszczególnymi sektorami usáug (tj. z zakresu:
bezpieczeĔstwa publicznego, infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, ochrony
Ğrodowiska i rolnictwa, kontroli zarządczej, zarządzanie projektami, w tym z funduszy
unijnych); wdroĪenie systemu rozwoju kompetencji kadr, poprawĊ systemów
komunikacji spoáecznej; wzmocnienie zachowaĔ etycznych, takĪe w aspekcie
zwiĊkszenia przejrzystoĞci realizowanych dziaáaĔ; poprawĊ odbioru urzĊdu w oczach
spoáecznoĞci lokalnych; wymianĊ dobrych praktyk; wykorzystanie metod badania
satysfakcji klienta; zmniejszenie nierównoĞci w zakresie páci, w tym zapobiegające
dyskryminacji oraz obejmuje indywidualną pomoc prawną dla samorządów.
W konsekwencji wpáywa takĪe na podniesienie satysfakcji klientów z jakoĞci
Ğwiadczonych usáug.
Realizacja projektu zaczĊáa siĊ w lipcu 2012 r. i potrwa do 30 czerwca 2015 r.

PORTRETY SZPITALI - MAPY MOĩLIWOĝCI, CZYLI
MONITOROWANIE JAKOĝCI USàUG PUBLICZNYCH
I BENCHMARKING Z ZAKRESU NADZORU
NAD FUNKCJONOWANIEM SZPITALI, DLA KTÓRYCH
ORGANEM ZAàOĩYCIELSKIM JEST JEDNOSTKA
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Liderem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocáawiu, zaĞ jego partnerami
Związek Powiatów Polskich, Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o. oraz
Health Policy Institute – Parnter Ponadnarodowy. Uczestnikami projektu są jednostki
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samorządu terytorialnego i szpitale z województw dolnoĞląskiego, lubelskiego,
mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, warmiĔsko-mazurskiego oraz ĞwiĊtokrzyskiego.
Ideą projektu jest obiektywne badanie efektywnoĞci funkcjonowania szpitali,
z elementami benchmarkingu w zakresie wszystkich aspektów dziaáalnoĞci.
W wyniku realizacji przedsiĊwziĊcia nastąpi identyfikacja zjawisk zachodzących
w kluczowych obszarach funkcjonowania podmiotów medycznych. W konsekwencji
bĊdą promowane i rekomendowane dobre praktyki dotyczące efektywnoĞci dziaáania,
jakoĞci zarządzania oraz jakoĞci udzielanych ĞwiadczeĔ w zakresie ich implementacji
do codziennej praktyki oraz motywacji kadry zarządzającej do wiĊkszej aktywnoĞci
w powyĪszym zakresie.
Cele szczegóáowe to: weryfikacja dotychczas stosowanych narzĊdzi badawczych
wykorzystywanych w procesie zarządzania szpitalami; opracowanie nowatorskiego
narzĊdzia badawczego; stworzenie platformy IT - narzĊdzia sáuĪącego wymianie
doĞwiadczeĔ i dobrych praktyk; wykazanie praktycznej uĪytecznoĞci przygotowanego
narzĊdzia badawczego; dobranie wskaĨników badania efektywnoĞci usáug, pozwalających na zastosowanie odpowiednich metod w procesach zarządzania, które pokaĪą
nowe, dopasowane podejĞcie do rozwiązywania problemów zarządczych; budowa sieci
wspóápracy – partnerzy spoáeczni, naukowi, eksperccy, Ğrodowiskowi. Beneficjentami
projektu jest blisko 200 szpitali z caáego kraju.
Realizacja projektu zaczĊáa siĊ w sierpniu 2011 r. i potrwa do 31 maja 2015 r.

BUDOWANIE KOMPETENCJI DO WSPÓàPRACY
MIĉDZYSAMORZĄDOWEJ I MIĉDZYSEKTOROWEJ JAKO
NARZĉDZI ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO
Gáówny cel projektu doradczego realizowanego przez Związek Miast Polskich, Związek
Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP to pomoc doradcza we wzmocnieniu
istniejących lub utworzeniu nowych lokalnych partnerstw i wsparcie ich w pracach nad
wnioskami o dotacjĊ z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na przedsiĊwziĊcia sáuĪące
rozwojowi obszarów funkcjonalnych miast.
Wsparcie realizacji projektów w ramach projektu predefiniowanego odbywa siĊ
poprzez:
konsultantów – opiekunów i ekspertów sektorowych (m.in.: pomoc doradcza,
szkolenia specjalistyczne, monitoring postĊpów we wdraĪaniu projektów i propozycje ulepszeĔ w tym zakresie);
x komponent edukacyjno-informacyjny:
o organizacja wyjazdów studyjnych do Norwegii dla przedstawicieli
beneficjentów i rewizyty przedstawicieli norweskich samorządów;
o cykliczne spotkania tematyczne partnerstw w celu wymiany
doĞwiadczeĔ;
x
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o seminaria regionalne i konferencje informacyjne;
o rozszerzenie Bazy Dobrych Praktyk;
o staáe doradztwo prawne dla JST planujących i realizujących wspóápracĊ

miĊdzysamorządową i miĊdzysektorową.

Związek Powiatów Polskich jest odpowiedzialny za promocjĊ projektu (strona
internetowa projektu i prasa elektroniczna ZPP) oraz doradztwo prawne dla JST
(doradztwo na indywidualne zapytania oraz ekspertyzy do wniosków; doradztwo
w zakresie wspóápracy JST w obszarze planowania przestrzennego, usáug spoáecznych,
usáug technicznych).
Projekt, rozpoczĊty 1 lipca 2012 r. bĊdzie realizowany do 30 kwietnia 2016 r. Projektem
objĊtych jest 49 partnerstw samorządów lokalnych: gmin i powiatów.

DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA USàUGAMI PUBLICZNYMI
I ROZWOJEM W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU LOKALNEGO
Celem projektu byáo kompleksowe podniesienie zdolnoĞci instytucjonalnej jednostek
samorządu terytorialnego w Polsce (gmin i powiatów) do "dobrego rządzenia", w tym
szczególnie podnoszenia jakoĞci, efektywnoĞci i dostĊpnoĞci usáug publicznych, oraz
monitorowania strategii - z wykorzystaniem produktów i rezultatów projektu.
Na projekt skáadaáy siĊ cztery równolegle realizowane komponenty:
• Grupy Wymiany DoĞwiadczeĔ (GWD) - poprawa zarządzania wybranymi
usáugami (oĞwiata, kultura, gospodarka wodno-kanalizacyjna, odpady staáe,
mieszkalnictwo, pomoc spoáeczna, transport i drogownictwo oraz efektywnoĞü
energetyczna, a w powiatach dodatkowo ochrona zdrowia),
• Warsztaty zarządzania strategicznego (WZS) dla JST uczestniczących w GWD monitorowanie i ewaluacja wáasnych strategii rozwoju i planów wykonawczych
do tych strategii (np. strategii sektorowych, planów rozwoju konkretnych
usáug),
• Dwie edycje Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania (2011, 2012) oraz upowszechnienie wyników prac GWD i dobrych praktyk, w tym prowadzenie bazy
dobrych praktyk, jej uaktualnianie i udostĊpnianie.
• Baza Dobrych Praktyk (BDP) - prowadzenie, a takĪe uaktualnianie
i udostĊpnianie praktyk.
Projekt obejmowaá 45 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 12 powiatów:
bieruĔsko-lĊdziĔski, brzeziĔski, hajnowski, kielecki, koniĔski, lubaczowski, oleĞnicki,
opolski (Lubelskie), otwocki, páocki, polkowicki, tarnowski.
Projekt byá realizowany przez trzy korporacje samorządowe – Związek Miast Polskich
(lider) oraz Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Powiatów Polskich.
Projekt zakoĔczyá siĊ 30 czerwca 2013 r.
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PRZEDE WSZYSTKIM JAKOĝû – POPRAWA JAKOĝCI USàUG
ĝWIADCZONYCH PRZEZ JST DZIĉKI MODERNIZACJI
PROCESÓW ZARZĄDZANIA I PODNIESIENIU
KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW
Liderem tego projektu jest Związek Powiatów Polskich, a wspóáwykonawcą jest
MADE.pl – Maáopolska Agencja Doradczo-Edukacyjna sp. z o.o.
Celem projektu jest poprawa jakoĞci Ğwiadczonych usáug dziĊki modernizacji procesów
zarządzania i podniesienia kwalifikacji pracowników 10 JST z 3 województw
(ĞwiĊtokrzyskie, podkarpackie, lubelskie), które nie realizowaáy nigdy dotychczas
przedsiĊwziĊü finansowanych z PO KL 5.2.1.: Powiat Wáoszczowski, Powiat Kazimierski,
Powiat àaĔcucki, Gmina Mielec, Gmina Wodzisáaw, Gmina Parczew, Gmina Nowa
Sáupia, Gmina PrzemyĞl, Gmina RadomyĞl Nad Sanem oraz Miasto àaĔcut.
Dziaáania ZPP w projekcie obejmowaáy rekrutacjĊ JST; benchmarking dobrych praktyk
w zakresie obsáugi klienta w JST, opracowanie koncepcji benchmarkingu; wdroĪenie
metod badania satysfakcji klientów wewnĊtrznych i zewnĊtrznych; wdroĪenie
i doskonalenie metody samooceny CAF w JST; dziaáania na rzecz poprawy jakoĞci
stanowienia prawa; elektroniczny urząd - aktualny BIP i nowe usáugi na platformie ePUAP.
BudĪet projektu wyniósá 4 484 800 zá. Europejski Fundusz Spoáeczny, Priorytetu V.
Dobre rządzenie Dziaáania 5.2. Wzmocnienie potencjaáu administracji samorządowej,
5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu
Operacyjnego Kapitaá Ludzki.
Okres realizacji: 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2013.

ROLA SAMORZĄDÓW W POLITYCE ZAGRANICZNEJ RP
Projekt byá realizowany przez Związek Miast Polskich jako lidera, we wspóápracy
z Instytutem Spraw Publicznych, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin
Wiejskich RP.
Projekt dofinansowywaáo Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach „Wsparcia
obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”.
Cel projektu to: Rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej,
ze szczególnym uwzglĊdnieniem jej samorządowego wymiaru. Projekt obejmowaá trzy
komponenty: ogólnopolskie badanie dedykowane podsumowaniu 10-lecia obecnoĞci
Polski w UE, adresowaną do wszystkich samorządów lokalnych konferencjĊ oraz
stworzenie kalendarza obchodów 10-lecia czáonkostwa. Uczestnicy projektu: projekt
obejmuje zasiĊgiem caáy kraj i wszystkie JST.
Związek Powiatów Polskich zajmowaá siĊ promocją i upowszechnianiem projektu
i jego rezultatów.
Czas trwania projektu: 15.09.2013 - 23.12.2013.
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NA GRANICY TERRORYZMU – SZKOLENIA Z ZAKRESU
REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
Liderem projektu byáa Komenda Gáówna Policji, a partnerem Związek Powiatów
Polskich. Uczestnicy to przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Policji,
StraĪy Granicznej, PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej, pogotowia ratunkowego, GOPR,
WOPR (instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe) z 66 gmin i 21 powiatów
zlokalizowanych w rejonie wschodniej granicy Polski. ħródáem finansowania projektu
byá Szwajcarsko-Polski Program Wspóápracy. Udziaá Związku Powiatów Polskich nie
generowaá kosztów.
Cel ogólny polegaá na usprawnieniu funkcjonowania i zacieĞnienie wspóápracy
w zakresie reagowania kryzysowego pomiĊdzy odpowiednimi sáuĪbami oraz organami
administracji rządowej i samorządowej na obszarze wschodniej granicy Unii
Europejskiej.
Projekt obejmowaá szkolenia wraz z üwiczeniami z zachowania w sytuacjach
kryzysowych, w tym w przypadku wystąpienia zdarzeĔ o charakterze terrorystycznym.
Dziaáania projektowe zakoĔczyáy siĊ 31 stycznia 2014 r. Pozostaáy jeszcze,
w porozumieniu ze Szwajcarią, zakupy specjalistycznego sprzĊtu dla komend policji.
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Trybunaá Konstytucyjny w peánym skáadzie rozpoznaá poáączone wnioski Grupy
posáów na Sejm oraz Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące prawa o ustroju sądów
powszechnych. W wyroku z 27 marca 2013 r. Trybunaá Konstytucyjny orzeká, Īe art.
20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych jest
zgodny z art. 176 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 31
ust. 3 i art. 180 ust. 5 oraz z art. 92 ust. 1 konstytucji. Art. 3 § 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych jest niezgodny z art. 92 ust. 1
konstytucji oraz jest zgodny z art. 176 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1
w związku z art. 31 ust. 3 i art. 180 ust. 5 konstytucji. Art. 3 § 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. traci moc obowiązującą z upáywem dwunastu miesiĊcy
od dnia ogáoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.
W pozostaáym zakresie Trybunaá umorzyá postĊpowanie. Zdania odrĊbne zgáosili
sĊdziowie TK: Wojciech HermeliĔski, Teresa Liszcz, Andrzej Wróbel, Marek Zubik.
Trybunaá rozstrzygaá dwa problemy konstytucyjne: czy minister moĪe w drodze
rozporządzenia tworzyü i znosiü sądy, ustalaü ich siedziby i obszary wáaĞciwoĞci oraz
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czy upowaĪnienie do wydania tego rozporządzenia zawarte w zakwestionowanych
przepisach zostaáo przez ustawodawcĊ wáaĞciwie skonstruowane. Przedmiotem
kontroli nie byáy natomiast same rozporządzenia tworzące i znoszące sądy oraz
ustalające ich siedziby i obszary wáaĞciwoĞci.
ZPP zgáasza koniecznoĞü zmian wielu ustaw. Obecnie dostrzegany jest znaczny
deficyt wspóápracy miĊdzy jednostkami samorządu terytorialnego. KaĪda zmiana
tworząca nowe narzĊdzia wspóápracy zasáuguje w tej sytuacji na ocenĊ pozytywną czytamy w stanowisku Związku Powiatów Polskich, które odnosiáo siĊ do inicjatywy
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji mającej na celu przywrócenie jednostkom
samorządu terytorialnego samodzielnoĞci w zakresie realizacji zadaĔ publicznych.
W opinii ZPP zaproponowane w tym zakresie propozycje są zbyt zachowawcze,
a w niektórych przypadkach – wrĊcz antysamorządowe.
Interesującym rozwiązaniem, zdaniem Związku, jest wprowadzenie moĪliwoĞci
tworzenia związków gminno-powiatowych. Jednak w tym zakresie ZPP postuluje
o to, aby projektodawca poszedá dalej i zaproponowaá stworzenie prawnych moĪliwoĞci
zawiązywania
związków,
stowarzyszeĔ
oraz
podejmowania
wspóápracy
w innych formach przez gminy, powiaty i samorząd wojewódzki.
Ponadto ZPP podkreĞla, Īe zapisy w projekcie zaáoĪeĔ dotyczące tworzenia związków
gminno-powiatowych są dosyü lakoniczne, stąd jednoznaczna ocena zaproponowanych
rozwiązaĔ bĊdzie moĪliwa po uszczegóáowieniu propozycji zmian legislacyjnych przez
autorów zaáoĪeĔ.
W odniesieniu do propozycji zmian związanych z procedurą tworzenia oraz likwidacji
związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zmiany ich statutu, ZPP pozytywnie
oceniá kierunek tych zmian, jednoczeĞnie zgáaszając zastrzeĪenia do proponowanej
procedury uzgadniania projektów uchwaá przez wojewodĊ. Zdaniem Związku, zmiana
w proponowanym ksztaácie ogranicza bowiem samodzielnoĞü jednostek samorządu
terytorialnego i jako taka nie moĪe byü zaakceptowana. MoĪna natomiast rozwaĪyü
naáoĪenie na nadzór prawny wojewody obowiązku wydania wstĊpnej opinii o projekcie
aktu prawnego, jeĪeli tylko o opiniĊ taką wystąpi zainteresowana jednostka samorządu
terytorialnego.
ZPP aktywnie uczestniczy w pracach nad projektem zmiany ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Projekt ten zawiera m.in. zapis
sankcjonujący opracowywanie lokalnych strategii spoáeczno-gospodarczych.
WdroĪenie tych przepisów zakoĔczy wieloletnie dywagacje o potrzebie, bądĨ nie
uchwalania tego typu dokumentów przez gminy i powiaty. DziĞ nie staü bowiem
samorządów, na funkcjonowanie bez wieloletniego planu. Plan ten powinien byü
traktowany powaĪnie i wiązaü wáadze samorządowe, w perspektywie przekraczającej
okres jednej kadencji. Gáównym punktem uwagi Związku Powiatów Polskich jest
sposób wyznaczania obszarów funkcjonalnych, z zapewnieniem powiatom prawa
i obowiązku do tworzenia strategii lokalnych.
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Skarga na ministrów. ZPP, a za nim caáa strona samorządowa KWRziST, wysyáaáa
skargĊ do Premiera, na ministrów: Jarosáawa Gowina, Bartosza Aráukowicza
i Sáawomira Nowaka - zarzucając im naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005
roku
o
Komisji Wspólnej
Rządu
i
Samorządu
Terytorialnego
oraz
o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.
Przepis ten zobowiązuje resorty do przedstawienia KWRziST, do zaopiniowania,
projektów aktów normatywnych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego,
wraz z prognozą ich skutków finansowych.
W przypadku Ministra SprawiedliwoĞci do KWRziST nie zostaá przesáany projekt
rozporządzenia w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych. Dokonana zmiana
osáabia potencjaá instytucjonalny 79 powiatów, a naleĪy przypomnieü, Īe przy reformie
samorządowej roku 1998 istnienie sądu byáo uznawane za jeden z czynników
powiatotwórczych.
W tej sytuacji, nieprzedáoĪenie do zaopiniowania projektu rozporządzenia znoszącego
niektóre sądy rejonowe naleĪy uznaü za raĪące naruszenie przepisów ustawy
o KWRziST.
Ten sam zarzut dotyczyá Ministra Zdrowia, który wydaá pod koniec minionego roku
cztery rozporządzenia bez dochowania wymaganej przepisami prawa procedury. Byáy
to:
x rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnieĔ inspektora ochrony
radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach
medycznych,
x rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudniania
pielĊgniarek i poáoĪnych w podmiotach leczniczych niebĊdących
przedsiĊbiorstwami,
x rozporządzenie w sprawie standardów postĊpowania medycznego w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących dziaáalnoĞü
leczniczą,
x rozporządzenie w sprawie szczegóáowego zakresu danych objĊtych wpisem
do rejestru podmiotów wykonujących dziaáalnoĞü leczniczą.
Z kolei przedstawiciele resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej,
wprowadzili w báąd stronĊ samorządową, podtrzymując zasadnoĞü wydania opinii
odnoĞnie czterech rozporządzeĔ – mimo Īe byáy one juĪ wydane. Dotyczyáo to:
x rozporządzenia w sprawie uzyskiwania uprawnieĔ przez instruktorów
i wykáadowców, opáat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych
sprawach, a takĪe stawki wynagrodzenia czáonków komisji;
x rozporządzenia w sprawie kontroli oĞrodków szkolenia kierowców;
x rozporządzenia
drogowego;

