ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
w 2015 roku
sprawozdanie z działalności
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Szanowni Państwo
Delegaci na XX Zgromadzenie Ogólne
Związku Powiatów Polskich

W imieniu Zarządu Związku Powiatów Polskich mam
zaszczyt przedstawić Państwu sprawozdanie z działalności Związku za rok 2015.
Był to rok niezwykły nie tylko dla powiatów, ale dla
całej rodziny samorządowej, która po blisko
półwieczu obchodziła święto XXV-lecia odtworzenia
samorządu terytorialnego w Polsce. Dwudniowe
obchody zaplanowane były w przededni rocznicy
uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
terytorialnym, a miały miejsce w Poznaniu,
5 i 6 marca 2015 roku.
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Działalność naszego Związku, w mojej ocenie, opiera się przede wszystkim na trzech
filarach: zdecydowaniu, wytrwałości i skuteczności. W rozwijaniem tych cech
pomagaliście nam Państwo wszyscy, czy to za pośrednictwem prac w ramach
Konwentów, czy też w poszczególnych organach Związku, jak i po prostu pisząc
do nas w indywidualnych wystąpieniach. Za to w tym miejscu bardzo dziękuję!
Prace organów naszego Związku dają gwarancję realizacji zadań oczekiwanych przez
samorządy powiatowe. Chciałbym tylko wspomnieć, że Zarząd ZPP w roku sprawozdawczym rozpatrzył kilkaset zagadnień i podjął kilkadziesiąt uchwał dotyczących
naszej codziennej działalności. Z kolei udział ekspertów Związku w procesie
legislacyjnym to dokonana analiza blisko pięciuset projektów aktów prawnych.
Nasze wspólne działania prowadziły do wymiernych efektów. Dla przykładu udało
nam się skutecznie uchronić powiaty i miasta na prawach powiatu od konieczności
rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy dla kredytobiorców znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej. Z szacunków ZPP wynikało, że łączne koszty realizacji
tego zadania w skali całego kraju mogły wynieść 25 mln zł!
Skuteczne zaangażowanie naszej organizacji doprowadziło do zmiany licznych
przepisów stanowiących istotne zagrożenie dla powiatów, a które zawarte były
w pierwotnej wersji projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji
prawnej. Po interwencjach przedstawicieli Związku projekt ustawy skierowanej
do Sejmu RP był z punktu widzenia samorządów powiatowych o wiele korzystniejszy
niż założenia i jego pierwotna wersja. Wskazać należy, że projektodawca początkowo
nie przewidywał jakichkolwiek środków finansowych na obsługę tego zadania!
Warto jednak także zwrócić uwagę na to, że projekt ten był, pierwszym od wielu lat,
przyznającym samorządom powiatowym nowe zadania – nie o charakterze
reglamentacyjno-porządkowym, lecz z zakresu administracji świadczącej. Uchwalenie
ustawy dało więc szansę na promocję powiatów jako świadczących istotną dla wielu
osób usługę publiczną.
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Sukcesem Związku było także przekonanie resortu pracy i polityki społecznej
do wygospodarowania i przekazania samorządom powiatowym dodatkowych środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które można było
wykorzystać na wsparcie działalności warsztatów terapii zajęciowej.
Wynegocjowaliśmy przesunięcie w czasie uruchomienia nowej wersji Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców (tzw. CEPiK 2.0).
Skutecznie
doprowadziliśmy
do
zmiany
przepisów
dotyczących
organu
zatwierdzającego zmiany regulaminu organizacyjnego starostw. Nowelizacja uchyla
przepis przyznający radzie powiatu prawo do uchwalania regulaminu na rzecz
uzyskania tej możliwości przez zarząd powiatu. Dzięki temu, jednakowe przepisy
obowiązują na wszystkich szczeblach samorządu.
Wywalczyliśmy możliwości ubiegania się przez powiaty o środki finansowe na drogi
powiatowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W zakresie
możliwości finansowania dróg udało nam się także doprowadzić do kontynuacji
funkcjonowania programu finansującego budowę i przebudowę dróg lokalnych.
Zatrzymaliśmy demontaż systemu ustrojowego państwa, który mógł spowodować
senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy
Kodeks wyborczy. Projekt przewidywał stworzenie mechanizmów otwierających
drogę do utworzenia kolejnych miast na prawach powiatu. Projekt został głęboko
przez nas skrytykowany. W przypadku jego wejścia w życie skutki dla powiatów
ziemskich powstałych z podziału obecnie istniejących powiatów byłyby katastrofalne.
Powstrzymaliśmy rozpoczęte procedowanie poselskiego projekt ustawy o określeniu
długości kadencji sejmików województw wybranych w wyborach przeprowadzonych
w 2014 roku. Dzięki temu ostatecznie prace nad ustawą nie były kontynuowane.
Aktywnie wspieraliśmy Powiat Strzyżowski (jako reprezentanta niemal dwustu
samorządów powiatowych) w procesie przygotowania i złożenia do Trybunału
Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie czy art. 32 ustawy okołobudżetowej jest
zgodny z Konstytucją RP. Zaprosiliśmy do reprezentowania nas w tej sprawie
doskonałego konstytucjonalistę prof. dr hab. Huberta Izdebskiego.
W okresie sprawozdawczym Związek podejmował szereg różnego rodzaju innych
działań. Nasi eksperci aktywni byli na wielu polach. Przykładowo przeszkolili ponad
1000 pracowników samorządowych, napisali kilka publikacji książkowych oraz
opublikowali kilka tysięcy artykułów prasowych.
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Zapraszając do lektury sprawozdania za rok 2015 chcę Wam wszystkim przede
wszystkim podziękować. To właśnie Wasz codzienny trud daje nam siłę i wolę
do podejmowania dalszych starań i jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz
poprawiania możliwości funkcjonowania wspólnot powiatowych.
Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Ludwik Węgrzyn
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Podsumowanie aktywności i kluczowych efektów
prac ZPP
Związek Powiatów Polskich, jako jedna z najbardziej powszechnych
ogólnopolskich organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego,
od początku swojego istnienia (w tym także w roku sprawozdawczym), stawiał
sobie za cel wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie
i obronę wspólnych interesów powiatów i miast na prawach powiatu,
a także kształtowanie wspólnej polityki. Związek nie zapominał także
o konieczności stałego wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji
powiatów, wspierania wymiany doświadczeń, czy upowszechniania
modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.
Siła Związku Powiatów Polskich drzemie głównie w mocnym mandacie
jaki dają mu powiaty i miasta na prawach powiatu – Członkowie Związku.
Dzięki temu wsparciu Związek ma możliwość
odważnego reprezentowania powiatowego środowiska samorządowego.
Realizację swoich założeń Związek Powiatów Polskich prowadzi przy wykorzystaniu
swoich statutowych organów oraz biura.
Aktywność i kluczowe efekty prac, w 2015 roku przedstawiono poniżej.
W roku sprawozdawczym podczas dwóch Zgromadzeń Ogólnych ZPP dokonane
zostały wybory nowych przedstawicieli samorządów powiatowych do organów
Związku. Ponadto Zgromadzenie Ogólne ZPP przyjęło 15 kluczowych stanowisk
w sprawach najbardziej dotykających polski samorząd szczebla powiatowego.
Aktywność Związku poza płaszczyzną rocznych zjazdów przejawia się także w jego
regionalnych strukturach, tj. funkcjonujących w każdym województwie – Konwentach
Powiatów. To te ciała, niejednokrotnie stanowią spiritus movens decyzji
podejmowanych przez Zarząd, a w konsekwencji działań wykonywanych przez biuro
Związku.
Warto w tym miejscu podkreślić, że w okresie sprawozdawczym, w skali kraju,
sumarycznie odbyło się ponad 100 posiedzeń Konwentów Powiatów poszczególnych
województw. Podczas, których poruszono łącznie blisko 450 spraw oraz przyjęto
ponad 100 stanowisk. Natomiast przewodniczący Konwentów z poszczególnych
województw skierowali do biura ZPP blisko 120 pism.
Głównym organem analizującym i podejmującym decyzję w Związku jest jego
Zarząd. W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń stacjonarnych
i 8 internetowych tego organu. Członkowie Zarządu rozpatrzyli ponad 280 zagadnień,
podjęli blisko 60 uchwał i przyjęli 17 stanowisk.
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Organem z jednej strony – zgodnie ze statutem – kontrolnym, ale z drugiej
wspierającym, z głosem doradczym dla Zarządu ZPP była Komisja Rewizyjna.
W okresie sprawozdawczym Komisja ta spotkała się trzy razy. Należy jednak
podkreślić, że członkowie Komisji brali aktywny udział w posiedzeniach Zarządu ZPP.
Również przewodniczący Konwentów Powiatów z poszczególnych
czynnie uczestniczyli w spotkaniach Zarządu Związku.

województw

Reasumując, w okresie sprawozdawczym wszystkie organy Związku Powiatów
Polskich przyjęły sumarycznie blisko 140 stanowisk w sprawach kluczowych dla
powiatów i miast na prawach powiatu. Stanowiska te były analizowane
i przedkładane odpowiednim organom centralnym, a ich przekaz niejednokrotnie był
dodatkowo artykułowany przed przedstawicieli ZPP w ramach różnych spotkań.
Działalność Związku Powiatów Polskich opiera się głównie na aktywności biura ZPP.
To pracownicy i eksperci zatrudnieni w Związku, w ramach swoich codziennych
działań, realizują zadania wskazane przez organy ZPP i wynikające z celów i zadań
stawianych przed Związkiem.
Praca ta polega głównie na prowadzeniu analiz aktów prawnych poddawanych
konsultacjom publicznym. W tym miejscu należy wskazać, że w roku 2015 prawnicy
ZPP przenalizowali łącznie ponad pół tysiąca aktów prawnych, z czego do blisko stu
przygotowali szczegółową opinię prawną. Niejednokrotnie przygotowanie tych opinii
poprzedzało przeprowadzenie prac badawczych (w roku sprawozdawczym w ten
sposób postąpiono w sześćdziesięciu przypadkach).
Główna aktywność ZPP odbywa się na płaszczyźnie współpracy pomiędzy organami
państwa, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Walka
o interes powiatów i miast na prawach powiatu realizowana jest tu głównie poprzez
właściwe reprezentowanie głosu środowiska samorządu powiatowego. Realizacją tego
zadania zajmują się zarówno eksperci biura Związku, jak i przedstawiciele ZPP
wskazani przez organy Związku.
Główny sposób działań odbywa się poprzez artykułowanie stanowisk środowiska
samorządowego na płaszczyźnie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
(oraz jej zespołów tematycznych), komisji sejmowych i senackich, czy też innych
ciał, jak np. komitetów monitorujących, sterujących, etc.
W tym miejscu warto więc wskazać, że w 2015 roku, przedstawiciele i eksperci biura
Związku wzięli udział w kilkuset różnego rodzaju spotkaniach, na których poruszano
problematykę funkcjonowania samorządów powiatowych.
Działalność reprezentantów Związku wykracza także poza granice naszego kraju.
Nasi delegaci pracują w ramach struktur unijnych, w tym głównie odbywa się to w:
Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych
Europy, Radzie Gmin i Regionów Europy, a także Europejskiej Konfederacji Władz
Lokalnych Szczebla Pośredniego. Delegaci ZPP do ww. organów pilnują, aby
prawodawstwo unijne uwzględniało głos środowiska samorządowego, w tym ten
dotyczący działalności szczebla samorządu powiatowego.
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Zaangażowanie organów i biura Związku przekłada się na konkretne
wymierne efekty. Wśród wybranych warto wskazać, np. na:
 uchronienie starostów od konieczności rozpatrywania wniosków o udzielenie
pomocy dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
(łączne koszty realizacji tego zadania w skali całego kraju mogły wynieść
25 mln zł!),
 doprowadzenie do przesunięcia w czasie uruchomienia nowej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) - na 1 stycznia 2017 roku,
 wsparcie Powiatu Strzyżowskiego w procesie przygotowania i złożenia
do Trybunału Konstytucyjnego (TK) wniosku o stwierdzenie czy art. 32 ustawy
okołobudżetowej jest zgodny z Konstytucją (koalicję powiatów przed TK
reprezentuje prof. dr hab. Hubert Izdebski),
 wywalczenie możliwości ubiegania się przez powiaty o środki na drogi
powiatowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(oraz doprowadzenie do doprecyzowania innych, korzystnych dla powiatów,
zapisów w samym programie),
 doprowadzenie do tego, że koszty nadzoru i obsługi finansowo-księgowej
operacji scaleniowej ponoszone w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, będą mogły być uznane za koszty kwalifikowane do refundacji,
 nakłonienie resortu pracy i polityki społecznej do wygospodarowania
i przekazania samorządom powiatowym dodatkowych środków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które można wykorzystać
na wsparcie działalności warsztatów terapii zajęciowej (kwota wsparcia
przewidywała możliwość przekazania dodatkowych 100 zł miesięcznie na
uczestnictwo w warsztacie każdej osoby niepełnosprawnej z danego powiatu),
 doprowadzenie do przyznania części środków (3%) – otrzymywanych
w ramach dotacji na zadania związane z realizacją zapisów ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – na koszty obsługi
zadania (zgodnie z pierwotną wersją projektu całość dotacji miała być
spożytkowana na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych, a koszty
obsługi musiałyby być pokrywane z budżetu powiatu!),
 wywalczenie kontynuacji funkcjonowania programu finansującego budowę
i przebudowę dróg lokalnych,
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 doprowadzenie do przydzielenia 2 mld euro w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, m.in. do wykorzystania przez powiatowe urzędy
pracy na interwencję na lokalnym rynku pracy (wobec bezrobotnych
do 29 roku życia),
 powstrzymanie parlamentarzystów przed zakusami zmierzającymi do przyznawania miastom o wielkości powyżej 50 tys. mieszkańców statusu miast
na prawach powiatu (brak aktywności w tym zakresie wpłynąłby na znaczące
osłabienie dotychczasowych powiatów),
 doprowadzenie do jednoznacznego wskazania marszałka województwa jako
wierzyciela i organu egzekucyjnego uprawnionego do egzekucji należności
za zobowiązania z tytułu dochodów, o których mowa w ustawie o ochronie
gruntów rolnych i leśnych,
 doprowadzenie do włączenia przedstawicieli powiatów do prac nad Krajowym
Rejestrem Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (w nieodległej przyszłości starostowie będą użytkownikami tego systemu),
 wpłynięcie na przyspieszenie procedury zawierania umów i przekazania dotacji
jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach Programu
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,
 doprowadzenie do zwiększenia rezerwy na dofinansowanie zadań z zakresu
pieczy zastępczej,
 doprowadzenie do wprowadzenia w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu
dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach definicji
wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego jako nieletniego
od momentu skierowania do ośrodka (przepis ten wejdzie w życie 1 stycznia
2017 roku i rozwiąże znaczne wątpliwości interpretacyjne),
 podniesienie wagi dla liceów ogólnokształcących w algorytmie podziału
subwencji oświatowej na rok 2016,
 doprowadzenie do tego, że od 1 stycznia 2017 roku samorządy terytorialne
będą mogły sięgać po dodatkowe środki finansowe na prowadzone przez
siebie programy zdrowotne (aplikować będzie można do oddziałów
wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia),
 wpłynięcie na to, że środki z rezerwy subwencji ogólnej mogą być wykorzystywane przez powiaty prowadzące domy pomocy społecznej,
 doprowadzenie do przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych
umów na świadczenia zdrowotne w szpitalach powiatowych do czerwca 2017
roku,
 wywalczenie obecności przedstawiciela Związku w nowo powoływanej Radzie
do Spraw Zdrowia Publicznego (przy Ministrze Zdrowia), która będzie pełnić
funkcję opiniodawczo-doradczą,
 doprowadzenie do zmiany przepisów dotyczących organu zatwierdzającego
zmiany regulaminu organizacyjnego starostw (wcześniej decydowała rada
powiatu, po zmianach będzie to realizował zarząd),
 etc.
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Działalność Związku w roku 2015 oczywiście wykraczała poza płaszczyznę
legislacyjną. Związek Powiatów Polskich czynnie angażował się także w organizację
i współorganizację różnego rodzaju konferencji, sympozjów, czy zjazdów.
Ponadto eksperci ZPP, jeżdżąc po całym kraju, prowadzili szereg bezpłatnych
warsztatów i szkoleń dedykowanych pracownikom samorządowym (np. z zakresu
funduszy unijnych nowej perspektywy finansowej, publicznego transportu
zbiorowego, czy też pieczy zastępczej). W roku sprawozdawczym sumarycznie było
to blisko 50 dni szkoleniowych.
Przygotowywali oni także publikacje książkowe poświęcone problematyce samorządowej oraz artykuły prasowe – głównie o charakterze konsultacyjno-doradczym,
publikowane w prowadzonym przez Związek portalu internetowym Dziennik Warto
Wiedzieć (zlokalizowanym pod adresem www.wartowiedziec.org). Warto podkreślić,
że w ciągu tego jednego roku przygotowali oni ponad 4100 artykułów prasowych.
Dzięki swojej wielopłaszczyznowej działalności Związek Powiatów Polskich stał się
marką rozpoznawalną i ważną. W samym 2015 roku o patronat Związku zwróciło się
kilkadziesiąt różnego rodzaju podmiotów, a ZPP objęło patronatem blisko
50 przedsięwzięć.
Istotnym elementem działalności ZPP były także realizowane projekty, na które
Związek pozyskuje środki z innych źródeł niż składki członkowskie. Dzięki ich
realizacji ZPP może w większym wymiarze wspierać samorządy, szczególnie
powiatowe, w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług publicznych. Dzięki
temu stale zwiększa się liczba powiatów i miast na prawach powiatu, które
skutecznie i profesjonalnie świadczą usługi publiczne.
Reasumując należy podkreślić, że aktywność i efekty prac Związku
są wynikiem wytężonej pracy jego organów i biura ZPP. Wzajemna dobra
współpraca daje gwarancję rzetelnej pracy na rzecz samorządów
członkowskich, wpływając na jej wymierne efekty.
W tym miejscu warto również wskazać, że działalność ZPP doceniają także
zewnętrzne podmioty.
2 grudnia 2015 roku w warszawskim
hotelu Gromada odbyła się uroczysta gala
podczas której Krzysztof Pietraszkiewicz,
prezes Zarządu Związku Banków Polskich
wręczył na ręce naszego przedstawiciela
Zenona Rodzika, wiceprezesa Zarządu ZPP
dyplom
uznania
dla
Związku
Powiatów Polskich.

Szczegółowe zobrazowanie działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2015
zostało przedstawione w kolejnych rozdziałach niniejszego sprawozdania.

Strona | 10

O Związku Powiatów Polskich
Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem
zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego
celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego,
integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów,
kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw
na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana
doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.
Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie
prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowotechnicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz
ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej
i społecznej inwalidów.
Osiąganie ww. celów realizowane jest poprzez:
 reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
 inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
 propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych
własnych powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej,

zadań

 inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój
społeczności powiatowych,
 inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społecznogospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych
oraz wymianę naukową i kulturalną,
 prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na
celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin
działalności samorządu terytorialnego,
 prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej
problematyki Związku i jego członków,
 współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi
organizacjami społecznymi oraz środowiskami naukowymi,
 delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizacji i instytucji,
 inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
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Na dzień 31 grudnia 2015 roku do Związku Powiatów Polskich należało
306 samorządów powiatowych (powiatów i miast na prawach powiatu).

Ich rozmieszczenie ilustruje poniżej zamieszczona mapa (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Analizując powyższą ilustrację zaobserwować możemy, że Związek
Powiatów Polskich jest silną i powszechną organizacją. Z dalszej części
sprawozdania będzie można wysnuć także wniosek, że dzięki swojej sile
oddziaływanie Związku widoczne jest na wielu płaszczyznach funkcjonowania
jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji centralnych. Właśnie dzięki swej
powszechności ZPP posiada odpowiednio mocny mandat do odważnego
reprezentowania
środowiska
powiatowego
zarówno
na
szczeblu
regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.
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Działalność organów statutowych
Osiąganie założonych celów poprzez realizację zadań Związku Powiatów Polskich
nie byłoby możliwe bez udziału silnych organów Związku. To Zgromadzenie Ogólne
jako kluczowy i najważniejszy organ ZPP przesądza o wiodących kierunkach
podejmowanych przez Związek działań. Z kolei Zarząd, jako organ wykonawczy,
podejmuje konkretne kroki zmierzające do realizacji wcześniej przyjętego planu,
a także aktywnie reaguje na nowe czynniki pojawiające się w codziennej działalności
Związku. Nie do przecenienie jest także rola Komisji Rewizyjnej. Istotnymi organami
wspierającymi i uzupełniającymi prace są Konwenty Powiatów poszczególnych
województw, które funkcjonują przy ZPP.
Szczegółowe informacje o pracach wszystkich organów Związku ujęto w kolejnych
podrozdziałach.

Zgromadzenie Ogólne ZPP
Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku.
Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
 kształtowanie programu działalności Związku,
 uchwalanie Statutu Związku, regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego,
ordynacji wyborczej,
 wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 uchwalanie budżetu Związku,
 uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
 przyjmowanie sprawozdań prezesa Zarządu z działalności Zarządu i wykonania
budżetu, zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną,
 ustalanie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zwrotu kosztów podróży
dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 nabywanie i zbywanie nieruchomości, emitowanie obligacji oraz określanie
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd
Związku,
 powoływanie konwentów Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
 rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku,
 uchwalenie rozwiązania Związku, wybór likwidatora Związku oraz podjęcie
uchwały o przeznaczeniu majątku Związku po przeprowadzonej likwidacji,
 uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
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 powoływanie Komisji Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
 przyjmowanie członków Związku przystępujących w okresie od odbycia
Zebrania Założycielskiego Związku do dnia odbycia I Zgromadzenia Ogólnego
Związku,
 ustalanie składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W roku sprawozdawczym, wyjątkowo, odbyły się dwa Zgromadzenia Ogólne
Związku Powiatów Polskich, związane to było z faktem uroczystych obchodów
XXV rocznicy odtworzenia w Polsce, po blisko półwieczu, samorządu terytorialnego.
Pierwsze z ww. posiedzeń miało miejsce 5 lutego w Ossie k. Rawy Mazowieckiej
– było to XVIII Zgromadzenie Ogólne ZPP.

W związku z upływem kadencji Zarządu
Związku Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Wiązało się to z koniecznością wybrania
prezesa i członków Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz Komisji Rewizyjnej.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
wybrano nowego prezesa Zarządu
ZPP, którym został Ludwik Węgrzyn,
Starosta Bocheński (woj. małopolskie).
W dalszej części, w wyniku tajnego głosowania dokonano wyborów wszystkich
członków Zarządu Związku Powiatów Polskich.
Wśród nich znaleźli się:
Sebastian Burdzy

Starosta Średzki (woj. dolnośląskie)

Zbigniew Deptuła

Starosta Makowski (woj. mazowieckie)

Cezary Gabryjączyk

Starosta Łaski (woj. łódzkie)

Robert Godek

Starosta Strzyżowski (woj. podkarpackie)

Edmund Kaczmarek

Starosta Jędrzejowski (woj. świętokrzyskie)
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Franciszek Koszowski

Starosta Świecki (woj. kujawsko-pomorskie)

Józef Kozina

Starosta Głubczycki (woj. opolskie)

Adam Krzysztoń

Starosta Łańcucki (woj. podkarpackie)

Tadeusz Kwiatkowski

Starosta Dąbrowski (woj. małopolskie)

Janina Kwiecień

Starosta Kartuski (woj. pomorskie)

Krzysztof Lis

Krzysztof Nosal

Starosta Szczecinecki (woj. zachodniopomorskie)
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stołecznego
Warszawy (woj. mazowieckie)
Starosta Kaliski (woj. wielkopolskie)

Andrzej Nowicki

Starosta Piski (woj. warmińsko-mazurskie)

Marek Pławiak

Starosta Nowosądecki (woj. małopolskie)

Andrzej Płonka

Starosta Bielski (woj. śląskie)

Zenon Rodzik

Starosta Opolski (woj. lubelskie)

Sławomir Snarski

Starosta Bielski (woj. podlaskie)

Zbigniew Szumski

Starosta Świebodziński (woj. lubuskie)

Marek Tramś

Starosta Polkowicki (woj. dolnośląskie)

Ewa Masny-Askanas

Z kolei na członków Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich zostali
wybrani:
Marek Chciałowski

Starosta Garwoliński (woj. mazowieckie)

Andrzej Ciołek

Starosta Gołdapski (woj. warmińsko-mazurskie)

Janusz Guzdek

Starosta Dzierżoniowski (woj. dolnośląskie)

Józef Jodłowski

Starosta Rzeszowski (woj. podkarpackie)

Krzysztof Maćkiewicz

Starosta Wąbrzeski (woj. kujawsko-pomorskie)

Szczepan Ołdakowski

Starosta Suwalski (woj. podlaskie)

Andrzej Opala

Starosta Łódzki Wschodni (woj. łódzkie)

Józef Swaczyna

Starosta Strzelecki (woj. opolskie)

Andrzej Szymanek

Starosta Wieruszowski (woj. łódzkie)

Drugie ze Zgromadzeń Ogólnych ZPP jakie miało miejsce w 2015 roku
odbyło się 5 i 6 marca w Poznaniu. Połączone było z uroczystymi obchodami
XXV rocznicy odtworzenia w Polsce samorządu terytorialnego.
W pierwszy dzień obrad odbyło się XIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów
Polskich. W trakcie, którego delegaci przyjęli szereg stanowisk w kwestiach
najbardziej dotykających polskie powiaty.
Odbyły się także wybory uzupełniające skład Zarządu Związku (wynikające
z faktu nominacji Cezarego Gabryjączyka na podsekretarza stanu w Ministerstwie
Skarbu Państwa). Nowo wybranym członkiem Zarządu został Edmund Kotecki,
Starosta Brzeziński (woj. łódzkie).
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Podczas Zgromadzenia miała miejsce także uroczystość uhonorowania
zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Miast na prawach
powiatu, a także laureatów, którzy uzyskali tytuły „Super Powiat” i „Super
Gmina” w konkursach prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło 15 stanowisk
w sprawach najbardziej dotykających samorząd powiatowy.
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Były to stanowiska w następujących sprawach:
 zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji
ogólnej,
 konieczności zmiany przepisów ustalających limity zadłużenia jednostek
samorządu terytorialnego,
 dróg publicznych,
 finansowania domów pomocy społecznej,
 finansowania szpitali powiatowych,
 finansowania zadań oświatowych,
 oszacowania kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej,
 realizacji przez powiaty zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych,
 konieczności zwiększenia finansowania inwestycji na
ze środków budżetu Państwa w najbliższych latach,

drogach lokalnych

 usuwania pojazdów z dróg,
 usprawniania procesu stanowienia prawa dotyczącego jednostek samorządu
terytorialnego,
 procedury obiegu informacji pomiędzy organami i strukturami zarządzania
kryzysowego,
 wpływu wprowadzonych wskaźników efektywności dla powiatowych urzędów
pracy na faktyczną sytuację na rynku pracy,
 zasad wydatkowania dotacji celowych przeznaczanych na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych,
 rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Delegaci przyjęli także Przesłanie Kongresu XXV-lecia Samorządu Terytorialnego.
Z treścią wszystkich ww. stanowisk można zapoznać się po wejściu
na stronę internetową ZPP – bezpośredni link: http://zpp.pl/aktualnosci/xixzgromadzenie-ogolne-zpp-przyjete-stanowiska
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Dzień później, 6 marca odbyły się uroczyste obchody XXV rocznicy odtworzenia
w Polsce, po blisko półwieczu, samorządu terytorialnego. Uroczystości
wspólnie zorganizowali: Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek
Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek
Województw RP.

W uroczystościach tych brało udział wielu znamienitych
z prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim.

gości,

na

czele

W dwudniowym kongresie 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu
wzięli udział m.in. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie,
marszałkowie, przewodniczący rad oraz przedstawiciele władz centralnych
i parlamentu; w sumie ponad 1 tys. osób.
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Konwenty Powiatów regionalnymi mandatariuszami ZPP
Do realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 Konwentów
Powiatów (w każdym województwie). Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie
interesów członków Związku w danym regionie. Konwent pełni rolę
doradczą względem organów ZPP i może w szczególności przyjmować
własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma
o podjęcie interwencji – w sprawach związanych z celami statutowymi
Związku. Ponadto Konwent Powiatów może współpracować z organami
administracji rządowej i samorządowej w danym województwie.
Konwent Powiatów tworzą starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu będący
Członkami Związku lub upoważnione przez nich osoby w danym województwie.
W posiedzeniach Konwentu Powiatów mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym,
przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatu nie będący członkami Związku,
członkowie Zarządu ZPP, pracownicy Biura ZPP oraz inne osoby upoważnione przez
prezesa Zarządu ZPP lub zaproszone przez przewodniczącego Konwentu.
Konwent Powiatów wybiera ze swojego grona przewodniczącego Konwentu.
Poniżej zamieszczono zobrazowanie prezentujące przewodniczących Konwentów Powiatów poszczególnych województw.
Mirosław CZAPLA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Pomorskiego
Starosta Malborski
Krzysztof LIS
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego
Starosta Szczecinecki

Wacław STRAŻEWICZ
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Starosta Giżycki

Franciszek KOSZOWSKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Starosta Świecki

Lech JANICKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego
Starosta Ostrzeszowski

Mirosław GLAZ
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubuskiego
Starosta Krośnieński

Roman POTOCKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
Starosta Wrocławski

Krzysztof FEDORCZYK
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Mazowieckiego
Starosta Węgrowski

Stanisław CUBAŁA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Łódzkiego
Starosta Piotrkowski

Józef SWACZYNA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Opolskiego
Starosta Strzelecki
Andrzej PŁONKA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Śląskiego
Starosta Bielski

Jan ZALEWSKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podlaskiego
Starosta Siemiatycki

Paweł PIKULA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego
Starosta Lubelski

Edmund KACZMAREK
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Świętokrzyskiego
Starosta Jędrzejowski
Józef KRZYWORZEKA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Małopolskiego
Starosta Krakowski

Józef JODŁOWSKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podkarpackiego
Starosta Rzeszowski
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W okresie sprawozdawczym, w skali kraju, sumarycznie odbyło się
ponad 100 posiedzeń Konwentów Powiatów.
Podczas nich poruszono łącznie blisko 450 spraw
oraz przyjęto ponad 100 stanowisk.
Jednocześnie przewodniczący konwentów
skierowali do Biura ZPP blisko 120 pism.

Zestawienia dotyczące prac poszczególnych Konwentów przedstawiono na poniższych
ilustracjach (uwaga: zestawienia na podstawie danych pozyskanych od osób
prowadzących Konwenty w poszczególnych województwach).
Województwo dolnośląskie

9 posiedzeń:
 Milicz (15 styczeń),
 Sobótka (23-24 luty),
 Jugowice (23-24 marzec),
 Lasocin (20-21 kwiecień),
 Zawoja (16-17 czerwiec),
 Wrocław (6 lipiec),
 Łagów (28-29 wrzesień),
 Wrocław (9 listopad),
 Syców (19-20 listopad).

Roman POTOCKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
Starosta Wrocławski
Ryszard RASZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
Starosta Złotoryjski

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
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10 przyjętych stanowisk w sprawach:
 wniosek o abolicję,
 konieczności zwiększenia planowanej powierzchni scaleniowej gruntów rolnych
oraz dofinansowania na ten cel,
 art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku,
 zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,
 projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej,
 poziomu i sposobu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń
medycznych realizowanych przez szpitale powiatowe,
 podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 zwiększenia środków finansowych przekazywanych na funkcjonowanie
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,
 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń wykonywanych
ponad limit wynikający z umów o świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie
leczenia szpitalnego,
 rekomendacji harmonogramu naboru wniosków na 2016 rok i lata następne,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020,
 finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych propozycji NFZ
dla szpitali powiatowych na 2016 rok.
Województwo kujawsko-pomorskie
9 posiedzeń:
 Toruń (15 styczeń),
Franciszek KOSZOWSKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
 Toruń (27 styczeń),
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Starosta Świecki
 Jastrzębie (13 marzec),
 Ciechocinek (25 maj),
Mirosław GRACZYK
 Chomiąża Szlachecka (25-26 czerwiec),
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Krzysztof MAĆKIEWICZ
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 Elgiszewo (21 wrzesień),
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Starosta Toruński
 Unisław (26 październik),
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Starosta Wąbrzeski
 Świecie (9 listopad),
 Toruń (23 listopad).
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Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim

12 przyjętych stanowisk w sprawach:
 zmian wprowadzonych zapisem art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2015 roku
o zmianie
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
(Dz. U. 2014, poz. 1877),
 nałożenia na powiaty zadania polegającego na organizowaniu publicznego
transportu zbiorowego bez zabezpieczenia środków na jego realizację,
 podjęcia działań mających na celu możliwość składania fiszek projektowych
w zakresie polityki terytorialnej realizowanej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 na budowę i wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych
przystosowanych dla 14 wychowanków,
 powołania
przez
starostów
lekarzy
wystawiających
karty
zgonu
i stwierdzających zgon,
 rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie rozwiązania
Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 wprowadzenia niekorzystnych zmian dla powiatów w zapisach ustawy z dnia
25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym,
 rozwiązywania skutków suszy w rolnictwie,
 realizacji przez powiaty zadań wynikających z organizowania i finansowania
publicznego transportu zbiorowego,
 finansowania szpitali powiatowych w świetle planu finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia na 2016 rok,
 finansowania przez powiaty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej,
 finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych propozycji
Narodowego Funduszu Zdrowia dla szpitali powiatowych na 2016 rok,
 aneksowania na 2016 rok umów wieloletnich ze szpitalami powiatowymi.
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Województwo lubelskie

5 posiedzeń:
 Włodawa (13 maj),
 Lublin (28 maj),
 Wierzchowiska (15 wrzesień),
 Dratów (28 październik),
 Klimki (14 grudnia).

Paweł PIKULA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego
Starosta Lubelski

Tadeusz ŁAZOWSKI
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego
Starosta Bialski
Zenon RODZIK
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego
Starosta Opolski
Henryk MATEJ
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego
Starosta Zamojski
Andrzej ROMAŃCZUK
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego
Starosta Włodawski

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Lublinie

2 przyjęte stanowiska w sprawach:
 podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,
 projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.
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Województwo lubuskie
5 posiedzeń:
 Świebodzin (2 luty),
 Przytok (10 kwiecień),
 Przeborowo (11-12 czerwiec),
 Karpacz (24-25 sierpień),
 Krosno Odrzańskie (19 listopad).

Mirosław GLAZ
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubuskiego
Starosta Krośnieński
Małgorzata DOMAGAŁA
Wiceprzewodnicząca Konwentu Powiatów
Województwa Lubuskiego
Starosta Gorzowski
Zbigniew SZUMSKI
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubuskiego
Starosta Krośnieński

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim

5 przyjętych stanowisk w sprawach:
 wyrażenia poparcia dotyczącego utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz powstania Akademii Gorzowskiej,
 zmian wprowadzonych zapisem art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,
 wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej odwołania wicestarosty sulęcińskiego,
 wydawania kart zgonu,
 decyzji o niepodejmowaniu zadań organizowania przewozów użyteczności
publicznej, w myśl ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440).
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Województwo łódzkie
6 posiedzeń:
 Piotrków Trybunalski (20 luty),
 Ossa (23-24 kwiecień),
 Brzeziny (19 maj),
 Oporów (1 lipiec),
 Smardzewice (21 sierpień),
 Radomsko (11 grudzień).