w

sprawie

kontroli

wojewódzkich

oĞrodków

ruchu

x rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru
ewidencyjnego oĞrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu
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prowadzącego szkolenie oraz wysokoĞci opáaty za wpis do rejestru
przedsiĊbiorców prowadzących oĞrodek szkolenia kierowców i opáaty za
wydanie poĞwiadczenia potwierdzającego speánienie dodatkowych wymagaĔ
przez oĞrodek szkolenia kierowców.
Opisane sytuacje wyraĨnie wskazują na lekcewaĪenie roli samorządu terytorialnego
i pozbawianie go, wynikającej z przepisów prawa moĪliwoĞci opiniowania rządowych
projektów aktów normatywnych.
15 marca odbyáo siĊ spotkanie z Gáównym Geodetą Kraju. Tematem spotkania
byáy zastrzeĪenia ZPP wobec projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji
gruntów i budynków. Poza zagadnieniami ĞciĞle branĪowymi istotną kwestią byáo
sfinansowanie nowych rozwiązaĔ. W wyniku spotkania ustalono m.in. wydáuĪenie
terminu dostosowania do nowych wymogów obecnych rozwiązaĔ oraz przewidziano
system monitorowania kosztów umoĪliwiający zwiĊkszenie Ğrodków, gdyby okazaáo siĊ
to niezbĊdne.

Nowelizacja ustawy o polityce rozwoju MRR koĔczy konsultacje w tej
sprawie. Obszary funkcjonalne wyznaczy region, a jednostki samorządu terytorialnego
zaopiniują go.
Związek Powiatów Polskich zwróciá siĊ o wprowadzenie zapisu umoĪliwiającego
lokalnym JST zgáoszenie obszaru funkcjonalnego. Chodzi o umoĪliwienie JST
proponowania takĪe tzw. obszarów strategicznej interwencji paĔstwa.
Prezydent RP podpisaá i skierowaá do Parlamentu projekt nowelizacji
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczący wprowadzenia
do systemu prawa czytelnych, opartych na obiektywnych i racjonalnych przesáankach,
kryteriów tworzenia i znoszenia sądów rejonowych. Rozwiązania zaproponowane
w przedmiotowym projekcie są konstrukcją poĞrednią pomiĊdzy tworzeniem
i znoszeniem sądów w drodze ustawy, a obowiązującym rozwiązaniem tworzenia
sądów przez Ministra SprawiedliwoĞci w drodze rozporządzenia po zasiĊgniĊciu opinii
Krajowej Rady Sądownictwa.
Podstawowym kryterium bĊdzie liczba mieszkaĔców. Sąd rejonowy powinien byü
utworzony dla obszaru jednej lub wiĊkszej liczby gmin, zamieszkaáych przez co
najmniej 60.000 mieszkaĔców, jeĪeli ogólna liczba spraw cywilnych, karnych oraz
rodzinnych i nieletnich wpáywających do istniejącego sądu rejonowego z obszaru tej
gminy lub kilku gmin, wynosi co najmniej 7.000 w ciągu roku kalendarzowego. Sąd
zostanie równieĪ utworzony dla obszarów zamieszkaáych przez mniejszą liczbĊ osób,
jeĪeli obciąĪenie referatów przekroczy wskazaną wyĪej liczbĊ wpáywów. JeĪeli
w ciągu trzech kolejnych lat liczba spraw wpáywających bĊdzie mniejsza niĪ 7.000,
minister bĊdzie mógá sąd znieĞü.
Związek Powiatów Polskich zainicjowaá potrzebĊ nowelizacji ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym w kierunku
ujednolicenia przepisów dotyczących podejmowania dziaáalnoĞci gospodarczej przez
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poszczególne poziomy samorządu terytorialnego. Pojawiá siĊ takĪe poselski projekt
nowelizacji tych ustaw. Z niepokojem dostrzegamy jednak, Īe od wielu miesiĊcy nie
są prowadzone nad tym projektem Īadne prace. Po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu
w dniu 19 kwietnia 2013 r. zostaá on bowiem skierowany do dalszych prac.
Związek Powiatów Polskich zdecydowanie sprzeciwiá siĊ propozycjom Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego zawartym w komunikacie z jej prac
z dnia 3 lipca 2013 r. „Stanowczo protestujemy przeciwko dziaáaniom pogarszającym
warunki rozwoju wspólnot lokalnych, ograniczającym dostĊpnoĞü obywateli
do administracji publicznej, a takĪe zmierzającym do centralizacji i powrotu
do administracji specjalnej.” – czytamy w stanowisku przyjĊtym przez ZPP.
W Ministerstwie SprawiedliwoĞci w Warszawie odbyáo siĊ spotkanie
przedstawicieli Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego
z Ministrem SprawiedliwoĞci Markiem Biernackim. Uczestniczyli w nim: Starosta
WolsztyĔski Ryszard Kurp; Wicestarosta Pleszewski Dorota Czaplicka, Wiceburmistrz
Miasta i Gminy Ostrzeszów Paweá UĞcinowicz oraz Lech Janicki Przewodniczący
Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, Starosta Ostrzeszowski.
Tematem rozmowy byá projekt prezydenckiej ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 427 i poz. 662)
i zawarte w nim kryteria tworzenia i znoszenia sądów rejonowych.
Przeprowadzone zostaáy rozmowy uzgodnieniowe z Gáównym Geodetą
Kraju i jego wspóápracownikami dotyczące zaáoĪeĔ projektu ustawy
o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. KoniecznoĞü zmiany tej
ustawy wynika z wyroku Trybunaáu Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r., zgodnie
z którym przepis upowaĪnienia ustawowego dotyczący okreĞlenia opáat za czynnoĞci
„związane z prowadzeniem paĔstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane
z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji,
a takĪe za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego" traci moc
z upáywem 12 miesiĊcy od dnia publikacji wyroku.
NajwiĊcej kontrowersji wzbudziáy propozycje dotyczące zespoáów uzgadniania
dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu. Prowadziáy one faktycznie
do rezygnacji z tej formy uzgadniania dokumentacji projektowej.
Ostatecznie zaproponowano, aby nowe regulacje prawne stanowiáy, Īe sytuowanie,
na obszarach miast oraz w pasach drogowych istniejącej lub projektowanej zwartej
zabudowy obszarów wiejskich, projektowanych sieci uzbrojenia terenu, niebĊdących
przyáączami, podlega obowiązkowo uzgodnieniu, podczas narad koordynacyjnych
organizowanych przez starostĊ.
Na uzasadniony wniosek inwestora, projektanta sieci uzbrojenia terenu lub podmiotu
zarządzającego siecią uzbrojenia terenu, gminy i tzw. branĪystów przedmiotem narady
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koordynacyjnej moĪe byü sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu innych
niĪ wymienione. Naradom koordynacyjnym przewodniczyá bĊdzie starosta
lub upowaĪniona przez niego osoba.
Rezultat narady koordynacyjnej bĊdzie potwierdzony w formie adnotacji zamieszczonej
na przedáoĪonej przez wnioskodawcĊ na naradzie dokumentacji projektowej - jeĪeli
rozwiązania projektowe przedstawione w tej dokumentacji zostaną uznane za
prawidáowe.
Tak wiĊc ZUD-y pozostają. Zmienią siĊ natomiast opáaty za usáugi geodezyjne, ale ich
áączna wysokoĞü nie moĪe byü niĪsza od aktualnych. Oczekujemy ich urealnienia,
bowiem od wielu lat nie byáy waloryzowane. Usystematyzowane zostaną takĪe zasady
wykonywania zadaĔ realizowanych przez powiaty i województwa.

Apel o nowy instrument finansowania dróg powiatowych i gminnych.
W związku z drastycznym obniĪeniem Ğrodków finansowych przeznaczonych na
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II oraz realnym brakiem
moĪliwoĞci dofinansowania inwestycji drogowych w ramach programów nowej
perspektywy
finansowej
UE
Konwent
Starostów
Województwa
Wielkopolskiego podczas swojego paĨdziernikowego posiedzenia zaapelowaá
o utworzenie nowego funduszu jako instrumentu finansowania zadaĔ drogowych
dotyczących dróg powiatowych i gminnych.
Wysáuchanie publiczne w sprawie przedstawionego przez Prezydenta RP
projektu ustawy o wspóádziaáaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1699). Projekt
dotyczy zwiĊkszenia partycypacji spoáecznej mieszkaĔców w procesach decyzyjnych
toczących siĊ w organach jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawione zostaáo
stanowisko ZPP.
Prezydent RP podpisaá ustawĊ z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych. Ustawa dokonuje zmian istniejącego stanu prawnego
w zakresie regulacji dotyczących powoáywania dyrektorów sądów rejonowych oraz
okreĞlenia ich statusu pracowniczego. Nowelizacja wprowadza zasadĊ, Īe dyrektora
sądu w sądzie rejonowym powoáuje siĊ dla sądów rejonowych liczących, co najmniej
10 stanowisk sĊdziowskich.
Prezydent RP podpisaá ustawĊ z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem ustawy
jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego tzw. stabilizującej reguáy
wydatkowej, która zastąpiü ma zawieszoną obecnie tzw. tymczasową reguáĊ
wydatkową. Zmiany w zakresie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) dotyczą równieĪ konstrukcji Wieloletniego
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Planu Finansowego PaĔstwa (WPFP) oraz gospodarki finansowej jednostek samorządu
terytorialnego.