Stanisław CUBAŁA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Łódzkiego
Starosta Piotrkowski
Krzysztof HABURA
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Łódzkiego
Starosta Pabianicki
Andrzej PLUTECKI
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Łódzkiego
Starosta Radomszczański

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Kutnie

6 przyjętych stanowisk w sprawach:
 sytuacji finansowej domów pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy powiatowe w województwie łódzkim,
 realizacji przez powiaty od dnia 1 stycznia 2017 roku zadania organizowania
i finansowania publicznego transportu,
 pracy centrów powiadamiania ratunkowego obsługujących numer 112,
 poziomu dofinansowania kosztów sporządzenia uproszczonych planów
urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów nie stanowiących
własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot
gruntowych,
 podjęcia działań mających na celu możliwość pozyskiwania środków unijnych
na zadania inwestycyjne dotyczące rozwoju pieczy zastępczej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie zakładów aktywności
zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów integracji
społecznej oraz ośrodków wsparcia dla osób w kryzysie,
 zmiany art. 30a ustawy prawo o ruchu drogowym.
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Województwo małopolskie

7 posiedzeń:
 Kraków (14 styczeń),
 Kraków (17 marzec),
 Kraków (5 maj),
 Zawoja (16-17 czerwiec),
 Kraków (16 wrzesień),
 Bochnia (9 listopad),
 Wieliczka (8 grudzień).

Józef KRZYWORZEKA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Małopolskiego
Starosta Krakowski
Jan PUCHAŁA
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Małopolskiego
Starosta Limanowski
Józef TOMAL
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Małopolskiego
Starosta Myślenicki

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Bochni

12 przyjętych stanowisk w sprawach:
 kwoty dotacji przyznawanej przez Wojewodę Małopolskiego dla Powiatowych
Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie
wykonywania przez starostów obowiązków wynikających z ustawy Prawo
Ochrony Środowiska,
 zapisów dotyczących Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
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 podjęcia
inicjatywy
ustawodawczej
w
zakresie
realizacji
roszczeń
reprywatyzacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 obowiązków starosty, wynikających z przepisów art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 roku (Dz.U. 1959 Nr 11, poz. 62),
 wynagrodzeń pracowników służby zdrowia,
 wdrażania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej,
 niekorzystnego dla szpitali powiatowych podziału środków w projekcie planu
finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016,
 propozycji przywrócenia do „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej” – terminu październikowego składania
wniosków o przyznanie środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych
i pozaszkolnych.

Województwo mazowieckie

8 posiedzeń:
 Warszawa (3 luty),
 Łochów (9-10 kwiecień),
 Zawoja (16-17 czerwiec),
 Warszawa (2 lipiec),
 Warszawa (8 wrzesień),
 Koryciny (8-9 październik),
 Sterdyń (5-6 listopad),
 Płońsk (24 listopad).

Krzysztof FEDORCZYK
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Mazowieckiego
Starosta Węgrowski
Magdalena BIERNACKA
Wiceprzewodnicząca Konwentu Powiatów
Województwa Mazowieckiego
Starosta Nowodworski
Jan GRABIEC
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Mazowieckiego
Starosta Legionowski
(do 27 lipca 2015 r.
– wówczas został powołany
na wiceministra administracji i cyfryzacji)
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Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

7 przyjętych stanowisk w sprawach:
 zwiększającej się populacji dzików,
 możliwości zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń oraz szkód rolniczych
wyrządzonych przez dziki,
 podjęcia
inicjatywy
ustawodawczej
w
zakresie
realizacji
roszczeń
reprywatyzacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 zwiększenia nakładów finansowych na świadczenia medyczne dla szpitali
powiatowych,
 braku możliwości realizacji obowiązków wynikających z przepisów art. 11
ust. 1-3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.),
 wykonywania i egzekwowania, przez organy architektoniczno-budowlane,
obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów
budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego
zgłoszenia, przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego
w zgłoszeniu,
 poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia na 2016 rok.

Województwo opolskie

7 posiedzeń:
 Strzelce Opolskie (12 styczeń),
 Opole (16 marzec),
 Opole (22 kwiecień),
 Pokrzywna (2-3 lipiec),
 Grudynia Wielka (27-28 sierpień),
 Strzelce Opolskie (28 wrzesień),
 Strzelce Opolskie (17 listopad).

Strona | 28

Józef SWACZYNA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Opolskiego
Starosta Strzelecki

Czesław BIŁOBRAN
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Opolskiego
Starosta Nyski

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Opolu

3 przyjęte stanowiska w sprawach:
 opinii projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 poparcia inicjatywy utworzenia na Uniwersytecie Opolskim kierunku
lekarskiego w formie studiów stacjonarnych,
 podwyżki płac dla pielęgniarek i położnych w świetle rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku i konsekwencje z tym związane dla
szpitali powiatowych.
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Województwo podkarpackie
6 posiedzeń:
 Rzeszów (16 luty),
 Rzeszów (25 marzec),
 Sanok (20 kwiecień),
 Łańcut (2 czerwiec),
 Rzeszów (28 sierpień),
 Kolbuszowa (24 listopad).

Józef JODŁOWSKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podkarpackiego
Starosta Rzeszowski
Tadeusz CHRZAN
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podkarpackiego
Starosta Jarosławski
Andrzej REGUŁA
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podkarpackiego
Starosta Dębicki

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej

10 przyjętych stanowisk w sprawach:
 konieczności zwiększenia liczby przedstawicieli podkarpackich samorządów
powiatowych w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020,
 przygotowania i realizacji projektu System Informacji Przestrzennej
w województwie podkarpackim,
 konieczności wprowadzenia zmian prawnych celem skutecznego ograniczenia
wytwarzania i wprowadzania do obrotu dopalaczy,
 finansowania standaryzacji szpitali powiatowych ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020,
 sytuacji w ochronie zdrowia na Podkarpaciu,
 wprowadzenia etatów rezydenckich dla zawodu pielęgniarek i położnych,
 rozwiązania problemu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia
świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne,
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 zmiany przepisów Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu,
które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r., poz.1190 ze zm.),
 zmiany zasad finansowania inwestycji drogowych,
 braku instrukcji kancelaryjnej i innych problemów w funkcjonowaniu
powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Województwo podlaskie
10 posiedzeń:
 Białystok (20 styczeń),
 Białystok (18 marzec),
 Białystok (27 marzec),
 Białystok (22 kwiecień),
 Białystok (1 czerwiec),
 Koryciny (29 czerwiec),
 Białystok (10 lipiec),
 Białystok (20 lipiec),
 Koryciny (8-9 październik),
 Białystok (14 grudzień).

Jan ZALEWSKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podlaskiego
Starosta Siemiatycki

Sławomir SNARSKI
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podlaskiego
Starosta Bielski

Jarosław AUGUSTOWSKI
Jarosław AUGUSTOWSKI
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podlaskiego
Starosta Grajewski
(do 15 grudnia 2015 r.)

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach
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6 przyjętych stanowisk w sprawach:
 projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dotyczące Osi IV
- Poprawa Dostępności Transportowej,
 programu wsparcia inwestycji w zakresie dróg lokalnych w latach 2016 -2025,
 oceny rozmiaru szkód łowieckich (10 lipca 2015 r.),
 oceny rozmiaru szkód łowieckich (20 lipca 2015 r.),
 braku możliwości realizacji obowiązków wynikających z przepisów art. 11
ust. 1-3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.),
 zwiększenia nakładów finansowych na świadczenia medyczne dla szpitali
powiatowych.
Województwo pomorskie
6 posiedzeń:
Mirosław CZAPLA
 Kartuzy (2 luty),
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Pomorskiego
 Pruszcz Gdański (23 marzec),
Starosta Malborski
 Kwidzyn (29 maj),
 Gnojewo (27 czerwiec),
Janina KWIECIEŃ
Jerzy GODZIK
Wiceprzewodnicząca Konwentu Powiatów
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
 Tczew (30 wrzesień),
Województwa Pomorskiego
Województwa Pomorskiego
 Chojnice (10 grudzień).
Starosta Kartuski
Starosta Kwidzyński

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Kartuzach

4 przyjęte stanowiska w sprawach:
 zapisu art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw,
w związku z realizacją ustawy budżetowej,
 przystąpienia powiatów do przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci
ponadgimnazjalnych
szkół
zawodowych
uwzględniającej
potrzeby
subregionalnych i regionalnego rynków pracy”,
 obowiązków starosty, wynikających z przepisów art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. (Dz. U. 1959, Nr 11, poz. 62),
 inicjatywy utworzenia województwa środkowopomorskiego.
Strona | 32

Województwo śląskie
6 posiedzeń:
 Bielsko-Biała (14 styczeń),
 Bieruń (10 kwiecień),
 Zawoja (16-17 czerwiec),
 Goczałkowice (29 czerwiec),
 Wodzisław (7 październik),
 Myszków (20 listopad).

Andrzej PŁONKA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Śląskiego
Starosta Bielski
Bernard BEDNORZ
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Śląskiego
Starosta Bieruńsko-Lędziński
Henryk KIEPURA
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Śląskiego
Starosta Kłobucki
Tadeusz SKATUŁA
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Śląskiego
Starosta Wodzisławski

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Starostwa Powiatowego w Żywcu
oraz Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim

8 przyjętych stanowisk w sprawach:
 projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej,
 przesunięcia terminu dostosowania podmiotów leczniczych do wymogów
rozporządzenia Ministra Zdrowia,
 podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na zadania typu „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach priorytetu „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020,
 renegocjacji kontraktów na lecznictwo zamknięte,
 wydawania kart zgonu,
 wypłacenia
zaległych
należności
finansowych
na
usuwanie
szkód
powodziowych na drogach powiatowych – powódź 2010,
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 wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach
o zmianę zasad udzielania dofinansowania ze środków funduszu na realizację
zadań z zakresu ochrony środowiska.

Województwo świętokrzyskie
6 posiedzeń:
 Opatów (15 styczeń),
 Staszów (1 kwiecień),
 Busko-Zdrój (19 czerwiec),
 Wygoda (14 lipiec),
 Kazimierza Wielka (14 wrzesień),
 Pińczów (7 grudzień).

Edmund KACZMAREK
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Świętokrzyskiego
Starosta Jędrzejowski
Jerzy KOLARZ
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Świętokrzyskiego
Starosta Buski
Jan NOWAK
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Świętokrzyskiego
Starosta Kazimierski

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

4 przyjęte stanowiska w sprawach:
 nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
 finansowania przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia w Kielcach świadczeń medycznych realizowanych przez szpitale
powiatowe w 2016 roku,
 wydawania kart zgonu,
 implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.
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Województwo warmińsko-mazurskie
Wacław STRAŻEWICZ

8 posiedzeń:
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 Olsztyn (7 styczeń),
Starosta Giżycki
 Olsztyn (28 styczeń),
Małgorzata CHYZIAK
Wiceprzewodnicząca Konwentu Powiatów
 Olsztyn (31 marzec),
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Starosta Olsztyński
 Olsztyn (15 kwiecień),
Leszek DZIĄG
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
 Olsztyn (23 lipiec),
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 Olsztyn (9 wrzesień),
Starosta Braniewski
Zbigniew ZIEJEWSKI
 Olsztyn (27 październik), Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 Olsztyn (3 grudzień).
Starosta Nowomiejski
(do lutego 2015 – wówczas złożył
rezygnację z funkcji starosty)

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Olsztynie

10 przyjętych stanowisk w sprawach:
 nowego systemu sytuacji finansowej szpitali powiatowych,
 projektu Programu Przebudowy Dróg Krajowych 2014-2023,
 zmian w zasadach finansowania zadań oświatowych w roku 2015,
 zmian w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne dla województwa warmińsko-mazurskiego,
 wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru zmiany statusu Granicznego Inspektoratu
Weterynarii w Bezledach,
 pilnej potrzeby uregulowania kwestii wskazania źródeł finansowania zadania
związanego ze stwierdzeniem zgonu przez osobę powołaną do tych celów
przez starostę,
 finansowania warsztatów terapii zajęciowej,
 finansowania kosztów wyposażenia, adaptacji i bieżącego utrzymania
pomieszczeń do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
 poziomu finansowania szpitali powiatowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
na 2016 rok,
 finansowania standardów ochrony przeciwpożarowej w obiektach oświatowych.
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Województwo wielkopolskie

Lech JANICKI
7 posiedzeń:
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego
 Puszczykowo (20 styczeń),
Starosta Ostrzeszowski
 Olszówka (24-25 marzec),
Julian MAZUREK
 Nowy Tomyśl (20 maj),
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
 Poznań (22-23 czerwiec),
Województwa Wielkopolskiego
Starosta Międzychodzki
 Złotów (25-26 sierpień),
 Poznań (7 październik),
Mariusz ROGA
 Września (18 listopad).
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego
Starosta Słupecki
Jan GRABKOWSKI
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego
Starosta Poznański
Jarosław WAWRZYNIAK
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego
Starosta Leszczyński

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu

6 przyjętych stanowisk w sprawach:
 wpływu efektywności programów rynku pracy na kwestie finansowania
urzędów pracy,
 projektu „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2020,
 poziomu wynagrodzeń personelu medycznego zatrudnionego w domach
pomocy społecznej,
 produktów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty,
 poparcia stanowiska starostów północnej Wielkopolski w sprawie powołania
województwa środkowopomorskiego, a także stanowiska starosty złotowskieStrona | 36

go oraz burmistrzów i wójtów Powiatu Złotowskiego w sprawie planowanego
powołania województwa środkowopomorskiego,
 propozycji wysokości kontraktów szpitali powiatowych na rok 2016.

Województwo zachodniopomorskie
5 posiedzeń:
 Borne Sulinowo (3 luty),
 Pyrzyce (16 kwiecień),
 Wałcz (17 czerwiec),
 Police (18-19 czerwiec),
 Szczecinek (27 sierpień).

Krzysztof LIS
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego
Starosta Szczecinecki
Tomasz HYNDA
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego
Starosta Białogardzki
Tomasz KULINICZ
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego
Starosta Goleniowski

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Goleniowie

2 przyjęte stanowiska w sprawach:
 usuwania odpadów z dróg krajowych, powstałych w następstwie wypadków
komunikacyjnych,
 możliwości dofinansowania przebudowy i modernizacji dróg powiatowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
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Zarząd ZPP przedstawicielem środowiska powiatowego
Organem wykonawczym Związku Powiatów Polskich jest Zarząd.
Do jego głównych kompetencji należy:
 prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Związku zgodnie
z celami statutowymi i przepisami prawa,
 wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego ZPP,
 przygotowanie projektów dokumentów programowych, w tym projektu planu
działalności Związku,
 przygotowanie projektu budżetu Związku,
 ustalanie terminu, miejsca i projektu obrad Zgromadzenia Ogólnego,
 opracowywanie projektu regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego i projektu
ordynacji wyborczej,
 delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji oraz
podpisywanie umów i porozumień o współpracy,
 powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura,
 podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej Związku, w tym
o tworzeniu podmiotów gospodarczych i przystępowaniu do nich,
 realizacja rocznego budżetu Związku,
 gospodarowanie majątkiem Związku w ramach uchwalonego rocznego budżetu
oraz ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Związku, w tym do:
 zaciągania zobowiązań do wysokości określonej przez Zgromadzenie
Ogólne,
 przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
 nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 wyborów wiceprezesów Zarządu spośród członków Zarządu,
 uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura Związku,
 składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym,
 powoływanie doraźnych zespołów i grup oraz określanie ich zadań,
 występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów
uchwał.
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Zarząd ZPP – kadencji 2011-2015
W okresie sprawozdawczym, do 5 lutego 2015 roku, pracami Związku kierował
Zarząd kadencji 2011-2015.
Terytorialne rozmieszczenie członków Zarządu ZPP (kadencji 2011-2015)
zilustrowane zostało na poniżej zamieszczonej mapie.
Józef RESZKE
Członek Zarządu ZPP
Starosta Wejherowski

Mirosław PAMPUCH
Członek Zarządu ZPP
Starosta Olsztyński

Krzysztof LIS
Członek Zarządu ZPP
Starosta Szczecinecki

Marzena KEMPIŃSKA
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Świecki
Krzysztof MAĆKIEWICZ
Jan GRABKOWSKI
Członek Zarządu ZPP
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Wąbrzeski
Starosta Poznański
Elżbieta SMOLIŃSKA
Członek Zarządu ZPP
Starosta Pruszkowski

Zbigniew SZUMSKI
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Świebodziński

Wacław STRAŻEWICZ
Członek Zarządu ZPP
Wicestarosta Giżycki

Zenon SZCZEPANKOWSKI
Członek Zarządu ZPP
Starosta Przasnyski
Sławomir SNARSKI
Członek Zarządu ZPP
Starosta Bielski
Ewa MASNY-ASKANAS
Członek Zarządu ZPP
Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Stołecznego Warszawy

Cezary GABRYJĄCZYK
Członek Zarządu ZPP
Starosta Łaski

Marek TRAMŚ
Prezes Zarządu ZPP
Starosta Polkowicki

Zenon RODZIK
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Opolski

Piotr LECH
Członek Zarządu ZPP
Starosta Milicki

Józef KOZINA
Członek Zarządu ZPP
Starosta Głubczycki
Andrzej PŁONKA
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Bielski

Józef TOMAL
Członek Zarządu ZPP
Starosta Myślenicki

Edmund KACZMAREK
Członek Zarządu ZPP
Starosta Jędrzejowski

Robert GODEK
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Strzyżowski

Prace Zarządu
W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Zarządu ZPP
(kadencji 2011-2015), z czego 1 posiedzenie miało charakter stacjonarny,
natomiast 1 internetowy.

Posiedzenie stacjonarne miało miejsce 4 lutego 2015 roku w Ossie (hotel Ossa
Congres & SPA).
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W trakcie posiedzeń odbywających się w 2015 roku
Zarząd rozpatrzył ponad 30 zagadnień,
przyjął 1 stanowisko oraz podjął 7 uchwał.

Stanowisko przyjęte przez Zarząd ZPP (kadencji 2011-2015):
 z 4 lutego w sprawie poparcia wniosku Powiatu rzeszowskiego o uzyskanie
dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Szczegółową tematykę
przedstawiono poniżej.

obrad

poszczególnych

posiedzeń

Zarządu

ZPP

Posiedzenie Zarządu nr 15@/2015
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Komunikat z nadzwyczajnego posiedzenia Konwentu Starostów Województwa
Wielkopolskiego.
 Odpowiedź Najwyższej Izby Kontroli na stanowisko ZPP w sprawie realizacji
przez powiaty zadań z zakresu ochrony środowiska.
 Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Śląskiego w sprawie poziomu
finansowania szpitali powiatowych przez NFZ.
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Powiatów
Polskich na rok 2014.
 Pismo Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2015.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku o wartości
powyżej 10 000 zł (nagrody w Konkursie Pro Publico Bono).
 Projekt uchwały w sprawie utraty członkostwa w Związku Powiatów Polskich
(Powiat Nowotarski).
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie
finansowania szpitali powiatowych.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
które odbyło się 14 stycznia 2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Opolskiego, które
odbyło się 12 stycznia 2015 r.
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się
15 stycznia 2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego,
które odbyło się 15 stycznia 2015 r.
 Informacja z posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa WarmińskoMazurskiego, które odbyło się 7 stycznia 2015 r.
 Informacja z posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się 15 stycznia 2015 r.
 Informacja z posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, które
odbyło się 14 stycznia 2015 r.
 Projekt sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich
w roku 2014.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Związku Powiatów
Polskich w realizacji projektu „Dobre działanie to w sedno wnikanie”.
 Pismo Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego w sprawie
podjęcia działań zmierzających do uchylenia art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r., o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
oraz § 1 pkt 1 lit. h rozporządzenia MF z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych.
 Pismo Pana Zbigniewa Dudy, Starosty Ostrowieckiego, dotyczące sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2015.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 15 stycznia 2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 21 stycznia
2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu Ustrojowego Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 13 stycznia 2015 roku
w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 stycznia
2015 roku w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.
 Apel Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej
części subwencji ogólnej za rok 2009, 2010 i 2011.
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Posiedzenie Zarządu nr 1/2015
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.
 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 14/14 i Nr 15@/15 oraz
materiałów przyjętych podczas tych posiedzeń.
 Uzgodnienia dotyczące organizacji Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów
Polskich w Ossie.
 Uzgodnienia dotyczące organizacji Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów
Polskich w Poznaniu.
 Sprawy różne:
 pismo
Przewodniczącego
Konwentu
Powiatów
Województwa
Świętokrzyskiego
w
sprawie
podjęcia
działań
zmierzających
do uchylenia art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r, o zmianie
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz
§ 1 pkt 1 lit. h rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia
2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 pismo ZPP z proponowanymi uwagami w zakresie zmian prawa
samorządowego.
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Zarząd ZPP – kadencji 2015-2019
Podczas XVIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP (5 lutego 2015 r.) wybrano nowy skład
Zarządu, uzupełniony na XIX Zgromadzeniu Ogólnym ZPP (5 marca 2015 r.).
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Terytorialne rozmieszczenie członków Zarządu ZPP (kadencji 2015-2019)
zilustrowane zostało na poniżej zamieszczonej mapie.
Janina KWIECIEŃ
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Kartuski

Andrzej NOWICKI
Członek Zarządu ZPP
Starosta Piski

Krzysztof LIS
Członek Zarządu ZPP
Starosta Szczecinecki

Zbigniew SZUMSKI
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Świebodziński

Zbigniew DEPTUŁA
Członek Zarządu ZPP
Starosta Makowski

Franciszek KOSZOWSKI
Członek Zarządu ZPP
Starosta Świecki
Krzysztof NOSAL
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Kaliski

Marek TRAMŚ
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Polkowicki

Edmund KOTECKI
Członek Zarządu ZPP
Starosta Brzeziński

Sebastian BURDZY
Członek Zarządu ZPP
Starosta Średzki
Józef KOZINA
Członek Zarządu ZPP
Starosta Głubczycki

Edmund KACZMAREK
Członek Zarządu ZPP
Starosta Jędrzejowski
Ludwik WĘGRZYN
Prezes Zarządu ZPP
Starosta Bocheński

Sławomir SNARSKI
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Bielski

Ewa MASNY-ASKANAS
Wiceprezes Zarządu ZPP
Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Stołecznego Warszawy

Zenon RODZIK
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Opolski
Tadeusz KWIATKOWSKI
Członek Zarządu ZPP
Starosta Dąbrowski
Adam KRZYSZTOŃ
Członek Zarządu ZPP
Starosta Łańcucki
Robert GODEK
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Strzyżowski

Andrzej PŁONKA
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Bielski
Marek PŁAWIAK
Członek Zarządu ZPP
Starosta Nowosądecki

Prace Zarządu
W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 posiedzeń Zarządu ZPP
(kadencji 2015-2019), z czego 8 posiedzeń miało charakter stacjonarny,
natomiast 7 internetowy.

Miejsca i terminy posiedzeń stacjonarnych Zarządu ZPP:
 Ossa, hotel Ossa Congres & SPA (5 luty 2015 roku),
 Poznań, hotel Novotel Malta Poznań (4 marzec 2015 roku),
 Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (18 maj 2015 roku),
 Warszawa, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (15 czerwiec 2015 rok),
 Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej (16 lipiec 2015 roku),
 Warszawa, Krajowa Rada Spółdzielcza (9 wrzesień 2015 roku),
 Bochnia, hotel Bochnia (30 listopad – 1 grudzień 2015 roku).
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W trakcie posiedzeń Zarząd ZPP rozpatrzył ponad 250 zagadnień,
przyjął 16 stanowisk,
a także podjął 51 uchwał.

Stanowiska przyjęte przez Zarząd ZPP (kadencji 2015-2019):
 z 4 marca 2015 r. w sprawie ograniczeń dla armatorów wędkarstwa
dotyczących połowu dorsza,
 z 24 czerwca 2015 r. w sprawie perspektywy przyznawania kolejnym miastom
praw powiatu,
 z 24 czerwca 2015 r. w sprawie projektu ustawy o powiecie metropolitalnym,
 z 6 lipca 2015 r. w sprawie finansowania przez NFZ świadczeń wykonywanych
ponad limit wynikający z umów o świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie
leczenia szpitalnego,
 z 6 lipca 2015 r. w sprawie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
 z 6 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych przekazywanych
na funkcjonowanie Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,
 z 8 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji finansowej domów pomocy społecznej
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 z 8 lipca 2015 r. w sprawie możliwości realizacji przez starostę zadań
z zakresu zarządzania ruchem przy pomocy powiatowego zarządu dróg,
 z 8 lipca 2015 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie
realizacji
roszczeń
reprywatyzacyjnych
przez
jednostki
samorządu
terytorialnego,
 z 22 września 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu
dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach,
 z 1 października 2015 r. w sprawie wydawania kart zgonu,
 z 19 października 2015 r. w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 z 23 października 2015 r. w sprawie wdrażania nowego modelu
funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
 z 9 listopada 2015 r. w sprawie ponoszenia przez powiaty kosztów
wynikających z zapisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej,
 z 1 grudnia 2015 r. w sprawie podwyżek do wynagrodzeń pielęgniarek
zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej,
 z 1 grudnia 2015 r. w sprawie sytuacji szpitali powiatowych.
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Szczegółową tematykę
przedstawiono poniżej.

obrad

poszczególnych

posiedzeń

Zarządu

ZPP

Posiedzenie Zarządu nr 1/2015
(Ossa, hotel Congres & SPA, 5 luty 2015 roku)
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.
 Wybór wiceprezesów Zarządu Związku Powiatów Polskich i podjęcie uchwały
w tej sprawie.
 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
 Informacja dotycząca założeń do programu działania Związku Powiatów
Polskich na 2015 rok.
 Sprawy różne.

Posiedzenie Zarządu nr 2/2015
(Ossa, hotel Congres & SPA, 5 luty 2015 roku)
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.
 Wybór wiceprezesów Zarządu Związku Powiatów Polskich i podjęcie uchwały
w tej sprawie.
 Sprawy różne.

Posiedzenie Zarządu nr 3@/2015
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Projekt założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na 2015
rok.
 Informacja z posiedzenia Zespołów: ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz
ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 4 lutego 2015 r.
w Warszawie.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku o wartości
powyżej 10 000 zł (zakup nagród dla zwycięzców Rankingu Gmin i Powiatów).
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie:
 sytuacji finansowej szpitali powiatowych,
 projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023,
 zmian w zasadach finansowania zadań oświatowych w roku 2015.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
które odbyło się 13 lutego 2015 r. w Warszawie.
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 13 lutego
2015 r. w Warszawie.
 Przesłanie Kongresu XXV-lecia Samorządu Terytorialnego, który odbędzie się
w Poznaniu.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego, które odbyło się
17 lutego 2015 r. w Warszawie.
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZPP
za rok 2014 wraz z projektem uchwały Zgromadzenia Ogólnego w tej sprawie.
 Projekt budżetu ZPP na rok 2015 wraz z projektem uchwały
XIX Zgromadzenia Ogólnego ZPP w sprawie jego przyjęcia.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 19 lutego
2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 12 lutego 2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się
10 lutego 2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 17 lutego
2015 r. w Warszawie.
 Projekty stanowisk XIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
w sprawie:
 finansowania szpitali powiatowych,
 finansowania zadań oświatowych,
 oszacowania kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej,
 procedury obiegu informacji pomiędzy organami i strukturami
zarządzania kryzysowego,
 realizacji przez powiaty zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych,
 usprawniania procesu stanowienia prawa dotyczącego jednostek
samorządu terytorialnego,
 usuwania pojazdów z dróg,
 wpływu wprowadzonych wskaźników efektywności dla powiatowych
urzędów pracy na faktyczną sytuację na rynku pracy,
 zasad wydatkowania dotacji celowych przeznaczanych na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych,
 finansowania domów pomocy społecznej
 Projekty uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Związku
Powiatów Polskich wraz z tekstem ujednoliconym Regulaminu Pracy Zarządu.
 Projekt zmienionego Porządku obrad XIX Zgromadzenia Ogólnego Związku
Powiatów Polskich, które odbędzie się w Poznaniu 5 marca 2015 r. oraz
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projekt składu Prezydium oraz Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał
i Wniosków oraz Zespołu obliczającego głosy w głosowaniach jawnych
na XIX Zgromadzeniu Ogólnym w Poznaniu.

Posiedzenie Zarządu nr 4/2015
(Poznań, hotel Novotel Malta Poznań, 4 marzec 2015 roku)

Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.
 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 1/15, Nr 2/15 i Nr 3@/15 oraz
materiałów przyjętych podczas tych posiedzeń.
 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich w okresie od 1 stycznia
do 3 marca 2015 r.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyborów wiceprezesów Zarządu Związku
Powiatów Polskich.
 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Związku Powiatów
Polskich do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 Dyskusja i uzgodnienia w sprawie wskazania kandydatów na przedstawicieli
Związku Powiatów Polskich do Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
 Dyskusja i uzgodnienia w sprawie delegowania przedstawicieli Związku
Powiatów Polskich w różnych gremiach.
 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku Powiatów
Polskich do składania oświadczeń woli.
 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku
Powiatów Polskich, struktury organizacyjnej oraz ustalenia maksymalnej liczby
etatów.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku
o wartości powyżej 10.000 zł z tytułu usług hotelowych, gastronomicznych
oraz konferencyjnych.
 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia miasta Słupska ze Związku Powiatów
Polskich.
 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Suskiego ze Związku
Powiatów Polskich.
 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Oświęcimskiego ze Związku
Powiatów Polskich.
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 Uzgodnienia dotyczące organizacji XIX Zgromadzenia
i Kongresu XXV-lecia Samorządu Terytorialnego.
 Sprawy różne.

Ogólnego

ZPP

Posiedzenie Zarządu nr 5@/2015
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Projekt uchwały w sprawie wskazania kandydatów na przedstawicieli Związku
Powiatów Polskich do Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
 Informacja dotycząca przedstawicieli ZPP w innych gremiach.
 Wniosek o Abolicję Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
wpływu efektywności programów rynku pracy na kwestie finansowania
urzędów pracy z odpowiedzią Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego w sprawie
konieczności zwiększenia planowanej powierzchni scaleniowej gruntów rolnych
oraz dofinansowania na ten cel.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST,
które odbyło się 11 marca 2015 r. w Warszawie oraz załącznik dotyczący
informacji nt. stanu funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych.
 Informacja
z
posiedzenia
Zespołu
ds.
Administracji
Publicznej
i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST, które odbyło się 10 marca 2015 r.
w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST, które odbyło się 12 marca 2015 r.
w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST,
które odbyło się 10 marca 2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
KWRiST, które odbyło się 13 marca 2015 r. w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca
2015 r. w sprawie kwoty dotacji przyznawanej przez Wojewodę Małopolskiego
dla Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca
2015 r. w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli
w zakresie wykonywania przez starostów obowiązków wynikających z ustawy
Prawo Ochrony Środowiska.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego z dnia 5 marca
2015 r. w sprawie zwiększającej się populacji dzików, możliwości zagrożenia
Afrykańskim Pomorem Świń oraz szkód rolniczych wyrządzanych przez dziki.
 Odpowiedź dotycząca dopuszczalności abolicji w sprawie wskazanej
we Wniosku o Abolicję Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
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 Projekt uchwały w sprawie wskazania kandydatów na przedstawicieli Związku
Powiatów Polskich do Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
 Projekt uchwały w sprawie utraty członkostwa w Związku Powiatów Polskich
przez Powiat Hrubieszowski.
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego:
 w sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji
prawnej;
 w sprawie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014 poz.
1877).
 Uchwała Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie poparcia działań
mających
na
celu
zahamowanie
wypływu
środków
finansowych
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie
dochodów jednostek samorządu terytorialnego wraz z pierwotną Uchwałą
Rady Gminy Kobiór w tej sprawie.
 Informacja
z
posiedzenia
Zespołu
ds.
Administracji
Publicznej
i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 1 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się1 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
 Uchwała Rady Miasta Lędziny w sprawie poparcia działań mających na celu
zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowywanych w regionie do
budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów JST wraz z Uchwałą Rady
Gminy Kobiór.
 Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie poparcia działań mających na
celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowywanych
w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów JST.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się
15 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 9 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
 Stanowisko Rady Gminy Olsztyn w sprawie poparcia działań mających na celu
zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie
do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu
terytorialnego.
 Projekt uchwały w sprawie utraty członkostwa w Związku Powiatów Polskich
przez Powiat Nowodworski.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się
16 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 21 kwietnia
2015 r. w Warszawie.
 Pismo Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej, Piotra Zgorzelskiego skierowane do Premier Ewy
Kopacz, z prośbą o podjęcie niezbędnych środków służących zainicjowaniu
prac nad projektem ustawy reformującej system dochodów jednostek
samorządu
terytorialnego,
w
celu
wykonania
zaleceń
Trybunału
Konstytucyjnego dot. tzw. janosikowego, czyli mechanizmu wyrównywania
dochodów samorządowych.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 14 kwietnia 2015 r.
w Warszawie.
 Informacja
z
posiedzenia
Zespołu
ds.
Administracji
Publicznej
i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 21 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
 Projekt uchwały wraz z załącznikami w sprawie przyjęcia regulaminów
Rankingu Gmin i Powiatów na rok 2015, prowadzonego przez Związek
Powiatów Polskich.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 24 kwietnia
2015 r. w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego w sprawie projektu
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego w sprawie
poziomu i sposobu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń
medycznych realizowanych przez szpitale powiatowe.
 Projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów Związku Powiatów Polskich
do Komitetu Politycznego CEMR.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 12 maja
2015 r. w Warszawie.
 Informacja
z
posiedzenia
Zespołu
ds.
Administracji
Publicznej
i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 12 maja 2015 r. w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie
konieczności wprowadzenia zmian prawnych celem skutecznego ograniczenia
wytwarzania i wprowadzania do obrotu dopalaczy.
 Protokół
ze
spotkania
przedstawicieli
Związku
Powiatów
Polskich
z reprezentantami Związku Gmin Wiejskich RP dotyczącego wypracowania
ostatecznego i wspólnego stanowiska samorządów gminnych i powiatowych
w odniesieniu do nowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
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Posiedzenie Zarządu nr 6/2015
(Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 18 maj 2015 roku)

Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.
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Część I z udziałem:
Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Efektywność powiatowych urzędów pracy – aktualne wyniki i konsekwencje.
Finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmu otrzymywania
środków i problemów z finansowaniem komisji orzekających.
Miejsce korporacji samorządowych w nowym modelu dialogu społecznego.
Udział powiatów w nowotworzonym systemie nieodpłatnego poradnictwa
prawnego.
Część II z udziałem:
Tadeusza Sławeckiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Zwroty kwot z części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku działań Urzędów
Kontroli Skarbowej – konieczność zmian systemowych.
Problemy wynikłe na tle stosowania art. 32 ustawy okołobudżetowej.
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – funkcjonowanie i finansowanie.
Szkolnictwo zawodowe – dzień dzisiejszy i przyszłość.
Część III wewnętrzna
Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi
posiedzeniami Zarządu.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 4/15 i Nr 5@/15 oraz materiałów
przyjętych podczas tych posiedzeń.
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Kościerzyńskiego ze Związku
Powiatów Polskich.
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Sanockiego ze Związku
Powiatów Polskich.
Sprawy różne:
Zasady finansowania programów regionalnych. Rozpatrzenie wniosku
województw w sprawie poparcia przez Związek Powiatów Polskich zmian
legislacyjnych.

Posiedzenie Zarządu nr 7@/2015
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 18 maja 2015 r.
w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 19 maja
2015 r. w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie sytuacji
finansowej domów pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy
powiatowe w województwie łódzkim.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 20 maja 2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 25 maja
2015 r. w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
25 maja 2015 r. w sprawie nałożenia na Powiaty zadania polegającego
na organizowaniu publicznego transportu zbiorowego bez zabezpieczenia
środków na jego realizację.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
25 maja 2015 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu możliwość
składania fiszek projektowych w zakresie polityki terytorialnej realizowanej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 na budowę i wyposażenie placówek
opiekuńczo-wychowawczych przystosowanych dla 14 wychowanków.
 Stanowisko XIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie
finansowania szpitali powiatowych wraz z odpowiedzią otrzymaną
z Ministerstwa Zdrowia.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 8 czerwca
2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego, które odbyło się
10 czerwca 2015 r. w Warszawie.
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Posiedzenie Zarządu nr 8/15
(Warszawa, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 15 czerwiec 2015 roku)

Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.