FINANSE SAMORZĄDÓW
Indywidualny WskaĨnik ZadáuĪenia. Z dniem 1 stycznia 2014 roku wejdą
w Īycie przepisy regulujące kwestiĊ zadáuĪenia JST, w których kluczową rolĊ bĊdzie
odgrywaá art. 243 ustawy o finansach publicznych okreĞlający tzw. Indywidualny
WskaĨnik ZadáuĪenia JST (dalej IWZ). Zaproponowany przez prawodawcĊ wzór
obliczania IWZ moĪe spowodowaü, Īe znaczna czĊĞü samorządów nie bĊdzie w stanie
uchwaliü swojego budĪetu, z uwagi na niespeánienie zaáoĪonej w ww. artykule relacji.
Nie bez znaczenia staje siĊ wiĊc koniecznoĞü podejmowania interwencji, która
powodowaáaby pozostawienie na tyle „luĨnego gorsetu”, aby pozwalaá on na
podejmowanie przez JST dziaáaĔ inwestycyjnych – szczególnie w aspekcie zbliĪającego
siĊ nowego okresu programowania UE 2014-2020.
W związku z powyĪszym ZPP skierowaá do wszystkich samorządów powiatowych pismo
z proĞbą o wyliczenie IWZ dla danego powiatu w oparciu o wzór zawarty w art. 243
ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz o wyliczenie wg zmodyfikowanego wzoru
(zaproponowanego przez UniĊ Metropolii Polskich, który jest zbieĪny z wzorem
zaproponowanym przez Związek Banków Polskich).
W wyniku przeprowadzonego badania zebrano dane ze 116 powiatów i 8 miast na
prawach powiatu. Na podstawie przeprowadzonych wyciągniĊto nastĊpujące wnioski:
1. NaleĪy podjąü dziaáania zmierzające do nowelizacji ustawy o finansach
publicznych zmierzające do wydáuĪenia vacatio legis dla wprowadzenie w Īycie
art. 243 do roku 2016 lub alternatywnie wprowadzenie moĪliwoĞci
alternatywnego stosowania wprowadzenie art. 243 ustawy o finansach
publicznych, na zasadzie, Īe organ stanowiący na okres jednej kadencji mógáby
podjąü decyzjĊ o wyborze metody liczenia IWZ; albo wg. art. 243 ustawy
o finansach publicznych albo na dotychczasowych zasadach tj. art. 169 i 170
ust.1 ustawy o finansach publicznych.
2. W przypadku negatywnego stanowiska do wniosków zawartych w pkt.1
uwaĪamy, iĪ w trybie pilnym naleĪy dokonaü nowelizacji ustawy o finansach
publicznych w zakresie procedur niezbĊdnych dla zapewnienia funkcjonowania
JST niespeániających wymogów.
Rada Ministrów negatywnie oceniáa obywatelski projekt ustawy o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego twierdząc,
Īe proponowane w nim rozwiązania nie zasáugują na aprobatĊ zarówno ze wzglĊdów
systemowych jak i ekonomicznych.
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Wedáug rządu, analiza aktów prawnych, wprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat
nie potwierdza, Īe zmiany w przepisach prawa jedynie ograniczaáy dochody jednostek
samorządu terytorialnego.
Wprowadzenie regulacji zawartych w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spowodowaáoby skutki finansowe dla
budĪetu paĔstwa – w warunkach 2012 r. - w áącznej wysokoĞci 10.209 mln zá.
Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i ST wyraziáa oburzenie
w związku ze stanowiskiem rządu ws. obywatelskiego (samorządowego)
projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
w tym zwáaszcza sformuáowaĔ zawartych w podsumowaniu. W ocenie samorządów nie
stanowią one rzeczowego odniesienia siĊ do kryzysu finansów JST, usiáują natomiast
stworzyü wraĪenie, iĪ samorządy formuáują wyrwane z kontekstu postulaty
o charakterze roszczeniowym.
Związek Powiatów Polskich apelowaá o uelastycznienie wskaĨnika
zadáuĪenia i deficytu. Prezes Związku Powiatów Polskich Marek TramĞ zwróciá siĊ
z pismem do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda DziekoĔskiego
z proĞbą o wsparcie dziaáaĔ ogólnopolskich organizacji samorządowych ubiegających
siĊ o nowelizacjĊ ustawy o finansach publicznych, a konkretnie o uelastycznienie
wskaĨników zadáuĪania i deficytu okreĞlonych w artykuáach 242 i 243. W piĞmie Prezes
ZPP podkreĞlaá, Īe utrzymanie tych wskaĨników nie tylko zahamuje dziaáania
rozwojowe najwiĊkszego polskiego inwestora jakim są samorządy terytorialne, ale
takĪe pozbawi gminy, powiaty i województwa moĪliwoĞci aplikowania o Ğrodki unijne
w okresie lat 2014–2020. W ostatecznym efekcie oznaczaü to bĊdzie cháodzenie
gospodarki, spadek PKB i pogáĊbiające siĊ bezrobocie, a takĪe utratĊ wiarygodnoĞci
Polski w relacjach z Unią Europejską. Ponadto Marek TramĞ, zwróciá uwagĊ,
Īe szczególnie szkodliwe bĊdzie wáaĞnie dziaáanie indywidualnego wskaĨnika
zadáuĪenia.
W warszawskim hotelu Sofitel Victoria odbyáa siĊ konferencja prasowa
organizacji samorządowych. Dziennikarze zostali zaproszeni przez liderów
ogólnopolskich organizacji samorządu:
Ryszarda Grobelnego, Prezesa Związku Miast Polskich, Prezydenta Poznania;
Mariusza PoznaĔskiego, Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, Wójta
Gminy Czerwonak;
x Marka TramĞ, Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosty
Polkowickiego;
x Wojciecha Dáugoborskiego, Prezesa Zarządu Unii Miasteczek Polskich.
x
x

Podczas konferencji zostaáy zaprezentowane wyniki badania opinii publicznej dotyczące
oceny dziaáalnoĞci i finansowania samorządów oraz stan finansów samorządowych
w kontekĞcie prac nad obywatelskim projektem zmian w ustawie o dochodach
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jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy cieszą siĊ duĪym poparciem
spoáecznym i stanowią istotną czĊĞü administracji publicznej, co potwierdzają
najĞwieĪsze ogólnopolskie badania opinii publicznej, zrealizowane w maju 2013 r. przez
agencjĊ badawczą PBS, w których Polacy wyrazili swoją opiniĊ na temat dziaáalnoĞci
samorządów i wáadzy centralnej. Celem badania byáo poznanie oczekiwaĔ
mieszkaĔców miast, miasteczek i wsi odnoĞnie Ĩródeá finansowania samorządów,
dalszego rozwoju ich gmin i opinii, kto - ich zdaniem - za ten rozwój powinien byü
odpowiedzialny.
Stawka wiĊksza niĪ 8 miliardów. W roku 2013 kontynuowane byáy prace dotyczące
obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST (projekt ten
znalazá szerokie poparcie spoáeczne, zebrano pod nim 300 tysiĊcy podpisów). Prace
nad tą ustawą prowadziáy ogólnopolskie organizacje samorządu terytorialnego
(koordynacja naleĪaáa do ZMP), w tym miĊdzy innymi ZPP. Projekt trafiá pod obrady
Sejmu, który powoáaá podkomisjĊ nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu.
Projekt zakáada:
x przesuniĊcie pieniĊdzy podatników z budĪetu centralnego do budĪetów gmin,
powiatów i województw, poprzez zwiĊkszenie udziaáu w podatku PIT,
x wprowadzenie nowej, ekologicznej subwencji ogólnej dla gmin, na terenie
których wystĊpują prawnie chronione obszary o szczególnych walorach
przyrodniczych, co ogranicza lokalne moĪliwoĞci rozwojowe,
x przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach wáasnych JST,
bĊdących skutkiem zmian w ustawach.
Uzasadnianiem dla koniecznoĞci wprowadzenia tych zmian jest fakt, iĪ wskutek zmian
ustawowych, wprowadzonych w latach 2005-2011, polskie gminy, powiaty
i województwa tracą co najmniej 8 miliardów záotych rocznie. NajpowaĪniejszym
skutkiem wadliwego ustawodawstwa jest zmniejszenie poziomu inwestycji lokalnych
i regionalnych, a wiĊc zahamowanie rozwoju Polski. Zaczyna takĪe brakowaü Ğrodków
na realizacjĊ bieĪących zadaĔ wáasnych samorządów, czyli na obsáugĊ mieszkaĔców.
W latach 2009-2012 samorządy zrealizowaáy tysiące inwestycji obejmujących m.in.
drogi, transport publiczny, sieci kanalizacyjne, koleje, oczyszczalnie Ğcieków, szkoáy
i przedszkola, hale sportowe, sale koncertowe, instytucje kultury, parki i tereny zielone.
Ich poziom wynosiá ok. 42-44 mld záotych rocznie (podczas gdy inwestycje
sfinansowane z budĪetu paĔstwa wynosiáy tylko 15 mld zá). DziĊki tym inwestycjom
wyraĨnie zacząá siĊ podnosiü poziom Īycia mieszkaĔców miast i gmin. Obecnie, proces
ten zostaá zatrzymany, z powodu niedostatku dochodów JST.
Podczas konferencji, jaka odbyáa siĊ w Senacie, poĞwiĊconej przyszáoĞci
finansów samorządowych, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
przedstawiáa ciekawą analizĊ speániania przez jednostki samorządu terytorialnego
relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Analiza ta oparta zostaáa o dane z przeszáoĞci - wynikające ze sprawozdawczoĞci
budĪetowej za lata 2006–2012, oraz przewidywania, co do przyszáoĞci - zawarte
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w wieloletnich prognozach finansowych, przesáanych przez JST do RIO, w terminie
do 5 maja 2013 r.
Analiza Krajowej Rady RIO potwierdza, Īe wskazane byáoby wyáącznie z prawej strony
wzoru indywidualnego wskaĨnika zadáuĪenia: odsetek, porĊczeĔ i gwarancji. Korzystne
byáoby takĪe dokonanie w tym wzorze zmiany dochodów ogóáem na dochody bieĪące.
Wnioski te sformuáowali przedstawiciele Krajowej Rady RIO w obecnoĞci wiceministra
finansów. Czy przekonają resort do potrzeby nowelizacji ustawy o finansach
publicznych?
W dniu 5 lipca 2013 r. obradowaáy Konwenty Powiatów w wiĊkszoĞci
województw i sformuáowaáy postulaty dotyczące zasad finansowania zadaĔ
samorządu powiatowego oraz domagaáy siĊ wáaĞciwych warunków funkcjonowania
samorządu terytorialnego w Polsce. PodjĊáy jednobrzmiące uchwaáy w najbardziej
aktualnych i waĪnych dla wspólnot lokalnych sprawach. Dotyczyáy one trzech
kluczowych zagadnieĔ: zmian w systemie finansów publicznych, w sprawie zarządzania
drogami powiatowymi oraz w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia.
JeĪeli chodzi o zmiany w systemie finansów publicznych, to polskie powiaty domagają
siĊ:
x stworzenia nowego systemu dochodów powiatów, gwarantującego zachowanie
konstytucyjnej zasady ich wysokoĞci do zakresu realizowanych zadaĔ;
x ustalenia standardów Ğwiadczenia obligatoryjnych usáug wykonywanych przez
powiaty;
x przyznania powiatom wáadztwa podatkowego, np. w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych;
x pozostawienia wiĊkszej swobody w zakresie zarządzania zadaniami,
w szczególnoĞci z zakresu oĞwiaty.
W dziedzinie zarządzania drogami powiatowymi konwenty domagają siĊ:
x wprowadzenia spójnego systemu porządkowania kategoryzacji dróg;
x utworzenia funduszu, na który skáadaáyby siĊ wpáywy z podatku VAT
od wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, a Ğrodki z tego
funduszu przeznaczane byáyby na modernizacjĊ infrastruktury dróg lokalnych;
x opracowania w nowym okresie budĪetowania Unii Europejskiej programu
operacyjnego dedykowanego poprawie dostĊpnoĞci terytorialnej kraju
ze szczególnym uwzglĊdnieniem inwestycji na drogach lokalnych lub
przewidzenia moĪliwoĞci dofinansowania takich inwestycji w regionalnych
programach operacyjnych;
x umoĪliwienia powiatom skorzystania ze Ğrodków Krajowego Funduszu
Drogowego na rozbudowĊ i budowĊ dróg lokalnych;
x zwiĊkszenia nakáadów z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, do poziomu minimum 1 mld záotych rocznie;
x opracowania i wdroĪenia przepisów, które skutecznie chroniü bĊdą zarządców
dróg lokalnych, nadmiernie eksploatowanych i niszczonych w okresie budowy
dróg szybkiego ruchu i autostrad;
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x zrekompensowania ubytku w dochodach, związanego z koniecznoĞcią zwrotu
opáat za wydane karty pojazdu.
W ochronie zdrowia powiaty domagają siĊ:
x racjonalnej polityki planowania zapotrzebowania na usáugi lecznictwa
szpitalnego w skali ogólnopolskiej i regionalnej;
x uczciwej wyceny ĞwiadczeĔ przez Narodowy Fundusz Zdrowia – na poziomie
pokrywającym rzeczywisty koszt ich wykonania;
x ograniczenia skali podnoszenia standardów – tak lokalowych, jak
i zatrudnienia – do przypadków rzeczywiĞcie uzasadnionych, przy jednoczesnym
uwzglĊdnieniu, Īe wyĪsze standardy winny wiązaü siĊ z przekazaniem wiĊkszych
Ğrodków;
x przyjĊcia ogólnokrajowego programu modernizacji infrastruktury ochrony
zdrowia, ze szczególnym uwzglĊdnieniem szpitali poáoĪonych najbliĪej
obywatela;
x zagwarantowania Ğrodków na projekty z zakresu ochrony zdrowia,
w krajowych i regionalnych programach operacyjnych, w ramach unijnej
perspektywy planowania 2014 – 2020.

Konieczne jest záagodzenie progów ostroĪnoĞciowych dla samorządów,
miĊdzy innymi po to by mogáy one sprawnie wdraĪaü projekty dofinansowane
ze Ğrodków unijnych okresu programowania 2014–2020. Takie zapowiedzi zmian
przepisów (m.in. ustawy o finansach publicznych) usáyszeli samorządowcy
uczestniczący w spotkaniu z Premierem Donaldem Tuskiem. Wedáug Premiera,
koniecznoĞü záagodzenia granic deficytu i zadáuĪenia samorządów terytorialnych jest
oczywista skoro zostaje zawieszony tzw. pierwszy próg ostroĪnoĞciowy budĪetu
paĔstwa.
Resort rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich opublikowaá projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Projekt
caákowicie pomija powiaty, które są zarówno gospodarzami lokalnych wspólnot
spoáecznych, jak i peánią rolĊ animatorów wspóápracy i róĪnego rodzaju przedsiĊwziĊü
sáuĪących rozwojowi spoáeczno–gospodarczemu. Ta druga rola samorządu
powiatowego nabiera szczególnego znaczenia w Ğwietle zaáoĪeĔ polityki spójnoĞci, jak
i polityki rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2014-2020. Widaü to wyraĨnie
w przyjĊtym przez rząd projekcie Umowy Partnerstwa. Po pierwsze, fundusze obu tych
polityk mają byü stosowane w sposób bardziej zintegrowany i uzupeániający siĊ
wzajemnie niĪ dotychczas. Po drugie, ich interwencja skierowana ma byü nie do
jednostek administracyjnych, a do obszarów funkcjonalnych. Powiat moĪe zarówno
peániü rolĊ integratora interwencji funduszy obu polityk, jak i koordynatora rozwoju
obszaru funkcjonalnego.
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Związek Powiatów Polskich zdecydowanie zaprotestowaá przeciwko nie
uwzglĊdnieniu zgáaszanych przez nas postulatów dotyczących rozwoju
obszarów wiejskich oraz caákowitemu niemal pominiĊciu samorządu
powiatowego wĞród beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Wielokrotnie, podczas spotkaĔ powoáanej przez ministra grupy
roboczej, przedstawiciele ZPP zwracali uwagĊ na tĊ nieprawidáowoĞü
i zgáaszali konkretne wnioski dotyczące uzupeánienia treĞci PROW 2014 – 2020.
Minister finansów odpowiedziaá na postulaty zgáoszone przez ZPP w sprawie
kryteriów podziaáu rezerwy subwencji ogólnej ujĊtych w aktualnie procedowanym
projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
W piĞmie ministra czytamy m.in.: W związku z tym art. 36a ust l pkt. 3 projektowanej
ustawy przewiduje moĪliwoĞü zwrócenia wyáącznie gminom czĊĞci wpáaconej kwoty
pochodzącej z nierozdzielnych wpáat dokonywanych przez nie do budĪetu paĔstwa
z przeznaczeniem na czĊĞü równowaĪącą subwencji ogólnej. Przedstawiając powyĪsze
uprzejmie informujĊ, Īe uwaga Związku Powiatów Polskich nie moĪe zostaü
uwzglĊdniona. Zgáoszona w ww. piĞmie propozycja pozostawienia dla reprezentacji
jednostek samorządu terytorialnego decyzji o zastosowaniu, bądĨ nie kryterium,
o którym mowa wart. 36a ust l pkt 3 nie moĪe byü uwzglĊdniona, gdyĪ takie
rozwiązanie byáoby sprzeczne z obowiązującym przepisem art. 36 ust 4 pkt l ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym rezerwą
przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego dysponuje minister wáaĞciwy
do spraw finansów publicznych w porozumieniu z reprezentacją jednostek samorządu
terytorialnego. Natomiast propozycja Związku Powiatów Polskich w zakresie wyboru
kryteriów podziaáu rezerwy ogólnej, o których mowa w art. 36a ust l pkt l i 2 jest juĪ
uwzglĊdniona w przedmiotowym projekcie ustawy."