Część I z udziałem:
Andrzeja Halickiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Marka Wójcika,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Budowa sieci szerokopasmowych i realizacja projektów w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Regionalny system ostrzegania – skuteczne narzędzie do powiadamiania
obywateli o zagrożeniach.
Nowe rozwiązania legislacyjne wzmacniające funkcjonowanie samorządu
powiatowego.
Współpraca resortu administracji i cyfryzacji ze Związkiem Powiatów Polskich
w tworzeniu Instytutu samorządowego.

Część II z udziałem:
Zygmunta Berdychowskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Forum
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju
 Omówienie tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów oraz
współpracy w kontynuowaniu przedsięwzięcia.
 Zaproszenie na Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój.
Część III wewnętrzna
 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi
posiedzeniami Zarządu.
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 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 6/15 i Nr 7@/15 oraz materiałów
przyjętych podczas tych posiedzeń.
 Stanowisko ZPP w sprawie poparcia Uchwały Rady Powiatu Giżyckiego
w sprawie stanowiska dotyczącego „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. w Giżycku.
 Sprawy różne.

Posiedzenie Zarządu nr 9@/15
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku Powiatów
Polskich Powiatu Wołomińskiego.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się
12 czerwca 2015 r. w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w sprawie zmian
wprowadzonych zapisem art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w sprawie
wyrażenia
poparcia
dotyczącego
utworzenia
kierunku
lekarskiego
na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz powstania Akademii Gorzowskiej.
 Informacja
z
posiedzenia
Zespołu
ds.
Administracji
Publicznej
i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 17 czerwca 2015 r. w Warszawie.
 Stanowisko Wspólne Starosty Powiatu Piotrkowskiego i Starosty Powiatu
Wieluńskiego w sprawie opracowania planu transportowego oraz organizacji
i wyboru operatora transportu publicznego określonego w ustawie z dnia
16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.
 Stanowisko Zarządu Powiatu Niżańskiego w sprawie protestu pielęgniarek
i położnych.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 17 czerwca
2015 r. w Warszawie.
 Stanowisko Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w sprawie projektu ustawy
Prawo działalności gospodarczej i projektu ustawy – przepisy wprowadzające
ustawę prawo działalności gospodarczej.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego perspektywy
przyznawania kolejnym miastom praw powiatu.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy
o powiecie metropolitalnym.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie nałożenia na Powiaty zadań polegających na organizowaniu
publicznego transportu zbiorowego bez zabezpieczenia środków na jego
realizację.
 Stanowisko
Konwentów
Województwa
Dolnośląskiego,
Małopolskiego,
Mazowieckiego, Śląskiego z dnia 17 czerwca br. w sprawie podjęcia inicjatywy
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ustawodawczej, w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z dnia 10 czerwca
2015 r. w sprawie:
 oddelegowania
funkcjonariuszy
straży
gminnych
(miejskich)
do pełnienia zadań ochronnych w budynkach sądów;
 zastrzeżeń w funkcjonowaniu Samorządowych Kolegiów Odwoławczych;
 zastrzeżeń do projektu ustawy Prawo wodne.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie zmian
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie
finansowania standaryzacji szpitali powiatowych ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Informacja z posiedzenia Zespołu Ustrojowego Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 22 czerwca 2015 r.
w Warszawie.
Informacja
z
posiedzenia
Zespołu
ds.
Funkcjonalnych
Obszarów
Metropolitalnych i Miejskich Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 23 czerwca 2015 r. w Warszawie.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji
finansowej domów pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia
inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych
przez JST.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego możliwości
realizacji przez starostę zadań z zakresu zarządzania ruchem przy pomocy
powiatowego zarządu dróg.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego z 19 czerwca
2015 r. w sprawie nowego systemu organizacji publicznego transportu
zbiorowego.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego z 1 lipca 2015 r.
w sprawie realizacji przez powiaty od 1 stycznia 2017 r. zadania
organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego.
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia
26 czerwca 2015 r. w sprawie:
 sytuacji w ochronie zdrowia na Podkarpaciu;
 wprowadzania
etatów
rezydenckich
dla
zawodu
pielęgniarek
i położnych;
 rozwiązania problemu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia
świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia
26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany przepisów Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Posiedzenie Zarządu nr 10/15
(Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 16 lipiec 2015 roku)

Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.






Część I z udziałem:
Tadeusza Sławeckiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
Urszuli Martynowicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN;
Grzegorza Pochopnia, Dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz MEN;
Jacka
Falkowskiego, Zastępcy
Dyrektora
Departamentu Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego MEN
oraz Czesławy Kunkiewicz-Waligóry, Naczelnik Departamentu Współpracy
z Samorządem Terytorialnym MEN.
Szkolnictwo zawodowe – edukacja z przyszłością.
Stan prac nad krajowym systemem kwalifikacji.
Zasady finansowania zadań oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem
algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Część II wewnętrzna
 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi
posiedzeniami Zarządu.
 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 8/15 i Nr 9@/15 oraz materiałów
przyjętych podczas tych posiedzeń.
 Sprawy różne.
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Posiedzenie Zarządu nr 11@/15
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie usuwania odpadów z dróg krajowych, powstałych w następstwie
wypadków komunikacyjnych.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmiany zasad finansowania inwestycji drogowych.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 10 lipca
2015 r. w sprawie oceny rozmiaru szkód łowieckich.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 20 lipca
2015 r. w sprawie oceny rozmiaru szkód łowieckich.
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego w sprawie:
 zwiększenia środków finansowych przekazywanych na funkcjonowanie
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych;
 środków PFRON;
 finansowania
przez
Narodowy
Fundusz
Zdrowia
świadczeń
wykonywanych ponad limit wynikający z umów o świadczenia opieki
zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego.
 Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie sytuacji finansowej domów
pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
wraz z odpowiedzią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego dla województwa warmińsko-mazurskiego.
 Informacja
z
posiedzenia
Zespołu
ds.
Administracji
Publicznej
i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 11 sierpnia 2015 r. w Warszawie wraz
z załącznikiem dotyczącym funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wraz z załącznikiem - informacją
o stanie funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych, a które odbyło się
14 sierpnia 2015 r. w Warszawie.
 Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez JST
wraz z odpowiedzią Ministerstwa Skarbu Państwa.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 18 sierpnia
2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się
20 sierpnia 2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 17 sierpnia 2015 r. w Warszawie.
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 Stanowisko Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie
podjęcia działań związanych z realizacją dofinansowania wdrażania Programu
bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Miejskich
i Metropolitalnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które
odbyło się 19 sierpnia 2015 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się
13 sierpnia 2015 r. w Warszawie.
 Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skierowane do Marka Woźniaka
Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw dotyczące stanowisk
Konwentu w sprawie:
 zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na
finansowanie zadań w województwie;
 stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych;
 potrzeby prowadzenia badań w ramach Instrumentu Szybkiego
Reagowania.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
projektu „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2020”.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie możliwości dofinansowania przebudowy i modernizacji dróg
powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 Informacja o wykonaniu budżetu Związku Powiatów Polskich w pierwszej
połowie 2015 roku.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 15 września
2015 r. w Warszawie.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu
rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek
publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz
wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci
w tych placówkach.
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie:
 zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 obowiązków starosty, wynikających z przepisów art. 11 ust. 1-3 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz.U. 1959 Nr 11, poz. 62).
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 21 września
2015 r. w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie pilnej potrzeby uregulowania kwestii wskazania źródeł finansowania
zadania związanego ze stwierdzeniem zgonu przez osobę powołaną do tych
celów przez starostę.
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 23 września
2015 r. w Warszawie.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wydawania kart
zgonu.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się
17 września 2015 r. w Warszawie.
 Informacja
z
posiedzenia
Zespołu
ds.
Administracji
Publicznej
i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 29 września 2015 r. w Warszawie.
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie:
 rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie rozwiązania
Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 powołania przez Starostów lekarzy wystawiających karty zgonu
i stwierdzających zgon;
 realizacji przez Powiaty zadań wynikających z organizowania
i finansowania publicznego transportu zbiorowego;
 rozwiązywania skutków suszy w rolnictwie;
 wprowadzenia niekorzystnych zmian dla powiatów w zapisach ustawy
z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenie Zarządu nr 12/15
(Warszawa, Krajowa Rada Spółdzielcza, 9 wrzesień 2015 roku)
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Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.
Część I:
Wspólne posiedzenie z Zarządem Krajowej Rady Spółdzielczej i Prezesami
Zarządów Krajowych Spółdzielczych Związków Rewizyjnych
 Potencjalne możliwości współpracy między samorządami: powiatowymi
i spółdzielczymi.
Część II:
Z udziałem innych gości
 „Dialog obywatelski we wspólnotach samorządowych – trend podwyższania
standardów”
–
wystąpienie
Ewy
Rościszewskiej
oraz
Oktawiusza
Chrzanowskiego, przedstawicieli Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
(FISE).
 Stan przygotowań do wdrożenia nowego systemu organizacji publicznego
transportu zbiorowego wraz z omówieniem wybranych problemów prawnych
dotyczących przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
 Informacja o stanie realizacji projektu CEPiK 2.0 (oraz ADSxP) wraz
z perspektywami funkcjonowania systemu rejestracji pojazdów po 4 stycznia
2016 roku – wystąpienie Roberta Domagały, dyrektora ds. eksploatacji
i utrzymywania IT w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.













Część III:
Wewnętrzna
Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi
posiedzeniami Zarządu.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 10/15 i Nr 11@/15 oraz
materiałów przyjętych podczas tych posiedzeń.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości Związku
Powiatów Polskich.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek
Powiatów Polskich do realizacji projektu „Rozwój partnerstwa publicznoprywatnego w Polsce”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek
Powiatów Polskich do realizacji projektu „Euromost. Program zagranicznych
staży zawodowych dla pracowników samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek
Powiatów Polskich do realizacji projektu „Inteligentne szpitale – efektywność
energetyczna w szpitalach – ludzie, technologia, zarządzanie”.
Sprawy różne.
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Posiedzenie Zarządu nr 13@/15
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego w sprawie
wydawania kart zgonu.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego w sprawie poparcia
inicjatywy utworzenia na Uniwersytecie Opolskim kierunku lekarskiego
w formie studiów stacjonarnych.
 Projekt uchwały w sprawie utraty członkostwa w Związku Powiatów Polskich
przez Powiat sokólski.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego z dnia
14 września 2015 roku w sprawie finansowania przez Świętokrzyski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach świadczeń medycznych
realizowanych przez szpitale powiatowe w 2016 roku.
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego z dnia 7 października
2015 r. w sprawie:
 warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na zadania typu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach priorytetu
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 wydawania kart zgonu;
 renegocjacji kontraktów na lecznictwo zamknięte.
 Informację z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 15 października
2015 roku w Warszawie.
 Informację z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się
15 października 2015 roku w Warszawie.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wdrażania
nowego modelu funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego z 9 października
2015 roku w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na świadczenia
medyczne dla szpitali powiatowych.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego i Podlaskiego
z 9 października 2015 roku w sprawie braku możliwości realizacji obowiązków
wynikających z przepisów art. 11 ust. 1-3 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 ze zm.).
 Informację
z
posiedzenia
Zespołu
ds.
Administracji
Publicznej
i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 23 października 2015 roku w Warszawie.
 Informację z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 21 października 2015 roku w Warszawie.
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 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku
(udźwiękowienie stron internetowych – umowa barterowa).
 Informację z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 23 października
2015 roku w Warszawie.
 Informację ze wspólnej części posiedzenia Zespołów: ds. Społeczeństwa
Informacyjnego oraz ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się
23 października 2015 roku w Warszawie wraz z prezentacją Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
poziomu wynagrodzeń personelu medycznego zatrudnionego w domach
pomocy społecznej.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego w sprawie
wypłacenia
zaległych
należności
finansowych
na
usuwanie
szkód
powodziowych na drogach powiatowych – powódź 2010.
 Informację na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Minister Zdrowia upoważnił Głównego
Inspektora Sanitarnego do przygotowania takiego projektu, stąd też
informacji udzielał GIS).
 Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie zmiany ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
wraz z odpowiedzią z Ministerstwa Zdrowia.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek
Powiatów Polskich do realizacji projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu
terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół
i kompetencji kluczowych uczniów”.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie finansowania szpitali powiatowych w świetle planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia wniosku
Rady Powiatu Strzyżowskiego o zbadanie konstytucyjności art. 32 ustawy
okołobudżetowej.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ponoszenia przez
powiaty kosztów wynikających z zapisów ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego dotyczące
implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie finansowania przez powiaty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej.
 Informację z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 27 października
2015 roku w Warszawie.
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 Informację z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 4 listopada 2015 roku w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych
propozycji Narodowego Funduszu Zdrowia dla szpitali powiatowych na 2016
rok.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatu Prudnickiego w poczet członków
Związku Powiatów Polskich.
 Pismo otrzymane przez Edmunda Kaczmarka, Przewodniczącego Konwentu
Powiatów Województwa Świętokrzyskiego z Ministerstwa Zdrowia w sprawie
wydawania kart zgonu.
 Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Mazowieckiego z dnia
5 listopada 2015r. w sprawie wykonywania i egzekwowania, przez organy
architektoniczno-budowlane, obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne
miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie
skutecznie dokonanego zgłoszenia, przed upływem 120 dni od dnia
rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.
 Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
produktów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty.
 Informację z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 16 listopada
2015 roku w Warszawie.
 Pismo Związku Pracodawców Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych
do Ministra Zdrowia dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek
i położnych.
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego z 19 listopada
2015 roku w sprawie:
 wydawania kart zgonu,
 wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej odwołania wicestarosty
sulęcińskiego,
 decyzji
o
niepodejmowaniu
zadań
organizowania
przewozów
użyteczności publicznej, w myśl ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku
o publicznym transporcie zbiorowym.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, które odbyło się 16 listopada
2015 roku w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego z dnia 17 listopada
2015 r. w sprawie podwyżki płac dla pielęgniarek i położnych w świetle
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. i konsekwencje
z tym związane dla szpitali powiatowych.
 Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na Stanowisko Związku Powiatów
Polskich z 9 listopada 2015 r. w sprawie ponoszenia przez powiaty kosztów
wynikających z zapisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej wraz z tym Stanowiskiem.
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Posiedzenie Zarządu nr 14/15
(Bochnia, hotel Bochnia, 30 listopad – 1 grudzień 2015 roku)

Zrealizowano następujący porządek obrad:
I dzień
 Przyjęcie porządku obrad.
 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi
posiedzeniami Zarządu.
 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 12/15 i Nr 13@/15 oraz
materiałów przyjętych podczas tych posiedzeń.
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2016.
 Podjęcie decyzji organizacyjnych w sprawie przygotowania XX Zgromadzenia
Ogólnego
ZPP
i
zatwierdzenie
następujących
dokumentów:
a) projekt programu XX ZO ZPP;
b) projekt porządku obrad XX ZO ZPP;
c) formularz zgłoszenia delegata na XX ZO ZPP.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku
o wartości powyżej 10 tys. złotych – związanych z organizacją
XX Zgromadzenia Ogólnego ZPP w części dotyczącej usługi hotelowej,
gastronomicznej oraz konferencyjnej.
 Informacja o algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku
2016.
 Możliwości informatyzacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej
pomocy prawnej ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości –
przedstawiciele serwisprawa.pl.
 Wprowadzenie nowego zawodu kierowca-mechanik - perspektywy dla rynku
pracy – wystąpienie Piotra Mikiela, zastępcy dyrektora Departamentu
Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
 Dyskusja nad problemami funkcjonowania samorządu powiatowego
w perspektywie rozpoczynającej się kadencji parlamentu – dyskusja
wewnętrzna
 Sprawy różne.
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II dzień
 Dyskusja nad problemami funkcjonowania samorządu powiatowego
w perspektywie rozpoczynającej się kadencji parlamentu.
 Bieżąca informacja o stanie wdrażania CEPiK 2.0.
 Kontraktowanie przez szpitale powiatowe usług medycznych w 2016 r.
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania
wynagrodzenia pielęgniarek w domach pomocy społecznej.
 Sprawy różne:
a) pismo Powiatu Kętrzyńskiego w sprawie udzielenia przez Związek Powiatów
Polskich wsparcia finansowego na wydanie albumu „Powiat Kętrzyński
w starych pocztówkach”,
b) pismo przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z prośbą o przygotowanie opracowania dotyczącego diagnozy stanu
polskiego rolnictwa oraz propozycji konkretnych rozwiązań wskazanych
problemów.

Posiedzenie Zarządu nr 15@/15
Do 31 grudnia 2015 roku zrealizowano następującą część porządku obrad:
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 24 listopada
2015 r. w Warszawie.
 Prezentacja pt. „Szpitale powiatowe w systemie ochrony zdrowia”,
przedstawiona podczas posiedzenia Zarządu, które odbyło się 30 listopada
– 1 grudnia 2015 r. w Bochni.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatu Chrzanowskiego w poczet
członków Związku Powiatów Polskich.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w sprawie projektu
Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z 5 listopada
2015 r. w sprawie produktów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z 23 listopada
2015 r. w sprawie poparcia Stanowiska Starostów północnej Wielkopolski
w sprawie powołania województwa środkowopomorskiego oraz Stanowiska
Starosty Złotowskiego oraz burmistrzów i wójtów Powiatu Złotowskiego
w sprawie planowanego powołania województwa środkowopomorskiego.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego oraz
Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych z 26 listopada 2015 r.
w sprawie propozycji wysokości kontraktów szpitali powiatowych na rok 2016.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek
Powiatów Polskich do realizacji projektu „Podniesienie kompetencji
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przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej”.
Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie sytuacji szpitali
powiatowych, przyjęte 1 grudnia 2015 r. podczas posiedzenia Zarządu
w Bochni – zmodyfikowane zgodnie z prośbami zebranych.
Prezentacje przedstawione podczas posiedzenia Zarządu, które odbyło się
30 listopada – 1 grudnia 2015 r. w Bochni, dotyczące: wpływu expose Premier
Beaty Szydło na powiaty, a także kluczowych postulatów powiatów
na kadencję Parlamentu w latach 2015-2019.
Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 3 grudnia 2015
r. w Warszawie.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego z 8 grudnia
2015 r. w sprawie propozycji przywrócenia do „Kryteriów podziału
0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej” terminu październikowego
składania wniosków o przyznanie środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych
i pozaszkolnych.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z 3 grudnia 2015 r. w sprawie finansowania standardów ochrony
przeciwpożarowej w obiektach szkolnych.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatu Raciborskiego w poczet członków
Związku Powiatów Polskich.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie poziomu finansowania szpitali powiatowych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia na 2016 rok.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego w sprawie
inicjatywy utworzenia Województwa Środkowopomorskiego.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Powiatów
Polskich na rok 2015.
Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie podwyżek do wynagrodzeń
pielęgniarek zatrudnionych w DPS wraz z odpowiedzią MRPiPS oraz pismem
Podsekretarz Stanu Elżbiety Seredyn w przedmiotowej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatu Sieradzkiego w poczet członków
Związku Powiatów Polskich.
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie:
 pracy centrów powiadamiania ratunkowego obsługujących numer 112,
 poziomu dofinansowania kosztów sporządzenia uproszczonych planów
urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot
gruntowych,
 zmiany art. 30a ustawy prawo o ruchu drogowym,
 podjęcia działań mających na celu możliwość pozyskiwania środków
unijnych na zadania inwestycyjne dotyczące rozwoju pieczy zastępczej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie
zakładów aktywności zawodowej, wtz-ów, centrów i klubów integracji
społecznej oraz środków wsparcia dla osób w kryzysie.
Strona | 67

Komisja Rewizyjna ZPP
Organem kontrolnym Związku Powiatów Polskich jest Komisja Rewizyjna.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej ZPP należy:
 kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku i uchwałami
Zgromadzenia Ogólnego,
 kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna spotkała się 3 razy.
Należy jednak podkreślić, że członkowie Komisji Rewizyjnej brali aktywny
udział w posiedzeniach Zarządu ZPP.

Miejsca i terminy posiedzeń to:
 Ossa, hotel Ossa Congres & SPA (4 luty 2015 roku) – kadencji 2011-2015,
 Ossa, hotel Ossa Congres & SPA (5 luty 2015 roku) – kadencji 2015-2019,
 Poznań, hotel Novotel Malta Poznań (4 marzec 2015 roku) – kadencji 20152019.
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej kadencji 2015-2019 prezentują poniżej
zamieszczone ilustracje.
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Terytorialne rozmieszczenie członków Komisji Rewizyjnej ZPP kadencji
2015-2019 zilustrowane zostało na poniżej zamieszczonej mapie.

Andrzej CIOŁEK
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Gołdapski

Szczepan OŁDAKOWSKI
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Suwalski

Krzysztof MAĆKIEWICZ
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Wąbrzeski

Andrzej OPALA
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Łódzki Wschodni

Marek CHCIAŁOWSKI
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Garwoliński

Andrzej SZYMANEK
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Wieruszowski

Janusz GUZDEK
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Dzierżoniowski

Józef JODŁOWSKI
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Rzeszowski
Józef SWACZYNA
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Strzelecki
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Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym
Zaangażowanie
przedstawicieli
Związku
Powiatów
Polskich
w proces legislacyjny przejawia się
w wielu aspektach.
Część aktywności skupiona jest wokół
dyskutowanych
i
formułowanych
stanowisk, które następnie kierowane
są do adresatów – najczęściej instytucji
państwowych, ale także do konkretnych
klubów parlamentarnych, czy parlamentarzystów. W poszczególnych regionach stanowiska o charakterze wojewódzkim
kierowane są także do instytucji i władz regionalnych (co czynią bezpośrednio
przewodniczący Konwentów Powiatów poszczególnych województw).

Kolejny obszar aktywności to analiza
projektów aktów prawnych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego trafiających do konsultacji
społecznych. Projekty te podlegają
szczegółowej analizie przez ekspertów
biura ZPP, którzy w konsekwencji
przygotowują opinie prawne kierowane do instytucji centralnych.

Aktywność
w
procesie
legislacyjnym
to
także
czynne
uczestnictwo
przedstawicieli i ekspertów ZPP w posiedzeniach komisji sejmowych
i senackich, gdzie wymieniane są poglądy i wprowadzane zmiany w projektach
aktów prawnych.

Warto także wspomnieć o analizach aktów prawnych prowadzonych w ramach
komisji tematycznych funkcjonujących przy Związku Powiatów Polskich.

Precyzyjne informacje o zaangażowaniu ZPP w procesie legislacyjnym zestawiono
w kolejnych podrozdziałach.
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Stanowiska ZPP
W
okresie sprawozdawczym
Zgromadzenie
Ogólne, Konwenty
Powiatów
poszczególnych województw oraz Zarząd ZPP dyskutowali i w konsekwencji
podejmowali szereg stanowisk w sprawach najbardziej istotnych dla funkcjonowania
samorządu terytorialnego (tematycznie zostały one przedstawione w rozdziałach
dotyczących prac ww. organów ZPP).

W okresie sprawozdawczym wszystkie organy Związku Powiatów Polskich
przyjęły sumarycznie blisko 140 stanowisk,
z czego 15 Zgromadzenie Ogólne ZPP, ponad 100 Konwenty Powiatów
poszczególnych województw oraz 17 Zarząd Związku Powiatów Polskich.

Z treścią stanowisk poszczególnych organów Związku można zapoznać się
po wejściu na stronę Związku Powiatów Polskich.
 Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP
 bezpośredni link: http://zpp.pl/aktualnosci/xix-zgromadzenie-ogolne-zppprzyjete-stanowiska
 Stanowiska Konwentów Powiatów poszczególnych województw
 www.zpp.pl => Informacja o ZPP => Konwenty Powiatów =>
(wybór interesującego nas województwa)
 bezpośredni link: http://zpp.pl/infozpp/konwenty-wojewodzkie
 Stanowiska Zarządu ZPP
 www.zpp.pl => Inicjatywy Zarządu => Stanowiska Zarządu ZPP
 bezpośredni link: http://zpp.pl/strona/stanowiska-zpp
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Udział w procesie legislacyjnym
W okresie sprawozdawczym prawnicy i eksperci biura Związku Powiatów Polskich
analizowali wszystkie projekty aktów prawnych, które dotyczyły jednostek
samorządu terytorialnego, a skierowane były do konsultacji społecznych.

W 2015 roku pracownicy biura ZPP przeanalizowali
niemal 200 aktów prawnych
(opiniowanych poza Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego),
a do blisko 90 z nich przygotowali szczegółową opinię.

Wykaz projektów, w odniesieniu do których Związek zajął stanowisko,
przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie tabelaryczne (kolejność chronologiiczna).
L.P.

Odbiorca

1

Sejm RP

2

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

3

4

5

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

6

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

7

Ministerstwo
Zdrowia

8

Ministerstwo
Sprawiedliwości
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Uwagi ZPP zgłoszone do projektu
ustawy o uregulowaniu praw do niektórych nieruchomości
na terenie miasta stołecznego Warszawy
wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu na lata 20142020
Wieloletniego Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020
wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata
2014-2020
wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży,
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

L.P.

Odbiorca

9

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

10

Sejm RP

ustawy o określeniu długości kadencji sejmików województw
wybranych w wyborach przeprowadzonych w 2014 i 2015 r.

11

Senat RP

ustawy o rzeczach znalezionych

12

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

13

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

14

Ministerstwo
Finansów

15

Rządowe
Centrum
Bezpieczeństwa

16

Sejm RP

17

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

18

Ministerstwo
Finansów

19

Sejm RP

20

21
22

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji
Instytucja
Zarządzająca
PO WER
Kancelaria
Prezydenta RP

23

Sejm RP

24

Sejm RP

25

26

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Uwagi ZPP zgłoszone do projektu

„Standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego
ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług
społecznych użyteczności publicznej”
rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych podatników podatku dochodowego od
osób prawnych
dokumentu „Procedura obiegu informacji pomiędzy krajowymi
organami i strukturami zarządzania kryzysowego”
ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (RS-020-1235/15)
Standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego
ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług
społecznych użyteczności publicznej
rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku
dochodowego
od
niektórych
podatników
podatku
dochodowego od osób prawnych
poselskiego ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
(RS-020-1218/15)
Planu Działania 2.18 Programu
Edukacja-Rozwój, na rok 2015
Instrukcji wniosku projektowego
Wiedza-Edukacja-Rozwój

Operacyjnego

Programu

Wiedza-

Operacyjnego

postulatów zmian zwiększających innowacyjność polskiej
gospodarki
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym (druk
sejmowy nr 3250)
poselskiego ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (RS-020-1185/14)
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014–2020
rozporządzenia Ministra RiRW w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
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L.P.

Odbiorca

27

Sejm RP

28

Sejm RP

29

Sejm RP

30

Sejm RP

31

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

32

Sejm RP

33

Senat RP

34

Sejm RP

35

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

36

Sejm RP

37

Sejm RP

38

Sejm RP

39

Sejm RP

40

Sejm RP

41

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

42

Senat RP

43

Sejm RP

44

Sejm RP

ustawy o powiecie metropolitalnym (druk sejmowy nr 2107)

45

Sejm RP

ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do projektu z druku
3338)
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Uwagi ZPP zgłoszone do projektu
ustawy o samorządzie powiatowym
obywatelskiego ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
oraz niektórych innych ustaw RS-0201212(2)/15
poselskiego ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
(RS-020-1252/15)
rządowego ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych (druk nr 3193)
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014–2020
komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy
społecznej (RS-020-1312/15)
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz
ustawy Kodeks wyborczy (druk senacki 855)
ustawy o zmianie ustawy o Kracie Dużej Rodziny oraz
niektórych innych ustaw (RS-020-1314/15)
propozycji zmian w finansowaniu poradni psychologicznopedagogicznych (PPP)
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz zmianie niektórych
innych ustaw (druk sejmowy 3222)
finansowania kształcenia zawodowego ze szczególnym
uwzględnieniem finansowania egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(RS-020-1271/15)
ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
innych ustaw (RS-020-1250/15)
ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk 3489)
rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek
samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont
dróg powiatowych i gminnych
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy
– Prawo ochrony środowiska
ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 2970) oraz rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 3192)

L.P.

Odbiorca

Uwagi ZPP zgłoszone do projektu

46

Sejm RP

47

Sejm RP

48

Sejm RP

49

Sejm RP

50

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

51

Sejm RP

52

Sejm RP

53

Sejm RP

54

Sejm RP

55

Sejm RP

56

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

rozporządzenia w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie
na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji
o pozwoleniu
na budowę
oraz zgłoszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

57

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (RS-0201325/15, obecnie druk sejmowy nr 3539)

58

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 3603)

59

Sejm RP

60

Sejm RP

61

Sejm RP

62

Ministerstwo
Środowiska

63

Sejm RP

64

Sejm RP

ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk 3109)
ustawy o systemie oświaty oraz zmianie ustawy o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (RS-020-1349/15)
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie
niektórych innych ustaw (RS-020-1347/15)
ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (RS-020-1348/15, druk 3465)
ustawy Kodeks budowlany
ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych
innych ustaw (RS-020-1361/15)
ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych
ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (RS-0201356/15)
ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii
społecznej (RS-020-1359/15, druk sejmowy 3521)

ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (RS-020-1358/15)
ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3589)
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (RS-020-1391/15)
wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska
ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (MKB-020-1404/15)
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz
ustawy – Kodeks wyborczy
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L.P.

Odbiorca

Uwagi ZPP zgłoszone do projektu

65

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
zdrowia na lata 2014-2020

66

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
niektórych innych ustaw (MKB-020-1392/15)

67

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

założeń dotyczących nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu
drogowym

68

Sejm RP

69

Sejm RP

70

Ministerstwo
Sprawiedliwości

71

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

72

Sejm RP

73

74

75

76

77

78
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Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(numer druku 3877)
ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej (MKB-020-1453/15)
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu
udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów”
w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane
z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (MKB-0201466/15)
rozporządzenia w sprawie algorytmu podziału części
oświatowej
subwencji
ogólnej
na
rok
2016
wraz
z propozycjami zmian do tegoż rozporządzenia
rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie
katalogu danych gromadzonych w CEP (analogicznie CEK,
CEPKP)
rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie
wyjaśniania niezgodności w danych gromadzonych w CEP
(analogicznie CEK i CEPKP)
rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie
katalogu danych gromadzonych w CEK (analogicznie CEP,
CEKP)
rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie
wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów
przesyłanych danych do CEP (analogicznie CEK, CEPKP)
rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie
prowadzenia
katalogu
marek
i
typów
pojazdów
homologowanych
oraz
dopuszczonych
do
ruchu
na terytorium RP

L.P.

Odbiorca

Uwagi ZPP zgłoszone do projektu

79

Ministerstwo
Zdrowia

rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

80

Ministerstwo
Zdrowia

sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

81

Komisja
Finansów
Publicznych
Sejmu RP

ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2016

82

Sejm RP

83

Komisja
Samorządu
Terytorialnego
i Polityki
Regionalnej
Sejmu RP

ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego

84

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii
rozwoju
lokalnego
kierowanego
przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 9 października 2015 r.,
poz. 1570)

85

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (MK-020-31/15, druk nr 106)

86

87

88
89

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Komisja Łączności z Polakami
za Granicą
Sejmu RP
Klub Parlamentarny Prawo
i Sprawiedliwość
Sejm RP

ustawy
o
zmianie
ustawy o
podatku
od osób fizycznych (druk sejmowy nr 51)

dochodowym

Programu Działań Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata
2015–2019

planowanej nowelizacji ustawy o Karcie Polaka

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 106)
ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne (MK-020-030/15)
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Z treścią wszystkich ww. opinii Związku Powiatów Polskich można zapoznać
się po wejściu na stronę internetową ZPP:
 www.zpp.pl => Inicjatywy Zarządu => Działania ZPP w procesie legislacyjnym
 link bezpośredni to: www.zpp.pl/strona/dzialania-zpp-w-procesie-legislacyjnym
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Komisje sejmowe i senackie
Aktywność w procesie legislacyjnym przejawia się również czynnym uczestnictwem przedstawicieli i ekspertów ZPP w posiedzeniach komisji sejmowych
i senackich. Należy podkreślić, że przedstawiciele ZPP – jako jedyni – aktywnie
uczestniczyli w posiedzeniach komisji, których przedmiot obrad dotyczył spraw
samorządowych.

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele i eksperci ZPP
wzięli aktywny udział
w ponad 250 posiedzeniach komisji sejmowych i senackich.

Poniżej przedstawiona została tematyka wraz z terminami tylko tych posiedzeń
komisji sejmowych i senackich, w których – w roku sprawozdawczym – wzięli czynny
udział przedstawiciele ZPP.

L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

styczeń

1

8

Sejmowa podkomisja
stała ds. kształcenia
i wychowania

2

13

Komisja Infrastruktury
Sejmu RP

3

13

Komisja Edukacji Nauki
i Młodzieży Sejmu RP

13

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu

4

Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 2957) – kontynuacja
Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie
nowelizacji
ustawy
o
zmianie
ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego.
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia
i wychowania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 2957).
Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie niektórych ustaw
w
związku
ze
wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu (druk
nr 1525).
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L.P.

5

6

7

8

9

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

13

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
niektórych innych ustaw

Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 2959).

13

Komisje: Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz Komisja
Kultury i Środków Przekazu
Sejmu RP

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania
do projektu ustawy o rzeczach znalezionych (druki nr 2064 i 2945).

13

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra
Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat w sprawie finansowania środowiskowych domów samopomocy.

Komisje: Infrastruktury
oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Rozpatrzenie poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego oraz niektórych
innych ustaw ( druk nr 2972).

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Zaopiniowanie dla Komisji Infrastruktury Sejmu RP rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 2959).

13

13

10

14

Komisja Infrastruktury
Sejmu RP

11

15

Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Sejmu RP

12

15

Komisja Infrastruktury
Sejmu RP

15

Podkomisja Nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o finansach publicznych

13
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Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym
projekcie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 2959).
Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych poselskiego projektu ustawy o zawieszeniu spłat
niektórych pożyczek i kredytów,
zaciągniętych w związku z prowadzeniem
gospodarstwa
rolnego
(druk nr 2996).
Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
- Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 2953).
Rozpatrzenie poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 2718).

L.P.

14

15

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

28

Komisje:
Gospodarki Narodowej
oraz Samorządu
Terytorialnego
i Administracji Państwowej
Senatu RP

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie drogowym
oraz niektórych innych ustaw (druk
senacki nr 813, druki sejmowe
nr 2959 i 3068).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw (druk
senacki nr 810, druki sejmowe
nr 2710, 3024 i 3024-A).

28

Komisje:
Kultury i Środków Przekazu,
Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej
oraz Ustawodawczej
Senatu RP

Ustawa o rzeczach znalezionych
(druk senacki 815, druki sejmowe:
2064, 2945 i 2945-A).

luty

16

17

18

19

4

Podkomisja Nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
prezydenckiego projektu
ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu

Rozpatrzenie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu (druk
nr 1525).

5

Podkomisja Sejmu RP
do rozpatrzenia informacji
Ministra Edukacji Narodowej nt. indywidualizacji
procesu nauczania i wychowania w szkołach zgodnie
z potrzebami i możliwościami rozwojowymi uczniów,
w tym uczniów z niepełnosprawnościami

Rozpatrzenie informacji Ministra
Edukacji Narodowej nt. indywidualizacji procesu nauczania i wychowania w szkołach zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi
uczniów,
w
tym
uczniów
z niepełnosprawnościami. Ocena
funkcjonowania
dotychczasowych
rozwiązań dotyczących m.in. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

16

Podkomisja Sejmu RP
do rozpatrzenia rządowego
projektu ustawy o zmianie
ustawy o samorządzie
gminnym i niektórych
innych ustaw

Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych
innych ustaw (rządowa ustawa
samorządowa).

Podkomisja Nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu

Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie niektórych ustaw
w
związku
ze
wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu (druk
nr 1525), a zwłaszcza:
rozstrzygnięcie
rozwiązań
dotyczących dominanty krajobrazowej
- rozpatrzenie poprawek dotyczących nowego art. 8a, zmiany 7 i 8.

17
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L.P.