Apel Związku Powiatów Polskich w sprawie zmian w ustawie o finansach
publicznych. To waĪne wystąpienie przekazano Prezesowi Rady Ministrów
Donaldowi Tuskowi.
Przedstawiciele ZPP uczestniczyli w spotkaniu roboczym w MF z przedstawicielami
Departamentu Dáugu Publicznego. Pod wpáywem zgáaszanych przez nich
argumentów ministerstwo odstąpiáo od zamiaru przymusowej konsolidacji
wolnych Ğrodków samorządowych SP ZOZ-ów i samorządowych osób prawnych na
rachunku Ministra Finansów.

Chcemy zdecydowanej modyfikacji art. 243. Wspólne stanowisko Unii
Metropolii Polskich i Związku Powiatów Polskich w sprawie modyfikacji art.
243 ustawy o finansach publicznych. Czytamy w nim, Īe w związku z przesáaną
przez Ministerstwo Finansów w dniu 10 wrzeĞnia br. propozycją zmian do ustawy
o finansach publicznych, zmierzającą do zwiĊkszenia zdolnoĞci wykorzystania Ğrodków
unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020 przez jednostki
samorządu terytorialnego, Unia Metropolii Polskich i Związek Powiatów Polskich
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uwaĪają, Īe są to zmiany w dobrym kierunku. Ale aby przyniosáy one oczekiwane
rezultaty propozycja resortu wymaga bezwzglĊdnie zdecydowanych modyfikacji.
Zmiany proponowane przez obie organizacje powinny pozwoliü na poprawĊ sytuacji
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie speániania wymogów indywidualnego
wskaĨnika zadáuĪenia.
Gáównie dziĊki aktywnoĞci ZPP udaáo siĊ uratowaü SP ZOZ–y i inne
samorządowe osoby prawne przed obowiązkiem lokowania wolnych
Ğrodków w depozytach JST lub Ministra Finansów. Po wielu spotkaniach
z przedstawicielem resortu finansów udaáo siĊ osiągnąü kompromis oczekiwany przez
Ğrodowiska samorządowe.
W efekcie, depozyty bĊdą, ale nie obowiązkowe, a fakultatywne. Tak wiĊc, jeĞli sami
zainteresowani zechcą konsolidowaü wolne Ğrodki to wówczas bĊdą mogli, a nie musieli
to uczyniü.
Tylko wojewódzkie fundusze ochrony Ğrodowiska objĊte zostaną obowiązkiem
lokowania wolnych Ğrodków w depozytach JST lub resortu finansów. W tym przypadku
jest to gra o duĪą stawkĊ, bo fundusze te dysponują rocznie kwotą 2 mld záotych
wolnych Ğrodków!

ZPP zgáosiá poprawki do projektu rozporządzania Ministra Sportu
i Turystyki w sprawie dofinansowania zadaĔ ze Ğrodków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Uwagi dotyczyáy kryterium podziaáu Ğrodków w ramach inwestycji
regionalnych.
W projekcie zaproponowano, Īe jednym z kryteriów bĊdzie wielkoĞü nakáadów
wydatkowanych przez samorząd województwa na sport dzieci, máodzieĪy i osób
niepeánosprawnych. Zadania z zakresu sportu wykonują gáównie gminy ale równieĪ
powiaty. RównieĪ inwestycje wskazane w planach wojewódzkich to inwestycje
samorządów gminnych i powiatowych. W ocenie ZPP uzaleĪnienie podziaáu Ğrodków
od aktywnoĞci podmiotu, który nie bĊdzie ostatecznym beneficjentem Ğrodków jest
nieuzasadnione i dlatego zwróciá siĊ do Ministra Sportu i Turystyki z proĞbą o korektĊ
treĞci rozporządzenia.
RozstrzygniĊcie I instancji w sprawie karty pojazdu. W dniu 17 grudnia 2013 r. Sąd
OkrĊgowy w Warszawie oddaliá powództwo w tzw. sprawie karty pojazdu –
postĊpowaniu, w którym Powiat Ostrzeszowski jako reprezentant grupy powiatów
wnosi o ustalenie, Īe Skarb PaĔstwa – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ponosi
odpowiedzialnoĞü odszkodowawczą tytuáem szkody doznanej przez czáonków grupy
w wyniku nie wydania z dniem 1 maja 2004 roku rozporządzenia dostosowującego
przepisy rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie wysokoĞci opáat za kartĊ
pojazdu do przepisów prawa wspólnotowego.
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OCHRONA ZDROWIA
W dziedzinie ochrony zdrowia w pierwszym kwartale 2013 r. starania ZPP skupiaáy
siĊ na przesuniĊciu w czasie wprowadzenia w szpitalach standardów informatycznych.
PostĊpowanie takie wynika z racjonalnych przesáanek – aktualnie gotowe są tylko trzy
z szesnastu rozporządzeĔ dotyczących standardów informatycznych. JednoczeĞnie
brakuje Ğrodków na ksztaácenie personelu szpitali mającego wykorzystywaü sprzĊt
komputerowy w systemie standardów informatycznych, w sposób szczególny
uzasadnia przesuniĊcie w czasie wprowadzenia tychĪe standardów.
Związek Powiatów Polskich aktywnie uczestniczyá takĪe w pracach mających
doprowadziü do nowelizacji ustawy o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Ğrodków publicznych i wprowadziü decentralizacjĊ Narodowego
Funduszu Zdrowia. Problem ten, poza bezpoĞrednim sporem toczonym
z ministerstwem zdrowia, byá podejmowany i prezentowany podczas obrad Konwentów
Powiatów wiĊkszoĞci województw.

Związek Powiatów Polskich skutecznie zablokowaá podpisanie przez
ministra zdrowia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ĞwiadczeĔ gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Podczas prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego udaáo siĊ przekonaü
stronĊ rządową do korekty proponowanych, záych zapisów. Gdyby weszáy w Īycie,
kaĪdy szpital musiaáby znaleĨü blisko milion záotych rocznie na utrzymanie dodatkowej
karetki z personelem medycznym przez caáą dobĊ. Pierwotny projekt przewidywaá
obowiązek zapewnienia przez ĞwiadczeniodawcĊ udzielającego ĞwiadczeĔ z zakresu
leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej do zapewnienia
stacjonowania Ğrodka transportu sanitarnego w lokalizacji, w której są udzielane
Ğwiadczenia gwarantowane.
Związek Powiatów Polskich przygotowaá raport na temat skali potrzeb
w systemie ochrony zdrowia na inwestycje w infrastrukturĊ w okresie do
roku 2030. Szacunkowego wyliczenia dokonano na podstawie badaĔ ankietowych,
w których wziĊáo udziaá blisko 200 szpitali oraz analizy dostĊpnych danych dotyczących
infrastruktury podmiotów leczniczych. Wynika z niego, Īe obecny stan techniczny
infrastruktury szpitalnej jest wysoce niezadowalający. Poziom umorzenia majątku
trwaáego tego sektora wynosi Ğrednio ponad 60 proc. (ocenia siĊ, Īe budynek, którego
wartoĞü jest umorzona w 40 proc. kwalifikuje siĊ do rozlegáego remontu kapitalnego).
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Co piąta budowla szpitalna ma wiĊcej niĪ 70 lat, a zdarza siĊ, Īe szpitale funkcjonują
w obiektach z XVIII wieku! Niemal poáowa budynków szpitalnych powstaáa w latach
50-tych, 60-tych i 70-tych ubiegáego wieku, wedáug technologii, która nie gwarantuje
ich dáugowiecznoĞci. Wyniki raportu upowaĪniają do stwierdzenia, Īe w perspektywie
najbliĪszych kilkunastu lat, na modernizacjĊ szpitali potrzebnych bĊdzie aĪ 58
miliardów záotych!
DziĊki staraniom ZPP udaáo siĊ zablokowaü propozycjĊ ministra finansów
wprowadzenia obowiązku lokowania wolnych Ğrodków przez samorządowe
osoby prawne i samodzielne publiczne zakáady opieki zdrowotnej na lokatach
bankowych banku wskazanego przez resort. ĝrodki te zresztą nie bĊdą mogáy byü
wykorzystane na to co chcieliby zarządzający tymi podmiotami, tylko na cele wskazane
przez resort. Szerzej na ten temat pisaliĞmy w czĊĞci dotyczącej finansów
samorządowych.
W stanowisku ZPP dotyczącym kompetencji do ustalania rozkáadu godzin
pracy aptek czytamy m.in.: w drodze wyjątku od ogólnie prezentowanej przez nas
zasady nienaruszalnoĞci zadaĔ jednostek samorządu terytorialnego – proponujemy
przeniesienie kompetencji do ustalania rozkáadu godzin pracy, w tym godzin pracy
nocnej, na wáaĞciwą miejscowo okrĊgową izbĊ aptekarską. JednoczeĞnie naleĪy
przewidzieü ustawowy (ewentualnie przekazany do ustalenia w drodze aktu
wykonawczego) minimalny standard zaspokojenia potrzeb ludnoĞci, np. co najmniej
jedna apteka dyĪurna w powiecie, przy zachowaniu racjonalnej odlegáoĞci miĊdzy
poszczególnymi aptekami dyĪurującymi na obszarze powiatu; prawo organów
wykonawczych gmin i powiatów do wyraĪenia opinii odnoĞnie projektu rozkáadu godzin
pracy aptek.
Związek Powiatów Polskich domaga siĊ takĪe uchylenia art. 12 ust. 1a pkt
1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o PaĔstwowej Inspekcji Sanitarnej
przewidującego, Īe w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem
zaáoĪycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem
dominującym - organem wáaĞciwym w sprawach naleĪących do zakresu zadaĔ
i kompetencji PaĔstwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest paĔstwowy powiatowy
inspektor sanitarny, lecz paĔstwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

EDUKACJA
Niezmiennie jednym z czoáowych pól, na których podejmuje dziaáania ZPP
jest edukacja. W pierwszym kwartale nasi przedstawiciele podejmowali starania
o zagwarantowanie powiatom jak najwiĊcej Ğrodków z rezerwy czĊĞci oĞwiatowej
subwencji ogólnej. Podejmowane byáy takĪe dziaáania na rzecz rozbudowy ksztaácenia
zawodowego oraz egzaminów zawodowych. Czyniono zabiegi na rzecz nowelizacji
Karty nauczyciela. Niestety, projekt nowelizacji przedstawiony pod koniec marca przez
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resort edukacji jest daleki od oczekiwaĔ samorządów, nie tylko powiatowych i dziaáania
podejmowane w tej mierze przez związek bĊdą kontynuowane.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie
zaopiniowaáa projekt zaáoĪeĔ dotyczących zmiany Karty Nauczyciela. Mimo,
Īe przedstawione propozycje nie uwzglĊdniają wszystkich wniosków Ğrodowisk
samorządowych, uznano je za krok maáy, ale jednak w dobrą stronĊ. Warto go zrobiü,
aby tym samym poprawiaü warunki funkcjonowania systemu oĞwiaty. Strona
samorządowa wydając pozytywną opiniĊ, obwarowaáa ją jednak pewnymi
zastrzeĪeniami.
Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
odmówiáa opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budĪetu paĔstwa na dofinansowanie
zadaĔ w zakresie wychowania przedszkolnego.
Związek Powiatów Polskich wystąpiá kolejny raz do Ministerstwa Edukacji
z interwencją w sprawie przywrócenia zasad finansowania Domów
Wczasów DzieciĊcych, obowiązujących do koĔca 2012 r. Rozporządzenie
w sprawie sposobu podziaáu czĊĞci oĞwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2013 znacząco pogorszyáo sytuacjĊ finansową
samorządów prowadzących tego typu placówki. O negatywnych skutkach finansowych
wejĞcia w Īycie rozporządzenia informowaliĞmy MEN w stanowisku Zarządu Związku
Powiatów Polskich z 29 stycznia 2013 r. Dane finansowe za rok 2013 potwierdzają, Īe
wszystkie zawarte w powoáanym stanowisku argumenty pozostaáy aktualne.
Zaprezentowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zaáoĪenia zmian
w systemie oĞwiaty w zakresie funkcjonowania przedszkoli wzbudziáy duĪe
zastrzeĪenia poszczególnych korporacji samorządowych. Mimo to projekt zaáoĪeĔ
zostaá przyjĊty przez RadĊ Ministrów, a resort oĞwiaty przygotowaá projekt ustawy.
MoĪna byáo siĊ spodziewaü, Īe niezaleĪnie od opinii zainteresowanych ustawa i tak trafi
do parlamentu, dyskusja na posiedzeniu Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej byáa gorąca.
Projekt bowiem zapewniaá co prawda dodatkowe finansowanie, jednakĪe na zasadach
dotacji celowej, co wprowadza dodatkowy system nadzoru nad realizacją przez gminy
ich zadaĔ wáasnych. Co wiĊcej, jest to związane z ograniczeniem samodzielnoĞci gmin
– w związku z wprowadzeniem górnych limitów odpáatnoĞci od rodziców, za godziny
wychowania przedszkolnego, przekraczające gwarantowane piĊü godzin.
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KOMUNIKACJA, TRANSPORT, INFRASTRUKTURA
WejĞcie w Īycie nowej ustawy o kierujących pojazdami wymusiáo okreĞlenie
nowego trybu nadawania uprawnieĔ do kierowania pojazdami. Ze strony
rządowej pojawiáy siĊ próby rozwiązaĔ, niezaleĪne od obowiązujących
przepisów. ZPP prowadziá skutecznie dziaáania, które uniemoĪliwiáy wprowadzenie nie
tylko sprzecznych z ustawą, ale i generujących nadmierne koszty rozwiązaĔ. Dziaáania
te przyniosáy takĪe skutek w postaci podwyĪszenia opáat za prawo jazdy, które to opáaty
trafiają do kas powiatów. KoniecznoĞü podniesienia opáat wypáywa z kosztów
PaĔstwowej Wytwórni Papierów WartoĞciowych, monopolisty w produkcji praw jazdy.
Przedstawiciele ZPP podczas rozmów z resortem komunikacji wskazywali na problemy
informatyczne, związane z nową ustawą oraz problemy, jakie powstają w PWPW.
Szeroko rozumiane zagadnienia transportu od dawna są staáym tematem
wystąpieĔ i dziaáania Zarządu ZPP. JeĪeli chodzi o Ğrodki z tzw. rezerwy drogowej,
udaáo siĊ dziĊki dziaáaniom ZPP uzyskaü proporcje, dziĊki której 1/3 Ğrodków z rezerwy
drogowej subwencji ogólnej trafi do powiatów. O drogi i Ğrodki na ich remonty oraz
budowĊ staraliĞmy siĊ róĪnymi drogami. Jedną z nich byáo prezentowanie na
konwentach powiatów, w obecnoĞci marszaáków województw, koniecznoĞci wiĊkszych
Ğrodków na drogi powiatowe.
Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich wystosowaá list do ministra
administracji i cyfryzacji Michaáa Boni w sprawie profilu kierowcy. Niedáugo
minie póá roku, od kiedy to wielu starostów i prezydentów miast na prawach powiatu
- jako organy rejestrujące pojazdy, zmuszonych jest do stosowania opartej na noĞniku
papierowym i przesyáce pocztowej metody przekazywania profilu kandydata na
kierowcĊ oĞrodkowi egzaminowania (takĪe przyjmowania z tego oĞrodka wyników
egzaminu). Przedstawiciele ZPP w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
co miesiąc naciskają w tej sprawie. Ciągle teĪ sáyszą tĊ samą odpowiedĨ – juĪ wkrótce
problem zostanie rozwiązany. Dlatego Związek Powiatów zwróciá siĊ do ministra
Boniego o jej rozwiązanie.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego z póárocznym
wyprzedzeniem zdecydowaáa na co bĊdą wydawane Ğrodki z tzw. rezerwy
drogowej w 2014 r. Kryteria bĊdą identyczne jak w roku 2013 z jedną tylko korektą
dotyczącą wyeliminowania z aplikowania samorządów, które nie wykorzystaáy Ğrodków
z rezerwy w roku poprzedzającym záoĪenie wniosku.
Propozycja ZPP, dotycząca wsparcia samorządów, którym zniszczono drogi przy okazji
budowy autostrad oraz w wyniku przeniesienia na nie transportu ponadnormatywnego
po wypadkach komunikacyjnych, uwzglĊdniona ma zostaü podczas ustalania kryteriów
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych po roku 2014. Podczas rozmowy
na ten temat przedstawicieli korporacji tworzących stronĊ samorządową Komisji
Wspólnej, nie wszyscy akceptowali ten pomysá. Tymczasem, bez jednomyĞlnoĞci
wszystkich organizacji samorządowych do zmian kryteriów popularnych „schetynówek"
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prawdopodobnie nie dojdzie. ZPP bĊdzie o nie walczyü, by tym samym wspieraü
samorządy naraĪone na problemy z utrzymaniem sieci drogowej, nie z wáasnej winy.
Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odmówiáa
opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania
gminom dotacji celowej z budĪetu paĔstwa na dofinansowanie zadaĔ
w zakresie wychowania przedszkolnego.

ZPP konsekwentnie coraz silniej naciska na rozwiązanie problemu
z tworzeniem profilu kierowcy. Po jego omówieniu podczas posiedzenia Zarządu
Związku, tematyka ta byáa nastĊpnie przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego.
Ostateczne uzgodnienia byáy nastĊpujące:
a) resort przedstawi do 19 sierpnia 2013 r. propozycje trwaáego rozwiązania problemu
z tworzeniem profilu kierowcy w wersji elektronicznej. Propozycja ta bĊdzie
przedmiotem obrad Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki
Regionalnej oraz ĝrodowiska;
b) ostateczne rozstrzygniĊcie zapadnie podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego w dniu 28 sierpnia 2013 r.

Uporczywe dziaáania ZPP w sprawie rozwiązania problemu z wdraĪaniem
profilu kierowcy znalazáy swój szczĊĞliwy finaá. Resort transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej przygotowaá 10.09.2013 r. notatkĊ, w sprawie kolejnoĞci dziaáaĔ
koniecznych i niezbĊdnych do realizacji postanowieĔ podjĊtych na spotkaniach miĊdzy
Instytutem Transportu Samochodowego, PaĔstwową Wytwórnią Papierów
WartoĞciowych, Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w dniach 20 sierpnia 2013 r. i 27 sierpnia 2013 r.
Efekt doraĨnego scenariusza: we wszystkich 49 WORD, stroną umowy w obecnie
kontynuowanych umowach jest PWPW (odpowiedzialne za system teleinformatyczny)
oraz ITS (odpowiedzialny za bazĊ pytaĔ). Realizacja zaproponowanego scenariusza
prowadzi w efekcie do powstania jednolitego systemu teleinformatycznego
we wszystkich WORD-ach oraz jednolitej bazy pytaĔ we wszystkich oĞrodkach
egzaminacyjnych w terminie zadeklarowanym przez MTBiGM na KWRiST - do 30
listopada 2013 r.
W 2014 roku nastąpi czterokrotne ograniczenie Ğrodków przeznaczonych na
realizacjĊ Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II:
BezpieczeĔstwo – DostĊpnoĞü – Rozwój w stosunku do pierwotnych deklaracji.
Odpowiednie zmiany w ustanawiającej przedmiotowy program uchwale Rady
Ministrów zostaáy przedáoĪone do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Wraz ze zmniejszeniem Ğrodków Rada Ministrów zaproponowaáa
ograniczenie liczby moĪliwych do záoĪenia przez jednostkĊ samorządu terytorialnego
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finansowanie dwóch zadaĔ rocznie. Projekt uchwaáy Rady Ministrów zmieniającego
uchwaáĊ w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy
program przebudowy dróg lokalnych – Etap II BezpieczeĔstwo – DostĊpnoĞü – Rozwój”
zostaá skierowany równolegle do Zespoáu ds. Systemu Finansów Publicznych oraz
Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska.
NaleĪy spodziewaü siĊ negatywnej opinii o przesáanym projekcie. Trudno jednak
wierzyü, Īe ta negatywna opinia cokolwiek bĊdzie w stanie zmieniü.
W kontynuacji wczeĞniejszych prac – przedstawiciel ZPP zostaá zaproszony
do uczestnictwa w grupie roboczej w MTBiGM, której celem bĊdzie
uszczegóáowienie postulatów zmian w systemie rejestracji pojazdów. Zaproponowane
zmiany bĊdą miaáy wpáyw na sprawowanie funkcji nadzorczych wobec stacji kontroli
pojazdów.
Związek Powiatów Polskich skutecznie nie dopuszcza do wejĞcia w Īycie
nowelizacji ustawy o drogach publicznych wskazując, Īe wdroĪenie ustawy
z dnia 13 wrzeĞnia 2013 r. spowoduje istotne naruszenie przepisów
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 17 paĨdziernika 2013 r. Prezes Zarządu
ZPP Marek TramĞ wystąpiá do Prezydenta RP Bronisáawa Komorowskiego
o niepodpisanie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. ZPP niemal od
samego początku prac nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych wskazywaá na
wiele trudnych do przyjĊcia rozwiązaĔ, proponowanych przez autorów tego projektu.
W stanowisku, które staáo siĊ podstawą dla Prezydenta RP do niepodpisywania
nowelizacji Związek Powiatów Polskich wskazaá, Īe:
„wdroĪenie ustawy

spowoduje istotne naruszenie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej:
• art. 165 ust. 1 w związku z ograniczaniem samorządom prawa wáasnoĞci i innych
praw majątkowych wynikających z posiadania nieruchomoĞci zajĊtych pod drogi
publiczne,
• art. 165 ust. 2 w związku z pozbawieniem samorządów terytorialnych samodzielnoĞci
w
decydowaniu
o
zakresie
wykonywanych
zadaĔ
i
kompetencji,
w przypadkach jednostronnego aktu woli innej jednostki samorządu terytorialnego,
o przekazaniu w zarządzanie dróg publicznych,
• art. 167 ust. 1 oraz ust. 4 w związku z przekazywaniem samorządom terytorialnym
zadaĔ i kompetencji dotyczących zarządzania drogami, bez zapewnienia równoczeĞnie
odpowiednich udziaáów w dochodach publicznych.
Ustawa z dnia 13 wrzeĞnia br. narusza takĪe ustrojowe zasady o braku nadrzĊdnoĞci
poszczególnych kategorii samorządu terytorialnego oraz równoĞci podmiotów,
w przypadkach przekazywania sobie zadaĔ publicznych.
Przepisy ustawy upowaĪniają jednostkĊ samorządu terytorialnego do przekazywania
na podstawie jednostronnej decyzji, wybranych przez siebie dróg innej jednostce
samorządu terytorialnego, bez zagwarantowania jakichkolwiek Ğrodków na jej
zarządzanie. CzynnoĞü ta bĊdzie mogáa byü pojĊta, bez wzglĊdu na sprzeciw drugiej
strony, pozbawianej moĪliwoĞci odmowy przyjĊcia dodatkowych zadaĔ.
Ustawa nie precyzuje takĪe w jaki sposób regulowane bĊdą prawa majątkowe
samorządów terytorialnych, bĊdących wáaĞcicielami nieruchomoĞci zajĊtych pod drogi
publiczne.
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Literalne brzmienie przepisów ustawy wskazuje, Īe podstawą do obowiązkowego
przejĊcia nieruchomoĞci przez gminĊ, powiat lub województwo bĊdzie wyáącznie
uchwaáa organu stanowiącego innej jednostki samorządu terytorialnego.
Rozwiązanie to jest niezgodne z zasadą samodzielnoĞci samorządu oraz narusza
stosunki wáasnoĞciowe, okreĞlone w art. 2a ustawy o drogach publicznych.
Regulacje ustawy pogáĊbią takĪe, juĪ istniejący nieáad w zakresie podziaáu dróg
pomiĊdzy jednostki samorządu terytorialnego. W naszej opinii, obecnie aĪ 40 proc.
dróg samorządowych posiada parametry nieodpowiednie do przypisanej im kategorii,
a przepisy wymienionej wyĪej ustawy sytuacjĊ tĊ jeszcze pogorszą.
W oparciu o te bardzo istotne argumenty, wnioskujemy do Pana Prezydenta
o niepodpisywanie ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 2013 r. o zmianie ustawy o drogach
publicznych.” Prezydent uznaá przedstawione przez Związek Powiatów Polskich

argumenty i skierowaá ustawĊ do Trybunaáu Konstytucyjnego.

ZPP odpowiedziaá na pismo resortu infrastruktury i rozwoju w sprawie
dokumentu „Ocena obecnego stanu prawnego oraz moĪliwych rozwiązaĔ w zakresie
wydawanych dokumentów, tablic rejestracyjnych i oznaczeĔ dla pojazdów
rejestrowanych w Polsce". Związek Powiatów Polskich pozytywnie odniósá siĊ
do przedstawionych wstĊpnych propozycji resortu w zakresie uproszczenia procedury
rejestracji pojazdów w Polsce. Przewidywane zmiany uáatwiają interesantom na
sprawne i pozbawione utrudnieĔ rejestrowanie pojazdów. Do takich rozwiązaĔ naleĪy
sprawdzanie przez organ rejestrujący wykonania obowiązku podatkowego przed
rejestracją pojazdu, w miejsce aktualnej procedury, wymagającej takiego dokumentu
od obywatela. Bardzo istotna bĊdzie takĪe zmiana, dziĊki której wáaĞciciel pojazdu
zmieniający powiat zamieszkania nie bĊdzie zmuszony do zmiany rejestracji swojego
samochodu. JednoczeĞnie ZPP podkreĞliá, iĪ nowelizacja przepisów dotyczących
wydawania dokumentów, tablic rejestracyjnych i oznaczeĔ dla pojazdów
rejestrowanych, powinna staü siĊ przyczynkiem do zagwarantowania powiatom
Ğrodków adekwatnych do faktycznych kosztów ich realizacji. Niestety, obecnie do
wiĊkszoĞci z usáug wykonywanych przez wydziaáy komunikacji starostw powiatowych
i urzĊdów miast na prawach powiatu, samorządy muszą dopáacaü kosztem realizacji
innych zadaĔ.

POLITYKA SPOàECZNA
Spotkanie ministra pracy i polityki spoáecznej z przedstawicielami ZPP
Minister Pracy i Polityki Spoáecznej, wraz ze swoimi wspóápracownikami, spotkaá siĊ
8 stycznia 2013 r. z przedstawicielami Zarządu Związku Powiatów Polskich. Podczas
spotkania poruszono kwestie dotyczące zadaĔ realizowanych przez samorządy
powiatowe, z zakresu: aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia, pomocy
spoáecznej, wparcia rodziny i osób niepeánosprawnych.

Rynek pracy i pomoc spoáeczna. ZPP uczestniczyá w dziaáaniach zmierzających
do zmiany zapisów prawnych umoĪliwiających proces reformy urzĊdów pracy. Nasi
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przedstawiciele uczestniczyli teĪ w pracach nad tworzeniem warunków konkursowych
na dotacje w procesie realizacji pieczy zastĊpczej.
Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia br. wprowadziáa istotne zmiany
w zapisach pilotaĪowego programu „Aktywny samorząd”. Program obecnie obejmuje
m.in. takĪe formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie „Student II”.
W związku ze zmianami programu, konieczna jest równieĪ m.in. modyfikacja
niektórych wzorów dokumentów obowiązujących w trakcie realizacji programu
(wystąpienie w sprawie przyznania Ğrodków finansowych PFRON na realizacjĊ
programu i umowa w sprawie realizacji programu).
Efektem rozmów ZPP i PFRON jest podniesienie do 6,5 proc. skali Ğrodków programu,
które bĊdzie moĪna wykorzystaü na jego obsáugĊ.
PFRON na swojej stronie internetowej zaapelowaá do osób niepeánosprawnych
zainteresowanych uczestnictwem w programie, w tym dotychczasowych uczestników
programu „Student II” o wyrozumiaáoĞü i cierpliwoĞü w oczekiwaniu na termin
przyjmowania wniosków, który nie moĪe zostaü ogáoszony przez samorząd powiatowy
przed zakoĔczeniem dziaáaĔ Funduszu związanych z aktualizacją procedur związanych
z realizacją programu.