20

Data
posiedzenia

17

Nazwa

Cel posiedzenia

Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Sejmu RP

Pierwsze
czytanie
rządowego
projektu ustawy o wspieraniu
rozwoju
obszarów
wiejskich
z udziałem środków Europejskiego
Funduszu
Rolnego
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (druk nr 3130).

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o wdrożeniu niektórych
przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego
traktowania oraz niektórych
innych ustaw
Podkomisja stała Sejmu RP
do spraw pomocy
społecznej

21

17

22

17

23

17

Komisja Infrastruktury
Sejmu RP

17

Podkomisja Sejmu RP
do rozpatrzenia
prezydenckiego projektu
ustawy o współdziałaniu
w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego
oraz o zmianie niektórych
ustaw

18

Komisja Edukacji, Nauki
i Młodzieży Sejmu RP

18

Komisje:
Polityki Społecznej
i Rodziny
oraz Sprawiedliwości i Praw
Człowieka Sejmu RP

18

Komisje: Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz Kultury
i Środków Przekazu Sejmu

24

25

26

27
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Rozpatrzenie poselskiego projektu
o zmianie ustawy o wdrożeniu
niektórych
przepisów
Unii
Europejskiej w zakresie równego
traktowania oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 1051).
Dyskusja na temat finansowania
i funkcjonowania środowiskowych
domów samopomocy - kontynuacja
Rozpatrzenie
uchwały
Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 3136).
Rozpatrzenie
prezydenckiego
projektu ustawy o współdziałaniu
w
samorządzie
terytorialnym
na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych
ustaw
(prezydencka
ustawa
samorządowa).
Rozpatrzenie
uchwały
Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 3143).
1. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
–
Prawo
o
ustroju
sądów
powszechnych
oraz
niektórych
innych ustaw (druk nr 3058).
2. Rozpatrzenie przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 3019)
Rozpatrzenie
uchwały
Senatu
w sprawie ustawy o rzeczach
znalezionych (druk nr 3133).

L.P.

28

29

30

31

32

33

34

35

Data
posiedzenia

18

18

Nazwa
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
prezydenckiego projektu
ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
komisyjnego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
i ustawy - Prawo budowlane

Cel posiedzenia
Rozpatrzenie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu (druk
nr 1525).
Rozpatrzenie komisyjnego projektu
ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy - Prawo
budowlane (druk nr 2964).

18

Komisja Infrastruktury
Sejmu RP

Rozpatrzenie
uchwały
Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 3135).

18

Podkomisja stała Sejmu RP
ds. ustroju samorządu
terytorialnego

Rozpatrzenie propozycji tematów
ekspertyz prawnych, które Podkomisja zamówi w związku z planowanym przeglądem ustaw samorządowych.

18

18

19

19

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw
Komisje: Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej
Sejmu RP
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu
ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu
ustawy o współdziałaniu
w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego
oraz o zmianie niektórych
ustaw

Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk
nr 2656).
Pierwsze
czytanie
rządowego
projektu
ustawy
o
rozwoju
lokalnym
z
udziałem
lokalnej
społeczności (druk nr 3138).
Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej projektu ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym
(druk
nr 1590).

Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz
rozwoju lokalnego i regionalnego
oraz o zmianie niektórych ustaw
(druk nr 1699).
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L.P.

36

37

Data
posiedzenia

19

26

Nazwa

Cel posiedzenia

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
- Prawo łowieckie oraz
niektórych innych ustaw
Zespół ds. orzecznictwa
na temat proponowanych
poselskich zmian w ustawie
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozpatrzenie poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy - Prawo
łowieckie oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 2970).
Posiedzenie na temat proponowanych poselskich zmian w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych.

marzec
38

39

40

41

42

43
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3

3

3

3

3

4

Podkomisja stała Sejmu RP
do spraw pomocy
społecznej
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
projektów ustaw: rządowego o zmianie ustawy
o sporcie i poselskiego
o zmianie ustawy o sporcie
oraz niektórych innych
ustaw
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia:
komisyjnego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
i ustawy - Prawo budowlane
Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Sejmu RP

Dyskusja na temat podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie
nowelizacji
ustawy
o pomocy
społecznej.
Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk
nr 2656).
Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie niektórych ustaw
w
związku
ze
wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu (druk
nr 1525).
Rozpatrzenie
projektów
ustaw:
rządowego
o
zmianie
ustawy
o sporcie (druk nr 2674) i poselskiego o zmianie ustawy o sporcie
oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 2715).
Rozpatrzenie: komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i ustawy - Prawo
budowlane (druk nr 2964).
1 i 2. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o
ochronie
gruntów
rolnych
i leśnych ( druk nr 2968 oraz druk
nr 3139).

L.P.

44

45

46

47

48

49

Data
posiedzenia

Nazwa

4

Podkomisja stała Sejmu RP
do spraw nowelizacji
Kodeksu wyborczego

4

Komisje: Ochrony
Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa
oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

4

Podkomisje stałe Sejmu RP
ds. jakości kształcenia
i wychowania oraz
ds. kształcenia zawodowego

4

4

4

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
prezydenckiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
- Prawo o stowarzyszeniach
oraz niektórych innych
ustaw
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
projektów ustaw:
rządowego o zmianie
ustawy o sporcie i poselskiego o zmianie ustawy
o sporcie oraz niektórych
innych ustaw
Komisje: Infrastruktury
oraz Kultury i Środków
Przekazu, a także
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej
Sejmu RP

Cel posiedzenia
3. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk
nr 3157).
Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks
wyborczy (druk nr 3084).
Ocena
możliwości
włączenia
wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej,
jako
Instytucji
Wdrażających
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko, w świetle ustawy
z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Rozpatrzenie informacji Ministra
Edukacji Narodowej na temat:
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Wnioski z dotychczasowej praktyki z uwzględnieniem analizy porównawczej zdawalności egzaminów przed i po
wprowadzeniu reformy (lata 20112014).
Zmiany
zaproponowane
w ustawie z 20 lutego 2015 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw.
Rozpatrzenie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy
- Prawo o stowarzyszeniach oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 3019).
Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o sporcie
(druk nr 2674) oraz poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o sporcie oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 2715) – kontynuacja.
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie
ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony
krajobrazu
(druk
nr 1525).
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L.P.

50

51

52

53

54

55

56
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Data
posiedzenia

18

18

Nazwa

Cel posiedzenia

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu
ustawy o usunięciu symboli
komunizmu z życia publicznego w Rzeczypospolitej
Polskiej i senackiego
projektu ustawy o zakazie
propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej

Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk
nr 2656).
Rozpatrzenie poselskiego projektu
ustawy o usunięciu symboli komunizmu
z
życia
publicznego
w Rzeczypospolitej Polskiej (druk
nr 283) i senackiego projektu
ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (druk nr 1651).

18

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Zaopiniowanie dla Komisji Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa Sejmu RP rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy
- Prawo łowieckie (druk nr 3192).

18

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

Pierwsze
czytanie
poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych (druk
nr 3205).

18

Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Sejmu RP

1. Pierwsze czytanie rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o
zagospodarowaniu
wspólnot
gruntowych (druk nr 3193).
2. Informacja Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na temat płatności
obszarowych za 2014 rok.

18

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu
ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym

Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej projektu ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym
(druk
nr 1590).

18

Komisje: Infrastruktury
oraz Kultury i Środków
Przekazu, a także
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej
Sejmu RP

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania
do projektu ustawy o zmianie
niektórych
ustaw
w
związku
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu (druki nr 1525 i 3207).

L.P.

57

58

59

60

61

62

63

64

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

19

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
projektów ustaw: rządowego o zmianie ustawy
o sporcie i poselskiego
o zmianie ustawy o sporcie
oraz niektórych innych
ustaw

Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o sporcie
(druk nr 2674) oraz poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o sporcie oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 2715).

19

Komisja Infrastruktury
Sejmu RP

Zaopiniowanie dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej komisyjnego projektu
ustawy o zmianie ustawy o dochodach
jednostek
samorządu
terytorialnego (druk nr 3187).

19

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
prezydenckiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
- Prawo o stowarzyszeniach
oraz niektórych innych
ustaw

Rozpatrzenie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy
- Prawo o stowarzyszeniach oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 3019).

19

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Rozpatrzenie komisyjnego projektu
ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 3187).

19

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

Pierwsze
czytanie
poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych (druk nr 3184).

19

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu
ustawy o współdziałaniu
w samorządzie lokalnym
na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego

Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy o współdziałaniu w samorządzie lokalnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego oraz
o zmianie niektórych ustaw (druk
nr 1699).

19

Komisje: Infrastruktury
oraz Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Pierwsze
czytanie
poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o
ochronie
praw
lokatorów,
mieszkaniowym
zasobie
gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego
(druk nr 3204).

20

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych

Rozpatrzenie poselskiego projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
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L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

kwiecień

65

8

Komisja Edukacji, Nauki
i Młodzieży Sejmu RP

66

8

Komisja Polityki Senioralnej
Sejmu RP

67

8

68

8

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
prezydenckiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
- Prawo o stowarzyszeniach
oraz niektórych innych
ustaw
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
prezydenckiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o stowarzyszeniach

69

8

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

70

8

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

71

8

Podkomisja stała Sejmu RP
do spraw nowelizacji
Kodeksu wyborczego

72

8

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP
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Rozpatrzenie Informacji Najwyższej
Izby Kontroli o wynikach kontroli
systemu egzaminów zewnętrznych
w oświacie wraz ze stanowiskiem
Ministra Edukacji Narodowej.
Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat założeń ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej
(porady
prawne,
informacja
prawna).
Rozpatrzenie
prezydenckiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
- Prawo o stowarzyszeniach oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 3019).
Rozpatrzenie
prezydenckiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o stowarzyszeniach.
Rozpatrzenie poselskiego projektu
(PO) dot. zmiany sposobu przyjmowania regulaminu organizacyjnego
starostwa.
Rozpatrzenie wniosku Podkomisji
stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi o podjęcie
inicjatywy
ustawodawczej
w sprawie nowelizacji ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy (druk nr 3084).
1. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie powiatowym (druk
nr 3250).
2. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 3251).
3. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3252)

L.P.

73

74

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

9

Komisja nadzwyczajna
Sejmu RP do spraw zmian
w kodyfikacjach

Skierowanie do Podkomisji stałej
do spraw nowelizacji Kodeksu
wyborczego poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (druk nr 3185).

9

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy
o zm. ustawy o samorządzie gminnym oraz o zm.
niektórych innych ustaw

Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk
nr 2656).

75

9

Komisja Administracji
i Cyfryzacji Sejmu RP

76

9

Komisja Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki Sejmu RP

77

9

Podkomisja stała Sejmu RP
do spraw nowelizacji
Kodeksu wyborczego

78

79

9

9

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu
ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych

1. Informacja NIK o wynikach
kontroli „Nadzór wojewodów nad
wykonywaniem
przez
jednostki
samorządu terytorialnego wybranych zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej”.
2. Informacja NIK o wynikach
kontroli
„Wdrażanie
wybranych
wymagań dotyczących systemów
teleinformatycznych,
wymiany
informacji w postaci elektronicznej
oraz krajowych ram interoperacyjności na przykładzie niektórych
urzędów gmin miejskich i miast
na prawach powiatu”.
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o projektach
ustaw: rządowym o zmianie ustawy
o sporcie (druk nr 2674), poselskim o zmianie ustawy o sporcie
oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 2715) oraz komisyjnym o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób
fizycznych (druk nr 3161).
Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy
(druk
nr
3084)
– kontynuacja.
Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
projektu
ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym (druk
nr 1590).
Rozpatrzenie poselskiego projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy
o świadczeniach rodzinnych (druk
nr 3205).
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80

81

82

83

84

85

86

87
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Data
posiedzenia
9

21

21

21

22

22

22

22

Nazwa
Komisje: Infrastruktury
oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach
oraz niektórych innych
ustaw
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu
ustawy o zawodzie
ratownika medycznego
i samorządzie zawodowym
ratowników medycznych
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu
ustawy o współdziałaniu
w samorządzie lokalnym na
rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego

Cel posiedzenia
Pierwsze czytanie poselskiego (PO)
projektu ustawy o zmianie ustawy
Prawo energetyczne (druk 3232).
Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej projektu ustawy o zmianie
ustawy - Prawo o stowarzyszeniach
oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 3019).
Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk
nr 2656).
Rozpatrzenie poselskiego projektu
ustawy o zawodzie ratownika
medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych
(druk nr 1928).
Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz
rozwoju lokalnego i regionalnego
oraz o zmianie niektórych ustaw
(druk nr 1699).

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Pierwsze
czytanie
poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw
(druk nr 3298).

Komisja nadzwyczajna
Sejmu RP do spraw zmian
w kodyfikacjach

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej o przedstawionym przez
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej projekcie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks wyborczy (druk
nr 3084).

Komisje: Administracji
i Cyfryzacji oraz Spraw
Wewnętrznych Sejmu RP

Sprawa realizacji programu pl.ID,
związanej
z
tym
przebudowy
Systemu Rejestrów Państwowych
(SPR)
oraz
ich
ewentualnego
wpływu na przebieg wyborów
prezydenckich, które będą miały
miejsce w maju 2015 roku.

L.P.

88

89

90

91

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

22

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

1. Pierwsze czytanie rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych (druk
nr 3291).
2. Rozpatrzenie wniosku Podkomisji
stałej do spraw pomocy społecznej
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy
o pomocy społecznej.

23

Komisje: Infrastruktury
oraz Kultury i Środków
Przekazu, a także
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej
Sejmu RP

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP
w sprawie ustawy o zmianie
niektórych
ustaw
w
związku
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu (druk nr 3330).

23

Komisja nadzwyczajna
Sejmu RP do spraw
związanych z ograniczaniem biurokracji

Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy
o
zmianie
ustaw
regulujących
warunki
dostępu
do
wykonywania
niektórych
zawodów
(druk
nr
2331)
–
kontynuacja.

23

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych

Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

92

23

Komisje: Infrastruktury
oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

93

23

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

94

23

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

95

23

Komisje: Administracji
i Cyfryzacji oraz Zdrowia
Sejmu RP

1. Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
- Prawo o ruchu drogowym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw
(druk nr 3222).
2. Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o straży gminnej, ustawy Prawo
o ruchu drogowym oraz ustawy
kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (druk nr 2973).
Pierwsze
czytanie
poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(druk nr 3296).
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw rynku pracy
o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 2832).
Rozpatrzenie informacji na temat
informatyzacji systemu ochrony
zdrowia.
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Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia
maj

96

13

Komisja Gospodarki
Narodowej Senatu RP

97

13

Komisja Administracji
i Cyfryzacji Sejmu RP

98

99

100

101

102

103

104
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13

14

20

27

28

25

26

Komisje: Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz
Infrastruktury Sejmu RP
Komisje: Edukacji, Nauki
i Młodzieży oraz Polityki
Społecznej i Rodziny,
a także Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP
Komisje: Samorządu
Terytorialnego
i Administracji Państwowej
oraz Komisja
Ustawodawcza Senatu RP
Komisje: Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz
Sprawiedliwości i Praw
Człowieka Sejmu RP
Komisje: Budżetu
i Finansów Publicznych,
Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej
oraz Środowiska Senatu RP
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o stowarzyszeniach
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych
ustaw dotyczących
przekształceń własnościowych nieruchomości

Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne
(druk senacki nr 887, druki sejmowe nr 3232, 3319 i 3319-A)
Priorytety w zakresie inwestycji
drogowych i kolejowych w latach
2014-2020 (2023).
Rozpatrzenie propozycji tematów
kontroli do planu pracy Najwyższej
Izby Kontroli na 2016 rok.
Pierwsze
czytanie
poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o drogach publicznych.
Pierwsze
czytanie
poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
– Karta Nauczyciela oraz ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
Pierwsze czytanie projekt ustawy
o zmianie ustawy o samorządzie
powiatowym oraz ustawy – Kodeks
wyborczy (druk senacki nr 855).
Rozpatrzenie wniosku o powołanie
Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
rządowego
projektu
ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnej informacji
prawnej oraz edukacji prawnej
społeczeństwa.
Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw (druk
senacki nr 906, druki sejmowe
nr 2656, 3375 i 3375-A).
Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
Rozpatrzenie poselskiego projektu
ustawy o zmianie niektórych ustaw
dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości.

L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

105

26

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Rozpatrzenie postulatów
kratyzacji samorządów”.

26

Komisje: Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz
Infrastruktury Sejmu RP

Rozpatrzenie
uchwały
Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy
–
Prawo
energetyczne
(druk
nr 3412).

106

Cel posiedzenia
„Demo-

czerwiec

2
9

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy
o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji
prawnej społeczeństwa

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji
prawnej społeczeństwa (druk
3338).

10

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy
o powiecie metropolitalnym

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk 2107).

110

10

Komisje: Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz
Ustawodawcza Senatu RP

111

10

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

107
108

109

112

113

114

11

11

17

Podkomisja nadzwyczajna
Semu RP do rozpatrzenia
projektu ustawy o zmianie
ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy
o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji
prawnej społeczeństwa
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy
–
Kodeks
wyborczy
(druk
senacki nr 855).
Rozpatrzenie wniosku w sprawie
inicjatywy ustawodawczej Komisji dotyczącej powołania Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego.
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (druk 3193).
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji
prawnej społeczeństwa (druk
3338).
Rozpatrzenie projektu ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego
(druk 3109).
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115

116

117

118

119

120
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Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Państwowej Senatu RP

Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej (druk senacki nr 924,
druki sejmowe nr 3362 i 3404)
oraz ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami oraz ustawy
o
muzeach
(druk
senacki
nr 921, druki sejmowe nr 3112,
3371 i 3371-A).

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 3335).

22

Komisje: Sprawiedliwości
i Spraw Człowieka oraz
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej
pomocy
prawnej,
nieodpłatnej informacji prawnej
oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338).

23

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy
o zmianie niektórych ustaw
dotyczących przekształceń
własnościowych nieruchomości

Wypracowanie optymalnego rozwiązania
dla
zakończenia
procesu reprywatyzacji pracowniczych mieszkań zakładowych.

23

Komisje: Polityki Społecznej
i Rodziny oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Omówienie
o pomocy
nr 3473).

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi o komisyjnym projekcie
ustawy
o
zmianie
ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
niektórych innych ustaw (druk
3386), a także rozpatrzenie
wniosku
podkomisji
stałej
do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi o podjęcie
inicjatywy
ustawodawczej
w sprawie nowelizacji ustawy
o spółdzielniach socjalnych.