Do zaopiniowania przez KomisjĊ Wspólną Rządu i Samorządu
Terytorialnego skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
To bardzo waĪny projekt wprowadzający wiele nowych rozwiązaĔ istotnych dla
funkcjonowania rynku pracy.
Gáównym celem projektu jest zwiĊkszenie oddziaáywania polityki rynku pracy na wzrost
zatrudnienia oraz áagodzenie skutków niedopasowania strukturalnego, zwáaszcza pod
kątem kwalifikacji i kompetencji osób bezrobotnych. Na spotkaniu roboczym w MPiPS
w tej sprawie wskazane zostaáy gáówne punkty budzące wątpliwoĞci (w tym
potencjalnie zbyt ograniczona liczba powiatowych urzĊdów pracy otrzymujących 7%
Ğrodków FP i skáad rad rynku pracy zastĊpujących obecne rady zatrudnienia). Dalsze
prace bĊdą miaáy miejsce w ramach Komisji Wspólnej.
JeĞli weszáyby w Īycie zmiany proponowane przez resort pracy i polityki
spoáecznej, to z dotychczasowych rad zatrudnienia od szczebla krajowego po
powiatowy (po nowelizacji gremia te mają siĊ nazywaü radami rynku pracy),
wyeliminowani zostaliby samorządowcy. Propozycja taka znalazáa siĊ
w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
przeáoĪonym do zaopiniowania przez KomisjĊ Wspólną Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Związek dąĪy do zmiany tego rozwiązania i bĊdzie domagaá siĊ
obecnoĞci przedstawicieli samorządów terytorialnych w radach, od szczebla krajowego
po lokalny. Nie do przyjĊcia jest, bowiem aby o kwestiach dziaáania rynku pracy
rozmawiaü tylko w gronie pracodawców, związkowców i naukowców.
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Strategiczne zmiany w systemie pomocy spoáecznej. Ministerstwo Pracy
i Polityki Spoáecznej przygotowuje znaczące zmiany w systemie pomocy spoáecznej.
W roku 2013 przedstawione zostaáy zaáoĪenia do projektu nowelizacji ustawy
o pomocy spoáecznej. ZPP uczestnicząc w pracach legislacyjnych, z jednej strony
wspiera wprowadzenie zmian pozwalających samorządom terytorialnym na lepszą
realizacjĊ usáug z zakresu pomocy spoáecznej. RównoczeĞnie skutecznie przekonuje do
potrzeby wprowadzenia mechanizmów gwarantujących dochody adekwatne do skali
tych zadaĔ (np. propozycja wyrównania dochodów z tytuáu pobytu w dps–ach osób
skierowanych przed i po roku 2004). Przekonuje takĪe do potrzeby wyeliminowania
z projektu zmian ustawy, regulacji które podnosiáby koszty Ğwiadczenia usáug.
Celem projektowanych zmian jest podniesienie efektywnoĞci systemu pomocy
spoáecznej przez zwiĊkszenie podmiotowoĞci odbiorcy pomocy, który bĊdzie miaá
wiĊkszy niĪ dotychczas, wpáyw na pokonanie swojej trudnej sytuacji Īyciowej, poprzez
nie tylko wspóápracĊ z pracownikiem socjalnym, ale takĪe poprzez Ğwiadomy wybór
oferowanych usáug socjalnych.
Zmiany w systemie pomocy spoáecznej mają przyczyniü siĊ do tego, aby przyznawane
Ğwiadczenia, oferowane usáugi socjalne, w tym praca socjalna, odpowiadaáy
rzeczywistym potrzebom i moĪliwoĞciom osób i rodzin, a zastosowane mechanizmy
bardziej mobilizująco i aktywizująco wpáywaáy na ich postawy oraz poprawĊ gotowoĞci
aktywnego udziaáu w Īyciu publicznym, w tym wspóádziaáania z lokalnym Ğrodowiskiem
spoáecznym.
Osiągniecie celu zostaáo oparte na realizacji czterech zaáoĪeĔ:
1. Wzmocnienie bezpieczeĔstwa socjalnego obywateli i rodzin przy jednoczesnym
wzroĞcie ich aktywnoĞci w rozwiązywaniu wáasnych problemów i trudnoĞci
Īyciowych we wspóádziaáaniu z instytucjami pomocy spoáecznej. ZaáoĪenie to
bĊdzie zrealizowane poprzez: przeformuáowanie celów pomocy spoáecznej dla
nadania priorytetu dziaáaniom profilaktycznym i aktywizującym oraz usáugom
socjalnym; wprowadzenie nowego pojĊcia „minimalny dochód socjalny” oraz
metody jego weryfikacji; modyfikacjĊ katalogu ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych
i niepieniĊĪnych pomocy spoáecznej wraz z uproszczeniem listy tych ĞwiadczeĔ.
2. Podniesienie efektywnoĞci systemu organizacyjnego pomocy spoáecznej wraz
z zapewnieniem jego kompatybilnoĞci z innymi systemami wsparcia. ZaáoĪenie
to zostanie speánione poprzez: wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej
systemu pomocy spoáecznej na szczeblu gmin i powiatów; wprowadzenie
do systemu pomocy spoáecznej niepublicznych podmiotów, wykonujących
na zlecenie lub w ramach zakupu, usáugi socjalne na obszarze gminy;
wprowadzenie do systemu pomocy spoáecznej standardów usáug socjalnych
przy okreĞleniu ich minimalnego oraz optymalnego poziomu.
3. Wzmocnienie na poziomie gminy i powiatu skutecznoĞci podstawowych narzĊdzi
i instrumentów pracy socjalnej dla wyprowadzania osób i rodzin ze sfery
zagroĪenia wykluczeniem spoáecznym. ZaáoĪenie to zostanie osiągniĊte
poprzez: wprowadzenie nowych specjalnoĞci zawodowych pracowników
socjalnych, niezbĊdnych dla realizacji zmian w systemie pomocy spoáecznej oraz
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wprowadzenie nowych form kontraktu socjalnego, ukierunkowanych na rodzinĊ
oraz lokalną grupĊ spoáeczną, zmotywowaną na zmianĊ.
Zmiany w obszarze instytucjonalnych form pomocy oraz wzmocnienie
odpowiedzialnoĞci rodziny za swoich czáonków korzystających z tej formy
wsparcia. ZaáoĪenie to zostanie speánione poprzez: wprowadzenie rozwiązaĔ,
które doprowadzą do poprawy funkcjonowania domów pomocy spoáecznej oraz
wprowadzenie procedury ustalania odpáatnoĞci za pobyt w domu pomocy
spoáecznej przez czáonków rodziny oraz ustalenie reguá partycypacji osoby
umieszczonej w domu pomocy spoáecznej, której stan majątkowy pozwala na
regulowanie odpáatnoĞci.

W związku z próbami zmiany art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĊpczej, Związek Powiatów
Polskich przyjąá stanowisko, w którym czytamy m.in. „Związek Powiatów Polskich

kategorycznie sprzeciwia siĊ jakimkolwiek próbom uchylenia art. 237 ustawy
o wspieraniu rodzin w systemie pieczy zastĊpczej. Zmiana taka byáaby zwyciĊstwem
partykularnego interesu pojedynczej grupy zawodowej kosztem dobra systemu
instytucjonalnej pieczy zastĊpczej.” I dalej, w podsumowaniu: „Związek Powiatów
Polskich jest natomiast otwarty na dyskusjĊ w odniesieniu do zdiagnozowanych
problemów stosowania art. 237, tj. trybu zmiany warunków pracy
i páacy nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuĔczo-wychowawczych, którzy
z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2014 roku staną siĊ pracownikami samorządowymi.”

FORA SPECJALISTYCZNE
Szkolenie przeprowadzone poza realizowanymi projektami:
1.
2.
3.

Szkolenie dla pracowników wydziaáów komunikacji – 18-19 czerwca 2013 r.,
Warszawa.
Szkolenie „Rodzinne formy pieczy zastĊpczej” - , 20 czerwca 2013 r., Warszawa.
Szkolenie „DostĊp do informacji publicznej” – 21 czerwca 2013 r., Warszawa.

DORADZTWO, WYDAWNICTWA, INFORMACJA,
PATRONATY
Związek Powiatów Polskich prowadzi dziaáalnoĞü doradczą i konsultacyjną związaną
z wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi samorządu, szczególnie powiatowego.
Pracownicy Biura ZPP niemal codziennie udzielali porad i wyjaĞnieĔ w zakresie prawa
samorządowego oraz praktyki dziaáania organów i urzĊdów samorządowych. W ciągu
caáego ubiegáego roku udzielono kilkaset porad prawnych w róĪnych formach – ustnie,
elektronicznie i na piĞmie.
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Przedstawiciele Biura Związku Powiatów Polskich uczestniczyli takĪe w kilkuset
spotkaniach na terenie powiatów, aby sáuĪyü pomocą i informacją dotyczącą
aktualnych zagadnieĔ funkcjonowania powiatów. BezpoĞrednie doradztwo tylko
w zakresie zadaĔ związanych z ochroną zdrowia to obecnoĞü w ponad osiemdziesiĊciu
powiatach. Odbywaáy siĊ wiĊc spotkania z radami, przedstawiciele Biura ZPP brali
udziaá w konwentach powiatów, na miejscu sáuĪąc najnowszymi informacjami
o procesie legislacyjnym oraz konsultacjami z zakresu zadaĔ bieĪących.
W ramach Związku Powiatów Polskich funkcjonuje Dziennik Warto Wiedzieü,
zawsze aktualne Ĩródáo informacji nie tylko o dziaáalnoĞci ZPP i samorządu
powiatowego, ale szeroko informujące o wszystkich wydarzeniach mających wpáyw na
warunki funkcjonowania samorządu terytorialnego. WiadomoĞci są rozsyáane
do subskrybentów w formie elektronicznego biuletynu, a jednoczeĞnie wszystkie informacje dostĊpne są teĪ na portalu internetowym wartowiedzieü.org. W ramach
Dziennika Warto Wiedzieü, obok serwisu gáównego, przygotowywane są serwisy
tematyczne,
poĞwiĊcone:
edukacji,
pomocy
spoáecznej,
pracownikowi
samorządowemu, e-administracji, wydziaáom komunikacji oraz pracom Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Dziennik Warto Wiedzieü, który jest czytany przez bardzo szerokie grono odbiorców
stanowi jednoczeĞnie dobre i rzetelne Ĩródáo o dziaáalnoĞci Związku Powiatów Polskich,
a liczne redakcje zabiegają o moĪliwoĞü wykorzystywania w swojej pracy informacji
z naszego portalu. Corocznie strona internetowa Dziennika Warto Wiedzieü odwiedzana
jest kilkanaĞcie milionów razy.
Informacje o prowadzonej dziaáalnoĞci przez ZPP dostĊpne są takĪe na stronie
internetowej www.zpp.pl. Strona ta zostaáa w roku 2013 odnowiona funkcjonalnie
i wizualnie. Do udostĊpniania specjalistycznych wiadomoĞci w ramach wsparcia
instytucjonalnego samorządów, sáuĪą teĪ tematycznej strony, prowadzone w ramach
realizowanych przez Związek projektów.
Związek Powiatów Polskich wydaje takĪe publikacje i poradniki, szczególnie w ramach
projektów realizowanych dla wzmocnienia potencjaáu instytucjonalnego jednostek
samorządu terytorialnego, o których to projektach napisano w innym miejscu
sprawozdania.
Związek Powiatów Polskich jest poszukiwanym przez wiele podmiotów partnerem
do realizacji wielu przedsiĊwziĊü. Przejawia siĊ to w wystĊpowaniu przez wiele
organizacji o objĊcie patronatem wydarzeĔ: konferencji, sesji naukowych, konkursów
i targów. Spowodowaáo to koniecznoĞü wprowadzenia specjalnej procedury
przyznawania patronatów, wprowadzającej wysokie standardy. Dopiero ich speánienie
umoĪliwia objĊcie patronatem przez Związek Powiatów Polskich i Prezesa jego zarządu.
W roku 2013 udzielono 43 patronaty. Mniej zobowiązującą formą jest pomoc Związku
rozesáaniu jego siecią informacji, które róĪne organizacje chcą przekazaü do
podmiotów na terenie caáego kraju. DziĊki takim dziaáaniom Związek Powiatów Polskich
i jego logo cieszą siĊ duĪym prestiĪem.

INNE PROJEKTY 83
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Związku Powiatów Polskich w roku 2013

WYDARZENIA RÓĩNE
W okresie od wrzeĞnia 2012 do stycznia 2013 r. Związek Powiatów Polskich
uczestniczyá w organizacji i przeprowadzeniu badania pilotaĪowego
nastĊpującej tezy: audiobooki są dla máodzieĪy interesującą formą
poznawania ksiąĪek. Udziaá w pilotaĪu wziĊáy nastĊpujące szkoáy: XLIV LO
im. Ignacego Witkiewicza z Warszawy, LO im. Marii Konopnickiej z Legionowa, LO
im. Narodów Zjednoczonych Europy w Polkowicach, SP im. Krystyny Krahelskiej
w Warszawie oraz Gimnazjum im. Husarii Rzeczpospolitej w Warszawie. Dziaáania
mające na celu realizacjĊ projektu peánego udostĊpnienia kanonu lektur szkolnych –
464 lektury do sáuchania i czytania za darmo – bĊdą kontynuowane.
8 stycznia 2013 r. w warszawskim Hotelu Polonia Palace odbyáo siĊ rozstrzygniĊcie
VI edycji Konkursu Innowator oraz wrĊczenie certyfikatu w projekcie Przyjazny
Samorząd, któremu patronuje m.in. Związek Powiatów Polskich.
Na tegoroczną edycjĊ wydarzenia skáadaáy siĊ: konkurs na Najlepsze Projekty
Samorządowe oraz Najlepiej Zarządzaną JednostkĊ Samorządową. Samorządowcy
wybierali takĪe spoĞród siebie Czáowieka Roku Polskiego Samorządu 2012.
A oto jak przedstawiaáy siĊ wyniki tegorocznej edycji:
x Czáowiek Roku Polskiego Samorządu 2012 - Starosta limanowski Jan
Puchaáa.
x Najlepiej Zarządzana Jednostka 2012: Najlepiej Zarządzane Miasto 2012 - ex
aequo taką samą liczbĊ punktów a tym samym nagrodĊ zdobyáy: Miasto Eák
zarządzane przez Prezydenta Tomasza Andrukiewicza oraz Miasto
Rzeszów zarządzane przez Prezydenta Tadeusza Ferenca; Najlepiej
Zarządzany Powiat 2012 - Powiat limanowski zarządzany przez StarostĊ
Jana PuchaáĊ.
x Najlepszy Projekt Samorządowy 2012: Najlepszy projekt infrastrukturalny „Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA w województwie pomorskim"
zrealizowany przez Urząd Marszaákowski Województwa Pomorskiego;
Najlepszy Projekt Promocyjny - „Punkt Obsáugi MieszkaĔców Miasta Rzeszowa"
zrealizowany przez GminĊ Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa;
Najlepszy Projekt Sportowo-Turystyczny - „Zintegrowany System Informacji
Turystycznej Województwa Pomorskiego" zrealizowany przez Departament
Turystyki UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa Pomorskiego;
Najlepszy Projekt Urbanistyczno-Rewitalizacyjny - „Remont i adaptacja na cele
kulturalne budynku synagogi w Ostrowie Wielkopolskim" zrealizowany przez
GminĊ Miasto Ostrów Wielkopolski.
Certyfikat w projekcie Przyjazny Samorząd w kategorii Gmina Przyjazna MieszkaĔcom
otrzymaáa gmina Lesznowola zarządzana przez Wójta MariĊ JolantĊ Batycką –
Wąsik.
Konkurs Innowator to projekt adresowany do polskiego Ğrodowiska samorządowego
stwarzający róĪnorodne moĪliwoĞci promocji i nawiązywania bezpoĞrednich relacji
z jego liderami, natomiast celem programu „Przyjazny Samorząd" jest wspomaganie
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samorządów w budowie przyjaznych i opartych na zaufaniu relacji pomiĊdzy
samorządami a otoczeniem spoáecznym (mieszkaĔcy, biznes, turyĞci, inwestorzy).
Gospodarzem projektu jest Centrum im. Adama Smitha a organizatorem po raz kolejny
agencja MMT Management. Nad poprawnoĞcią gáosowania czáonków akademii oraz
samorządowców czuwaáa firma doradcza KPMG.
Projektowi patronują: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Unia
Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich.
„Od przeszáoĞci do przyszáoĞci ustroju samorządu powiatowego" to tytuá
konferencji, która odbyáa siĊ 18 lutego na terenie Sejmu RP. Konferencja zostaáa
zorganizowana przez Sejmową KomisjĊ Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz Związek Powiatów Polskich. Wszystkie miejsca w Sali Kolumnowej
przy ul. Wiejskiej byáy zajĊte przez ludzi, którzy tworzyli samorząd powiatowy i tych,
którzy nadal dla niego pracują. KonferencjĊ prowadzili poseá Piotr Zgorzelski,
Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
oraz Marek TramĞ, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.
Biuro Analiz Sejmowych oraz Związek Powiatów Polskich wspólnie przygotowaáy
publikacjĊ materiaáów z tego wydarzenia.
22 marca Marcin Korolec, minister Ğrodowiska, przyjąá przedstawicieli
Związku Powiatów Polskich i Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Okazją
do spotkania byáo zakoĔczenie cyklu debat klimatycznych. Przez cztery miesiące debaty
odbywaáy siĊ w powiatach na terenie caáego kraju. àącznie zorganizowano 90 debat
„Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie”. Debaty zostaáy zorganizowane
w ramach wspólnego projektu InE i ZPP zatytuáowanego „Dobry Klimat dla Powiatów”.
Patronat nad tymi debatami objąá z inicjatywy wáasnej minister Ğrodowiska. Spotkanie
daáo okazjĊ do przedstawienia wniosków páynących z debat, jako podstawy do dalszych
dziaáaĔ nie tylko na rzecz ochrony klimatu, ale takĪe zwiĊkszenia udziaáu odnawialnych
Ĩródeá energii w ogólnym bilansie naszego kraju.
Gáówne wnioski páynące z debat to przede wszystkim koniecznoĞü intensyfikacji
i prowadzenia na szeroką skalĊ edukacji ekologicznej. Podczas wiĊkszoĞci debat
podnoszono teĪ koniecznoĞü stworzenia stabilnych ram prawnych dla rozwoju OZE oraz
wieloletnich programów wsparcia dla firm i osób prywatnych, które chcą na wiĊkszą
skalĊ stosowaü technologie OZE.
Spotkanie daáo takĪe okazjĊ do zaprezentowania ministrowie caáego projektu „Dobry
Klimat dla Powiatów, który jest dopiero na póámetku realizacji swoich zadaĔ,
zakoĔczenie projektu odbĊdzie siĊ w 2015 r. Minister Korolec zadeklarowaá wsparcie
Ministerstwa ĝrodowiska oraz swoje osobiste dla przeprowadzenia przewidzianych
projekcie 16 konferencji regionalnych poĞwiĊconych ochronie klimatu i przeciwdziaáaniu skutkom jego zmian. Wsparcie to polegaü bĊdzie miĊdzy innymi
na zapewnieniu przez ministra udziaáu w konferencjach kompetentnych i posiadających
aktualną wiedzĊ o Ğrodkach finansowych, które w najbliĪszej perspektywie finansowej
bĊdą do wykorzystania w zakresie ochrony klimatu i rozwoju OZE.
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Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich zaprezentowali wystĊpujące w powiatach
konkretne problemy związane ze zmianami klimatu. Przedstawili takĪe ministrowi wielki
potencjaá, jakim dysponuje nasze stowarzyszenie. Minister potwierdziá, Īe rola
powiatów w prowadzeniu polityki dotyczącej Ğrodowiska powinna byü wiĊksza i przyjąá
ofertĊ gotowoĞü Związku do szerokiej wspóápracy z ministerstwem Ğrodowiska
w unowoczeĞnianiu i dostosowywaniu do obecnych polityki w zakresie szeroko
rozumianych problemów wystĊpujących w efekcie zmian klimatycznych.
26 marca odbyáo siĊ spotkanie Ireny Lipowicz, Rzecznik Praw
Obywatelskich z Markiem TramĞ, Prezesem Zarządu Związku Powiatów
Polskich.
Podczas spotkania uzgodniono takĪe, iĪ Pani Rzecznik Praw Obywatelskich weĨmie
udziaá w jednym z posiedzeĔ Zarządu ZPP.
Wystąpienie prof. Ireny Lipowicz podczas konferencji w Sejmie 18.02 br.
„Od przeszáoĞci do przyszáoĞci ustroju samorządu powiatowego” daáo asumpt do
wyraĪenia przez Panią Rzecznik i przedstawicieli ZPP woli konkretnej wspóápracy
stowarzyszenia i Rzecznik Praw Obywatelskich. Profesor Irena Lipowicz byáa w gronie
twórców ustawy o samorządzie powiatowym i peániáa funkcjĊ Przewodniczącej
Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania podzieliáa siĊ swoimi
cennymi przemyĞleniami dotyczącymi obecnej sytuacji i przyszáoĞci powiatów, ale
i samorządu terytorialnego w ogóle.
Udzielając wywiadu dla Magazynu Gospodarczego FAKTY zapytany o rolĊ i znaczenie
samorządowych konkursów i rankingów, Prezes Zarządu ZPP Marek TramĞ
powiedziaá m.in.: „Podstawowym zaáoĪeniem konkursów, zestawieĔ, rankingów jest
pewnie nie tylko to, Īeby wskazaü najlepszych, ale takĪe, Īeby zmotywowaü samorządy
do rozwoju. Jest to zdrowy doping oraz okazja do pokazania innym, jak duĪo zostaáo
zrobione. JeĪeli nie traktujemy rankingu jak wyroczni, tylko jako bodziec do dalszego,
lepszego dziaáania, moĪe stanowiü on bardzo motywujący czynnik, a odbieranie
nagrody – miáą chwilĊ refleksji.”
Konkurs 3P jest jednym z dziaáaĔ podejmowanych w ramach projektu
systemowego Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci „Partnerstwo PublicznoPrywatne” i ma na celu popularyzacjĊ formuáy PPP oraz wyksztaácenie dobrych praktyk
w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsiĊwziĊciami PPP. Projekt
systemowy PARP zakáada przeprowadzenie dwóch edycji Konkursu 3P.
W ramach I edycji Konkursu 3P przyznano 4 nagrody gáówne na realizacjĊ
nastĊpujących przedsiĊwziĊü:
1. Przebudowa i rozbudowa Szpitala ĝw. Michaáa Archanioáa w àaĔcucie –
przedsiĊwziĊcie zgáoszone przez Centrum Medyczne w àaĔcucie,
2. Remont Rynku w KoĨlu z ulicami przylegáymi – przedsiĊwziĊcie zgáoszone przez
GminĊ KĊdzierzyn-KoĨle,
3. Budowa budynku mieszkalno-usáugowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie przedsiĊwziĊcie zgáoszone przez Miasto i GminĊ Pleszew,
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4. Budowa budynku mieszkalnego w formule PPP - przedsiĊwziĊcie zgáoszone przez
GminĊ WąbrzeĨno.
Realizacja przedsiĊwziĊü, wyáonionych w Konkursie 3P bĊdzie swoistym laboratorium
tworzenia modelowych rozwiązaĔ, które przyniosą wskazówki na przyszáoĞü, jak
skutecznie i bezpiecznie realizowaü przedsiĊwziĊcia PPP.
W wydarzeniu, w dniu 19 kwietnia br., wziĊli udziaá: BoĪena LubliĔska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci, Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz laureaci Konkursu 3P: Leszek
Kawski - Burmistrz WąbrzeĨna, Krzysztof PrzyĞliwski - Prezes Zarządu Centrum
Medycznego w àaĔcucie, Adam KrzysztoĔ - Starosta Powiatu àaĔcuckiego, Marian
Adamek - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, Tomasz Wantuáa - Prezydent Miasta
KĊdzierzyn-KoĨle, GraĪyna Wiater - ZastĊpca Burmistrza Bobolic, Ryszard Grüner Burmistrz Byczyny, Paweá Popáawski - Kierownik Dziaáu Planowania i Przygotowania
Inwestycji Gminy Miejskiej Kraków, Michaá Zaleski - Prezydent Miasta Torunia, Marian
DziĊcioá - Burmistrz àochowa.
Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. Prezydent Bronisáaw Komorowski
spotkaá siĊ z samorządowcami oraz przedstawicielami Ğrodowisk dziaáających na rzecz
samorządu. Prezydent RP wrĊczyá odznaczenia paĔstwowe, po raz pierwszy przyznaną
NagrodĊ Obywatelską oraz dyplomy i flagi w związku z podsumowaniem akcji
„Majówka z Polską”. W uroczystoĞci wziąá udziaá Szef Kancelarii Prezydenta Jacek
Michaáowski, ministrowie i doradcy prezydenta. Prezydent wrĊczyá takĪe odznaczenia
dla dziaáaczy samorządowych.

22-23 maja 2013 r. ponad 250 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
instytucji rządowych, szkóá wyĪszych i ekspertów wziĊáo udziaá w IX Ogólnopolskiej
Konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego, która odbyáa siĊ w Warszawie. Jej
tytuá to „Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast". Pierwszego dnia obrad, w
czĊĞci poĞwiĊconej finansowaniu zwrotnemu projektów miejskich, omówione zostaáy
przykáady inwestycji miejskich finansowanych w ramach inicjatywy JESSICA. Na temat
efektywnego finansowania projektów inwestycyjnych odbyáa siĊ dyskusja w bloku
„Finansowanie dáuĪne projektów infrastrukturalnych".
Drugiego dnia konferencji zostaáy przeprowadzone trzy równolegáe seminaria
tematyczne: „Finansowanie projektów inwestycyjnych. PPP, umowy wsparcia",
„Finanse samorządów, dochody" (prezentacja roboczej wersji ekspertyzy „Koncepcje,
warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce") oraz
„PrzyszáoĞü finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Czas decyzji".
Jedno z seminariów – to dotyczące „PrzyszáoĞci finansowania systemu
ochrony zdrowia w Polsce. Czas decyzji.” - zorganizowaá Związek Powiatów
Polskich. Uczestnicy mieli moĪliwoĞü wysáuchania wniosków páynących
z "Raportu ZPP o stanie infrastruktury JST z zakresu ochrony zdrowia oraz
o potrzebach modernizacji w perspektywie do 2030", który byá dobrym
wprowadzeniem w póĨniejszą dyskusjĊ.
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Finaá I edycji Nagrody Obywatelskiej. Prezydent Bronisáaw Komorowski wrĊczyá
po raz pierwszy NagrodĊ Obywatelską. Laureatami zostali:
Miasto Gdynia - Gdynia w dialogu z mieszkaĔcami, (w kategorii Wspólnota
Obywatelska);
x Partnerstwo 5 gmin: Wisznice, Sosnówka, Rossosz, JabáoĔ, Podedwórze pn.
„Dolina Zielawy" (w kategorii Partnerstwo Samorządów);
x Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I MáodzieĪy Sprawnej Inaczej - Moja Gmina
Moim Domem (w kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna) .
x

WrĊczenie nagród odbyáo siĊ podczas uroczystoĞci z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego. Czáonkiem Kapituáy Nagrody Obywatelskiej jest Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich Marek TramĞ.

Udziaá Związku Powiatów Polskich w IV Ogólnopolskim Kongresie Regionów
w ĝwidnicy:
Organizacja paneli dyskusyjnych:
1. Ratownictwo medyczne – „System ratownictwa medycznego w Polsce – od
teoretycznych zaáoĪeĔ do praktyki dziaáania.”
2. System pomocy spoáecznej – „System pomocy spoáecznej wymaga zmiany
i nowych Ĩródeá ich finansowania.”
3. Muzeum w powiecie – „Muzeum jako wyspecjalizowana instytucja kultury
pamiĊci. Jak muzeum tworzy polis – jak integruje spoáecznoĞü powiatową.”
4. Zarządzanie transportem zbiorowym – „DoĞwiadczenia z organizacji
i zarządzania systemami transportu zbiorowego przez samorządy terytorialne.”
Podczas Kongresu wrĊczone zostaáy na uroczystej gali nagrody za Ranking Gmin
i Powiatów 2012 oraz w Rankingu Energii Odnawialnej.
24 czerwca 2013 w siedzibie Senatu RP odbyáa siĊ uroczystoĞü zakoĔczenia
kolejnej edycji Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania – usáugi spoáeczne.
Poprzednie edycje konkursu organizowane byáy w ramach tzw. projektu norweskiego.
Obecnie kontynuowany w ramach projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich
w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz
Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji „Doskonalenie zarządzania usáugami
publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)",
finansowanego z programu 2/POKL/5.2.1/2009 Wzmocnienie zarządzania
w administracji samorządowej.
25 czerwca 2013 r. w Senacie odbyáa siĊ konferencja podsumowująca wyniki
konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2013 – Samorząd jako pracodawca. Konkurs
jest jednym z elementów realizowanego przez Związek Miast Polskich
w partnerstwie z Norweskim Związkiem Wáadz Lokalnych i Regionalnych projektu
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„Dialog spoáeczny w sektorze samorządowym i przedsiĊbiorstwach" finansowanego
z funduszy norweskich. Patronat nad konkursem objąá minister Michaá Boni (MAiC)
i minister Wáadysáaw Kosiniak- Kamysz (MPiPS) oraz Związek Powiatów Polskich
i Związek Gmin Wiejskich RP.
10 lipca oficjalnie zostaáa opublikowana tzw. Deklaracja Legionowska,
przyjĊta przez Zarząd Związku Powiatów Polskich 19 czerwca 2013 r. Jest to
dokument traktujący o koniecznych zmianach w funkcjonowaniu jednostek samorządu
terytorialnego oraz wskazujący, Īe bez ich wprowadzenia, niemoĪliwe bĊdzie
zachowanie dotychczasowej dynamiki wzrostu i rozwoju kraju.
Nazwa tego dokumentu nieprzypadkowo nawiązuje do miejsca, w którym obradowaá
Zarząd Związku Powiatów Polskich. Powiat legionowski, jest bowiem jednym
z rozwijających siĊ najbardziej dynamicznie w skali kraju. Corocznie przybywa w nim
od 2 – 3 tys. mieszkaĔców, wydawane jest ponad 5 tys. pozwoleĔ na budowĊ
i oddawanych jest ponad 1000 mieszkaĔ.
Zarządzanie drogami, zarządzanie sektorem ochrony Ğrodowiska
i rolnictwa oraz zarządzanie ochroną zdrowia to tematyka jaką moĪna
znaleĨü na platformie e-learningowej uruchomionej przez Związek
Powiatów Polskich.
Eksperci z poszczególnych branĪ przygotowali kilkaset wykáadów, üwiczeĔ, wideo
wykáadów i testów. Dodatkową atrakcją są gry strategiczne, które pozwalają
na sprawdzenie zdobytych wiadomoĞci w nieszablonowy sposób.
Platforma zostaáa umiejscowiona na stronie internetowej projektu "Innowacyjna
i sprawna administracja", tj.: www.innowacyjna.zpp.pl..

28 sierpnia 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyáa
siĊ uroczystoĞü ogáoszenia wyników i wrĊczenia nagród w XVII Edycji Konkursu
"Modernizacja Roku 2012". Patronat nad tym wydarzeniem sprawowaá m.in. Związek
Powiatów Polskich. Do edycji za rok 2012 zgáoszono okoáo 170 obiektów w róĪnych
kategoriach, do finaáu zakwalifikowano 73 inwestycje. Tytuáy Modernizacja Roku 2012
przyznano w trzynastu kategoriach. Na uroczystoĞci obecni byli przedstawiciele
licznych ministerstw i organów administracji paĔstwowej. WĞród laureatów znalazáy siĊ
Powiat Bolesáawiecki, Powiat MyĞlenicki i Powiat Ostródzki.

13 paĨdziernika W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawáa II Fundacji Janiny i Zbigniewa
PorczyĔskich w Warszawie odbyáa siĊ uroczystoĞü wrĊczenia nagród Ligi Krajowej
laureatom Nagrody im. Grzegorza Palki za rok 2013.
Laureatem Nagrody w dziedzinie dziaáalnoĞci samorządowej w skali ogólnokrajowej
zostaá Robert Godek – Starosta StrzyĪowski - za skuteczne prezentowanie
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interesów samorządowych na forum ogólnopolskim oraz dziaáania sprzyjające
rozwojowi obszarów wiejskich i ograniczeniu bezrobocia. WyróĪnienia otrzymali:
Bernard Bednorz – Starosta BieruĔsko – LĊdziĔski - za wprowadzenie
innowacyjnych rozwiązaĔ w zakresie ekologii i infrastruktury oraz Marian Stanisáaw
Niemirski – Starosta Przysuski - za dziaáania na rzecz edukacji i rozwoju
spoáecznego.
11 listopada Marek TramĞ, Prezes Zarządu ZPP, Starosta Polkowicki, Cezary
Gabryjączyk, Starosta àaski, Czáonek Zarządu ZPP oraz Cezary Przybylski,
Starosta
Bolesáawiecki,
Przewodniczący
Konwentu
Powiatów
Województwa DolnoĞląskiego uczestniczyli w uroczystoĞciach Prezydenckich
uczczenia Narodowego ĝwiĊta NiepodlegáoĞci. Po zakoĔczeniu uroczystoĞci przed
grobem Nieznanego ĩoánierza wziĊli udziaá w marszu „Razem dla niepodlegáej”.

14 listopada Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych, Związek
Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP zorganizowaáy
ogólnopolską konferencjĊ, która odbyáa siĊ w ramach projektu „Samorządy lokalne
a Unia Europejska w przeddzieĔ 10-lecia akcesji", realizowanego ze wsparciem
Ğrodków MSZ RP. Celem projektu i jednym z zaáoĪeĔ konferencji byáa prezentacja
bilansu czáonkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy samorządów lokalnych,
a takĪe stworzenie páaszczyzny do wspólnej dyskusji Ğrodowiska samorządowego,
rządowego i ekspertów.
25 listopada Związek Powiatów Polskich zorganizowaá w Wieliczce konferencjĊ
w ramach projektu „Przede Wszystkim JakoĞü – poprawa jakoĞci usáug Ğwiadczonych
przez jst dziĊki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji
pracowników”.
Zaprezentowane zostaáy zasady nowej europejskiej polityki spójnoĞci na lata 20142020 oraz nowy paradygmat polskiej polityki rozwoju.
5 grudnia w Sali Renesansowej Ratusza Miasta Poznania odbyáa siĊ Sesja
inauguracyjna Konferencji „Muzeum i Samorząd Terytorialny". Wedáug Jerzego
StĊpnia, byáego Prezesa Trybunaáu Konstytucyjnego, wspóáautora reform
administracyjnych RP, a obecnie jednego z wiodących ekspertów Narodowego
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Konferencja Muzeum i Samorząd
Terytorialny bĊdzie staáym forum wymiany myĞli i doĞwiadczeĔ miĊdzy
przedstawicielami wszystkich zainteresowanych rozwojem muzeów podmiotów.
W sesji inauguracyjnej Konferencji w Poznaniu wziąá udziaá Prezes Związku Miast
Polskich, Prezydent Poznania Ryszard Grobelny, Prezes Związku Powiatów Polskich,
Starosta Polkowicki Marek TramĞ, przedstawiciel Związku Województw RP,
przewodniczący
Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego
Lech
Dymarski,
przewodniczący Rady d/s Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Dyrektor Muzeum Paáacu Króla Jana III w Wilanowie Paweá Jaskanis, przewodnicząca
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Komitetu Narodowego ICOM prof. Dorota Folga-Januszewska, dyrektor Muzeum
Narodowego w Poznaniu prof. Wojciech Suchocki, dyrektor Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dr hab. Piotr Majewski, wiceprezes Stowarzyszenia
Muzealników Polskich Sáawomir SzafraĔski.

RANKINGI ZPP
O Rankingu ...
Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju
ranking samorządów zarządzany na bieĪąco przez ekspertów w trybie on-line.
Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej
do koĔca danego roku zgodnie z regulaminem pozwala na uzyskanie tytuáu „Dobrego
Polskiego Samorządu". Tytuá taki przysáuguje tylko liderowi rankingu na koniec danego
roku.
Ranking prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie
bezpáatnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego
w kraju. Ranking prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu
terytorialnego: 1) powiaty, 2) miasta na prawach powiatu, 3) gminy miejskie i miejskowiejskie oraz 4) gminy wiejskie.
Szczegóáowe regulaminy Rankingu dostĊpne są na stronie internetowej www.zpp.pl.
Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP wedáug
kilkudziesiĊciu kryteriów podzielonych na dziesiĊü grup tematycznych takich jak:
dziaáania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakoĞü obsáugi
mieszkaĔca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój
spoáeczeĔstwa informacyjnego, rozwój spoáeczeĔstwa obywatelskiego, umacnianie
systemów zarządzania bezpieczeĔstwem informacji, promocja rozwiązaĔ z zakresu
ochrony zdrowia i pomocy spoáecznej, wspieranie dziaáaĔ na rzecz gospodarki
rynkowej, promocja rozwiązaĔ ekoenergetycznych i proekologicznych, wspóápraca
krajowa i miĊdzynarodowa, dziaáania promocyjne. Miejsca w Rankingu uzyskuje siĊ
zaleĪnie od osiąganych i zgáaszanych na bieĪąco zrealizowanych projektów oraz
uzyskanych wyników w ocenianych obszarach dziaáalnoĞci.
WyróĪnienie Super Powiat/Super Gmina jest przyznawane jeĞli dany samorząd uzyskaá
najwiĊkszy procentowy udziaá realizacji kategorii zawartych w Rankingu Powiatów
i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.
Warto podkreĞliü, Īe równieĪ mieszkaĔcy mogą wnieĞü swój wkáad w powodzenie
swojego samorządu zgáaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne
instalacje odnawialnych Ĩródeá energii, np. sáonecznej, geotermalnej, wodnej,
ale takĪe energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej zostają one
nastĊpnie zgáoszone do oceny eksperckiej w ramach rankingu ZPP. DziĊki temu to nie
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tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale caáe wspólnoty samorządowe
i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami naszego Rankingu.
Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawują Newsweek Polska oraz Magazyn
Gospodarczy FAKTY.
LAUREACI RANKINGU GMIN I POWIATÓW 2013
Powiaty do 60 tys. mieszkaĔców
1.

Powiat Drawski- honorowy tytuá Dobry Polski Samorząd 2013

2.

Powiat Goádapski

3.

Powiat LubaĔski

4.

Powiat Przasnyski

5.

Powiat Augustowski

6.

Powiat Hajnowski

7.

Powiat Elbląski

8.

Powiat ĝwidwiĔski

9.

Powiat Waáecki

10.

Powiat Bielski (podlaskie)

Powiaty do 120 tys. mieszkaĔców
1.

Powiat Sáupski - honorowy tytuá Dobry Polski Samorząd 2013

2.

Powiat Tomaszowski (lubelskie)

3.

Powiat Piotrkowski

4.

Powiat JĊdrzejowski

5.

Powiat Szczecinecki

6.

Powiat MyĞliborski

7.

Powiat GryfiĔski

8.

Powiat Kartuski

9.

Powiat Ostródzki

10.

Powiat Eácki

11.

Powiat ToruĔski

12.

Powiat KwidzyĔski

13.

Powiat ĝwiecki

14.

Powiat ĩniĔski

15.

Powiat Suski
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Powiaty powyĪej 120 tys. mieszkaĔców
1.

Powiat Kielecki - honorowy tytuá Dobry Polski Samorząd 2013

2.

Powiat CieszyĔski

3.

Powiat PoznaĔski

4.

Powiat MyĞlenicki

5.

Powiat ĩywiecki

6.

Powiat Tomaszowski (áódzkie)

7.

Powiat Pilski

8.

Powiat OlsztyĔski

9.

Powiat Nowosądecki

10.

Powiat Jarosáawski

Miasta na prawach powiatu
1.

Miasto na prawach powiatu: Legnica - honorowy tytuá Dobry Polski Samorząd
2013

2.

Miasto na prawach powiatu: Sáupsk

3.

Miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz

4.

Miasto na prawach powiatu: Zabrze

5.

Miasto na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza

6.

Miasto na prawach powiatu: Krosno

7.

Miasto na prawach powiatu: Rybnik

8.

Miasto na prawach powiatu: Rzeszów

9.

Miasto na prawach powiatu: Kraków

10.

Miasto na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
1.

PáoĔsk - honorowy tytuá Dobry Polski Samorząd 2013

2.

Polanica-Zdrój

3.

Bolesáawiec

4.

Barcin

5.

Dąbrowa Tarnowska

6.

Stronie ĝląskie

7.

Czechowice-Dziedzice

8.

Sochaczew

9.

Siewierz

10.

Biágoraj
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Gminy wiejskie
1.

Cheámiec - honorowy tytuá Dobry Polski Samorząd 2013

2.

Kobylnica

3.

Wielka WieĞ

4.

Zabierzów

5.

Korzenna

6.

BorzĊcin

7.

Goácza

8.

Ruda-Huta

9.

Postomino

10.

Limanowa

Powiaty, miasta na prawach powiatu oraz gminy, które uzyskaáy tytuá
SUPER POWIAT i SUPER GMINA w edycji 2013 r. rankingu prowadzonego
przez Związek Powiatów Polskich.
Powiaty
Powiat Drawski – starosta Stanisáaw Cybula
Powiat PoznaĔski – starosta Jan Grabkowski
Powiat Sáupski – starosta Sáawomir Ziemianowicz
Miasta na prawach powiatu
Sáupsk – prezydent Maciej KobyliĔski
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
Polanica-Zdrój – burmistrz Jerzy Kazimierz Terlecki
Gminy wiejskie
Wielka WieĞ - wójt Tadeusz Wójtowicz
WyróĪnienie Super Powiat/Super Gmina jest przyznawane jeĞli dany samorząd uzyskaá
najwiĊkszy procentowy udziaá realizacji kategorii zawartych w Rankingu Powiatów i
Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

Lista laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej edycji
2013, prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich.
Powiaty:
1.

Powiat Suski

2.

Powiat ĝwiecki

3.

Powiat KwidzyĔski
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4.

Powiat Sáupski

5.

Powiat Tarnowski

6.

Powiat Suwalski

7.

Powiat Kielecki

8.

Powiat Goádapski

9.

Powiat Drawski

10.

Powiat Szczecinecki

Miasta na prawach powiatu:
1.

Miasto Nowy Sącz

2.

Miasto Legnica

3.

Miasto Rzeszów

4.

Miasto Sáupsk

5.

Miasto Kraków

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
1.

Dąbrowa Tarnowska

2.

Polanica-Zdrój

3.

PáoĔsk

4.

Brodnica

5.

Trzebinia

Gminy wiejskie:
1.

Kobylnica

2.

Postomino

3.

Cheámiec

4.

Ruda-Huta

5.

Sztabin

Peána klasyfikacja dostĊpna jest na stronie EO - www.eo.org.pl. Samorządy
sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP w odniesieniu do
promocji rozwiązaĔ ekoenergetycznych i proekologicznych, w ramach których
klasyfikowane są projekty związane z wykorzystywaniem energii sáonecznej,
geotermalnej, wodnej, ale takĪe wiatru, otoczenia i biomasy.
Ogólnopolski Ranking Energii Odnawialnej prowadzony jest przez Związek Powiatów
Polskich nieprzerwanie od 2008 roku. Oparty jest na zasadzie bezpáatnego
i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego
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i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsiĊwziĊciem,
zarządzanym na bieĪąco przez ekspertów w trybie on-line.
Uroczyste ogáoszenie wyników poáączone z wrĊczaniem dyplomów odbĊdzie siĊ
podczas Kongresu Regionów, który bĊdzie miaá miejsce w ĝwidnicy. Planowany termin
to 10-12 czerwca 2014 r.

WSPÓàPRACA MIĉDZYNARODOWA
ZPP ma podpisany Traktat o Wspóápracy ze Związkiem Powiatów Niemieckich. Traktat
realizowany byá poprzez robocze kontakty, podczas których uzgadniano wspólne
przedsiĊwziĊcia.
Związek Powiatów Polskich uczestniczy takĪe w pracach organizacji afiliowanych przy
Unii Europejskiej miĊdzynarodowych organizacjach skupiających samorządy. Jest
czáonkiem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz CEPLI.
11 i 12 kwietnia 2013 r. odbyáo siĊ Jubileuszowe posiedzenie Komitetu
Regionów. GoĞciem sesji byá Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin
Schulz. Z ramienia ZPP w wydarzeniu tym wziĊli udziaá Prezes Zarządu ZPP Marek
TramĞ oraz Ekspert ZPP Ludwik WĊgrzyn.
Podczas posiedzenia czáonkowie Komitetu Regionów debatowali m.in. nad moĪliwoĞcią
finansowania inwestycji prywatnych poprzez emisjĊ obligacji projektowych. Dawaáyby
one moĪliwoĞü skierowania regionalnych funduszy inwestycyjnych na MĝP. Czáonkowie
Komitetu podtrzymali swoje poparcie dla promowania i wprowadzenia „obligacji
obywatelskich", które sáuĪą przyspieszeniu rozwoju lokalnej przedsiĊbiorczoĞci. Takie
obligacje mogáyby umoĪliwiü projektom wspieranym przez UE skorzystanie z
dodatkowych Ĩródeá finansowania ze strony obywateli lub funduszy publicznych.

Spotkanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z przedstawicielami urzĊdów
marszaákowskich i korporacji samorządowych. 20 – 21 sierpnia 2013 r.,
Warszawa.
x Marka Polska - zaáoĪenia kampanii planowanej na rok 2014 promującej na
rynkach zagranicznych PolskĊ I polskie produkty. Problematyka w zasadzie nie
dotyczy bezpoĞrednio zadaĔ i kompetencji powiatów poza ich ewentualną
promocją poprzez promowanie produktu lokalnego.
x Priorytety
komunikacyjne
dotyczące
tematyki
Unii
Europejskiej
i dziaáania informacyjne w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego
w roku 2014. W związku z obowiązującymi przepisami powiaty nie są organem
wyborczym i ew. realizowaü bĊdą zadania im zlecone przez PaĔstwową KomisjĊ
Wyborczą lub wojewodĊ.
x Przygotowania do roku polsko – rosyjskiego (rok 2015). Tematyka dotyczyáa
miast partnerskich.
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x Wspóápraca z siecią Regionalnych OĞrodków Debaty MiĊdzynarodowej.
x Koordynacja wspóápracy zagranicznej samorządów.
x Dyskusja na temat konkursu na dotacje celowe w 2014 r. ze Ğrodków MSZ.
2 i 3 grudnia w Pradze odbyáo siĊ nadzwyczajne posiedzenie Komitetu
Politycznego Rady Gmin i Regionów
Europy na zaproszenie Tomasa
Hudeceka, burmistrza Pragi. Spotkanie zostaáo zorganizowane przez czeskie
stowarzyszenie SMO (czáonka CEMR) i zwoáane zgodnie ze statutem Rady Gmin
i Regionów Europy, w związku z decyzją o przeniesieniu biura CEMR z ParyĪa do
Brukseli. Rozwiązano stowarzyszenie zarejestrowane na mocy prawa francuskiego
oraz zarejestrowano je zgodnie z prawem belgijskim. W posiedzeniu
uczestniczyáa pani Ewa Masny, czáonek Zarządu ZPP i wiceprzewodnicząca
Rady m.st. Warszawy. Pani Ewie Masny po raz drugi powierzono funkcjĊ
wiceprezydenta Komitetu Politycznego CEMR. W Deklaracji CEMR jej federacje
czáonkowskie wyraziáy swoje poparcie dla dziaáaĔ ukraiĔskich wáadz lokalnych
i regionalnych na rzecz poprawy przepisów prawnych dotyczących usáug publicznych
oraz infrastruktury poprzez bliĪszą wspóápracĊ z gminami i regionami Unii
Europejskiej. Ustalono, Īe nastĊpne spotkanie Komitetu Politycznego odbĊdzie siĊ
w àodzi wiosną 2014 r. Gospodarzem tego spotkania bĊdzie Związek Miast
Polskich.
23 grudnia 2013 r. Związek Miast Polskich, we wspóápracy z Instytutem Spraw
Publicznych, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP zakoĔczyá
realizacjĊ projektu „Samorządy lokalne a Unia Europejska – w przeddzieĔ 10-lecia
akcesji”. Skáadający siĊ z trzech komponentów projekt obejmowaá ogólnopolskie
badanie dedykowane podsumowaniu 10-lecia obecnoĞci Polski w UE, adresowaną
do wszystkich samorządów lokalnych konferencjĊ oraz stworzenie kalendarza
obchodów 10-lecia czáonkostwa.
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