17

22

23

projektu
ustawy
społecznej (druk

L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

121

23

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz do Spraw Unii
Europejskiej Sejmu RP

122

23

Komisja nadzwyczajna Sejmu
RP do spraw energetyki
i surowców energetycznych

123

124

125

126
127

23

23

23

23
24

Komisje: Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa oraz Finansów
Publicznych, a także
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu ustawy
o współdziałaniu w samorządzie
lokalnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego
oraz o zmianie niektórych
innych ustaw
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych
oraz niektórych innych ustaw
Sejmu RP

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Państwowej Senatu RP

Cel posiedzenia
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Pierwsze
czytanie
projektu
ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie
sieci
przesyłowych
(druk
nr 3475).
Rozpatrzenie uchwały Senatu RP
w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym.
Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy
o
współdziałaniu
w
samorządzie
lokalnym
na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk
nr 1699).
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 3428).
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
(druk
senacki
nr 939, druki sejmowe nr 3296
i 3442).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy
o
usługach
turystycznych (druki sejmowe
nr 3384, 3446 i 3446-A).
3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (druk senacki
nr 940, druki sejmowe nr 3388
i 3455).
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131

132

133

134
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Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

23
24

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy
o powiecie metropolitalnym

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107).

24

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskich projektów ustaw
o zmianie ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego oraz
niektórych innych ustaw

Rozpatrzenie poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy
o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 2972 i 3204).

24

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

1. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy
o
Rzeczniku
Praw
Dziecka (druk nr 3526).
2. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (druk
nr 3465).

24

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy
o szczegółowych zasadach
przygotowania i realizacji
strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych
Sejmu RP

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych
(druk nr 3475).

24

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia:
1) poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych,
2) poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych,
3) przedstawionego przez
Prezydenta projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych

Rozpatrzenie projektów ustaw:
poselskiego
projektu
ustawy
o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (druk
nr 2968), poselskiego projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy
o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (druk nr 3139),
przedstawionego przez Prezydenta
RP
projektu
ustawy
o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (druk
nr 3157).

24

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

Pierwsze czytanie
projektu
ustawy
ustawy o promocji
i instytucjach rynku
nr 3465).

poselskiego
o
zmianie
zatrudnienia
pracy (druk

L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia
lipiec

135

136

137

138

Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Sejmu RP

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy
o
zagospodarowaniu
wspólnot
gruntowych
(druk
nr 3193).

Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Sejmu RP

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (druk nr 2968),
poselskiego
projektu
ustawy
o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (druk
nr 3139) oraz przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy
o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (druk nr 3157).

3

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Państwowej Sejmu RP

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy
o
gospodarce
nieruchomościami oraz ustawy –
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(druk senacki nr 953, druki
sejmowe nr 3195 i 3483).
2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy zmieniającego Umowę
między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o zasadach małego
ruchu granicznego (druk senacki
nr 961, druki sejmowe nr 3435
i 3497).
3. Rozpatrzenie „Sprawozdania
z funkcjonowania ustawy o działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie za lata 2012
i 2013” (druk senacki nr 928).

7

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Pierwsze czytanie poselskiego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o Karcie Dużej Rodziny
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 3585).

2

2
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139

Data
posiedzenia
7

Nazwa
Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy
o powiecie metropolitalnym

140

7

Komisja nadzwyczajna Sejmu
RP do spraw energetyki
i surowców energetycznych

141

7

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

7

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
komisyjnego projektu ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym i ustawy
– Prawo budowlane

143

8

Komisje: Polityki Społecznej
i Rodziny oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

144

8

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

142
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Cel posiedzenia
Rozpatrzenie
poselskiego
projektu ustawy o powiecie
metropolitalnym (druk nr 2107).
Uzupełnienie składu Podkomisji
oraz rozpatrzenie sprawozdania
Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim
projekcie
ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategiicznych inwestycji w zakresie sięci przesyłowych (druk nr 3475).
Pierwsze czytanie rządowego
projektu ustawy o zm. ustawy
o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz
ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 3584); rozpatrzenie sprawozdania podkomisji
nadzwyczajnej
o
rządowym
projekcie ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 3428); rozpatrzenie
poselskiego
projektu
ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów
ekonomii społecznej.
Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy
–
Prawo
budowlane
(druk
nr 2964).
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania
do projektu ustawy o zmianie
ustawy o pomocy społecznej
(druki nr 3473 i 3550).
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania
do projektów ustaw: 1) o zmianie
ustawy
o
działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych
ustaw (druki nr 3386 i 3537);
2) o zmianie ustawy o Rzeczniku
Praw
Dziecka
(druki
3526
i 3552).

L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia
Pierwsze czytanie rządowego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz
niektórych
innych ustaw (druk nr 3586).
Zaopiniowanie dla Komisji Spraw
Wewnętrznych rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 3518), a także
zaopiniowanie
dla
Komisji
Administracji i Cyfryzacji oraz
Komisji Mniejszości Narodowych
i Etnicznych poselskiego projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy
o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku
regionalnym
oraz
niektórych
innych ustaw (druk nr 3545).
Rozpatrzenie informacji Ministra
Edukacji Narodowej na temat
działań
na
rzecz
cyfryzacji
edukacji w latach 2014-2020.
Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku
pracy
(druk
nr 3465).
Przyjęcie „Informacji w sprawie
sytuacji Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych”.

145

8

Komisje: Infrastruktury
oraz Finansów Publicznych
Sejmu RP

146

8

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

147

8

Komisje: Edukacji, Nauki
i Młodzieży oraz Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii
Sejmu RP

148

8

Podkomisja stała Sejmu RP
do spraw rynku pracy

149

8

Komisja Edukacji Nauki
i Młodzieży Sejmu RP

8

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu ustawy
o współdziałaniu w samorządzie
lokalnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego

Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy
o
współdziałaniu
w samorządzie terytorialnym
na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz zmianie
niektórych innych ustaw (druk
nr 1699).

150

151

9

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw rynku
pracy o poselskim projekcie
ustawy
o
zmianie
ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk 3465)

152

9

Podkomisja stała Sejmu RP
do spraw rozwoju i rewitalizacji
miast

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji (druk
nr 3594).
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L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta RP
projekcie
ustawy
o
współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw (druk nr 1699).

Komisje: Infrastruktury
oraz Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

Pierwsze czytanie rządowego
projektu ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych
oraz
niektórych
innych ustaw (druk nr 3575).

9

Podkomisja stała Sejmu RP
do spraw kształcenia
zawodowego

Informacja
Ministra
Edukacji
Narodowej na temat: Doradztwa
zawodowego
realizowanego
przez Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji
Zawodowej
i
Ustawicznej
na
rzecz
nauczycieli oraz realizowanego
na rzecz uczniów.

9

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy
o powiecie metropolitalnym

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107).

10

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy
o powiecie metropolitalnym

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym
(druk
nr
2107)
– kontynuacja.

158

14

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskich projektów ustaw:
1) o zmianie ustawy o straży
gminnej, ustawy Prawo o ruchu
drogowym oraz ustawy Kodeks
postępowania w sprawach
o wykroczenia (druk nr 2973),
2) o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw (druk nr 3222)

Rozpatrzenie poselskich projektów ustaw:
1) o zmianie ustawy o straży
gminnej, ustawy Prawo o ruchu
drogowym oraz ustawy Kodeks
postępowania
w
sprawach
o wykroczenia (druk nr 2973),
2) o zmianie ustawy – Prawo
o
ruchu
drogowym
oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw (druk nr 3222).

159

15

Podkomisja stała Sejmu RP do
spraw rozwoju i rewitalizacji
miast

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji (druk
nr 3594).

153

154

155

156

157
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9

9

L.P.

160

161

162

163

164

165

166

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

16

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy
o powiecie metropolitarnym
(druk nr 2107)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitarnym (druk nr 2107).

20

Komisje:
Polityki Społecznej i Rodziny
oraz Infrastruktury, a także
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji
stałej
ds.
rozwoju
i rewitalizacji miast o rządowym
projekcie ustawy o rewitalizacji
(druk nr 3594).

20

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 3575)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 3575).

20

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy
o powiecie metropolitalnym

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym
(druk
nr
2107)
– kontynuacja.

20

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu ustawy
o współdziałaniu w samorządzie
terytorialnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego oraz o
zmianie niektórych innych
ustaw (druk nr 1699)

Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy
o
współdziałaniu
w samorządzie terytorialnym
na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk
nr 1699) – kontynuacja.

21

Komisje: Infrastruktury
oraz Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskich projektach ustaw:
1) o zmianie ustawy o straży
gminnej,
ustawy
–
Prawo
o ruchu drogowym oraz ustawy
Kodeks
postępowania
w sprawach o wykroczenia (druk
nr 2973),
2) o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz zmianie
niektórych innych ustaw (druk
nr 3222).

21

Komisje: do spraw Kontroli
Państwowej oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Rozpatrzenie
Sprawozdania
z działalności regionalnych izb
obrachunkowych i wykonania
budżetu przez JST w 2014 roku.
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167

168

169

170

171

172

173
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Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

21

Komisje: Administracji
i Cyfryzacji oraz Mniejszości
Narodowych i Etnicznych
Sejmu RP

Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku
regionalnym
oraz
niektórych
innych ustaw (druk nr 3545).

21

Komisje: Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Pierwsze czytanie poselskiego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy
–
Prawo
ochrony
środowiska (druk nr 3667).

21

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

Pierwsze czytanie poselskiego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o zatrudnieniu socjalnym
(druk nr 3667).

21

Komisje: Infrastruktury
oraz Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym
projekcie
ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych
zasadach
przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 3575).

21

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 3575)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 3575).

21

Podkomisja stała Sejmu RP
do spraw finansów
samorządowych

1.
Informacja
na
temat
zadłużenia jednostek samorządu
terytorialnego w parabankach.
2.
Rozpatrzenie
poselskiego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o Karcie Dużej Rodziny
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 3585).

22

Komisje: Administracji
i Cyfryzacji oraz Edukacji,
Nauki i Młodzieży, a także
Mniejszości Narodowych
i Etnicznych Sejmu RP

Rozpatrzenie
obywatelskiego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym, a także niektórych
innych ustaw (druk nr 2699).

L.P.

174

175

Data
posiedzenia

Nazwa

22

Komisje: Polityki Społecznej
i Rodziny oraz Infrastruktury,
a także Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

22

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu ustawy
o współdziałaniu w samorządzie
terytorialnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw (druk nr 1699)

176

22

Komisje: Edukacji, Nauki
i Młodzieży oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

177

22

Komisje: Infrastruktury
oraz Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

178

22

Komisje: Infrastruktury
oraz Finansów Publicznych
Sejmu RP

179

23

Podkomisja stała Sejmu RP
do spraw ekonomiki edukacji
i nauki

23

Komisje: Administracji
i Cyfryzacji oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

180

Cel posiedzenia
Rozpatrzenie poprawek
nych w czasie drugiego
do projektu ustawy
talizacji (druki nr 3594 i

zgłoszoczytania
o rewi3679).

Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy
o
współdziałaniu
w samorządzie terytorialnym
na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk
nr 1699) - kontynuacja
1. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw (druk nr 3606).
2. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy zmieniającej
ustawę
o
zmianie
ustawy
o
systemie
oświaty
oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw (druk nr 3610).
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania
do projektu ustawy o zmianie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane (druki
nr 2964 i 3640).
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania
do projektu ustawy o zmianie
ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz
niektórych
innych ustaw (druki nr 3586
i 3612).
Informacja na temat wydatkowania
środków
unijnych
w latach 2007-2013 na zadania
z zakresu oświaty i wychowania.
Wnioski i propozycje na perspektywę 2014-2020.
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitarnym (druk 2107)
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L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

23

Komisje: Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

182

23

Komisje: Finansów Publicznych
oraz Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

183

23

Komisja Edukacji, Nauki
i Młodzieży Sejmu RP

184

23

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

29

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu ustawy
o współdziałaniu
w samorządzie terytorialnym
na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
(druk nr 1699)

Rozpatrzenie
przedstawionego
przez Prezydenta RP projektu
ustawy
o
współdziałaniu
w samorządzie terytorialnym
na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk
nr 1699) – kontynuacja.

Komisje: Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisja
Rodziny i Polityki Społecznej
Senatu RP

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym
do
alimentów,
ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach
rodzinnych
(druk
senacki nr 1020, druki sejmowe

181

185

186
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30

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo ochrony środowiska
(druk nr 3667).
Pierwsze czytanie poselskiego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (druk
nr 3700).
Pierwsze czytanie rządowego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz
ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym (druk nr 3678).
1. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o uprawnieniach
do mienia byłego Funduszu
Wczasów Pracowniczych (druk
nr 571).
2.
Rozpatrzenie
poprawek
zgłoszonych w czasie drugiego
czytania do projektu ustawy
o zmianie ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach
i
rentach
z
Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz
ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 3584 i 3618).
3. Rozpatrzenie uchwały Senatu
RP w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 3723).

L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia
nr 3584, 3618 i 3618-A).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności
(druk senacki nr 1018, druki
sejmowe nr 3603 i 3694).

187

30

Komisje: Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisja
Gospodarki Narodowej, a także
Rodziny i Polityki Społecznej
Senatu RP

Rozpatrzenie ustawy o rewitalizacji (druk senacki nr 1017,
druki sejmowe nr 3594, 3679
i 3679-A).

sierpień

188

3

Komisje: Sprawiedliwości
i Praw Człowieka oraz
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

189

4

Podkomisja stała Sejmu RP do
spraw młodzieży

190

4

Komisje: Administracji
i Cyfryzacji oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

191

4

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP
w sprawie ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (druk nr 3751).
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym
(3678).
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o powiecie
metropolitalnym
(druk
nr 2107) – kontynuacja.
1. Rozpatrzenie sprawozdania
Podkomisji stałej ds. finansów
samorządowych
o
poselskim
projekcie ustawy o zmianie
ustawy o Karcie Dużej Rodziny
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 3585).
2. Rozpatrzenie sprawozdania
Podkomisji
nadzwyczajnej
o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy
o współdziałaniu w samorządzie
terytorialnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw (druk nr 1699).
3. Rozpatrzenie projektu dezyderatu
do
Ministra
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego
w sprawie rozbudowy Żywieckiego
Parku
Etnograficznego
w Ślemieniu.
4. Zaopiniowanie dla Komisji
Administracji i Cyfryzacji oraz
Komisji Mniejszości Narodowych
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L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

192

4

Komisje: Administracji
i Cyfryzacji oraz Mniejszości
Narodowych i Etnicznych
Sejmu RP

193

4

Komisje: Infrastruktury
oraz Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

194

5

Komisja Edukacji, Nauki
i Młodzieży Sejmu RP

195

5

Komisje: Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz Spraw
Zagranicznych Sejmu RP

196

26

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Państwowej Senatu RP
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Cel posiedzenia
i Etnicznych poselskiego projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy
o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku
regionalnym
oraz
niektórych
innych ustaw (druk nr 3545).
Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku
regionalnym
oraz
niektórych
innych ustaw (druk 3545).
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania
do projektu ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania
i
realizacji
inwestycji
w
zakresie
dróg
publicznych
oraz
niektórych
innych ustaw (druk nr 3575
i 3707).
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej ds. młodzieży
o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy o Krajowym
Rejestrze
Karnym
(druk
nr 3678).
Pierwsze czytanie rządowego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
(druk nr 3762).
1. Rozpatrzenie „Sprawozdania
z działalności regionalnych izb
obrachunkowych i wykonania
budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014
roku” (druk senacki nr 1052).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy
o
szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych
oraz
niektórych
innych ustaw (druk senacki
nr 1038, druki sejmowe nr 3575,
3707 i 3707-A).
3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy
o
zatrudnieniu
socjalnym
oraz
niektórych
innych ustaw (druk senacki
nr
1041,
druki
sejmowe
nr 3676, 3680 i 3680-A).

L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

wrzesień
197

198

2

Komisja Polityki Senioralnej
Sejmu RP

Pierwsze czytanie komisyjnego
projektu ustawy o osobach
starszych (druk nr 3838).

7

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy
o przedsiębiorstwie społecznym
i wspieraniu podmiotów
ekonomii społecznej

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie
społecznym i wspieraniu podmiotów
ekonomii
społecznej
(druk nr 3521) – kontynuacja.

199

8

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

200

9

Komisja Sejmu RP do spraw
Kontroli Państwa

201

9

Komisja Zdrowia Sejmu RP

Pierwsze czytanie poselskiego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz
ustawy
o
zmianie
ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym
(druk nr 3845).
1. Rozpatrzenie informacji NIK
o
wynikach
kontroli
wykonywania zadań regionalnych izb
obrachunkowych
w
zakresie
przeciwdziałania
zagrożeniom
wynikającym
z
nadmiernego
zadłużania się JST.
2. Informacja Przewodniczącej
Krajowej Rady RIO o wynikach
działalności
opiniodawczej
i nadzorczej regionalnych izb
obrachunkowych
w
zakresie
budżetów JST i wieloletnich
prognoz finansowych na 2015.
3. Informacja Przewodniczącej
Krajowej Rady RIO o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych
na
tle
wyników
kontroli
regionalnych izb obrachunkowych.
4. Informacja Przewodniczącej
Krajowej Rady RIO o szkodliwych praktykach wynikających
z konieczności dostosowywania
się JST do wymogów art. 243
ustawy o finansach publicznych.
1. Rozpatrzenie uchwały Senatu
w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 3815).
2. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie
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L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia
Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy
o zmianie ustawy o działalności
leczniczej oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 3837).
3. Pierwsze czytanie rządowego
projektu ustawy o finansowaniu
niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 (druk
nr 3834).
4. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego
czytania do projektu ustawy
o zdrowiu publicznym (druki
3675 i 3772).

202

203

204

205

206

207
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Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy
o szkodach łowieckich,
ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich,
Łowieckim Funduszu
Odszkodowawczym oraz
o zmianie niektórych ustaw
(druk nr 3666)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich,
Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3666).

Komisja Edukacji, Nauki
i Młodzieży Sejmu RP

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania
do projektu ustawy o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz
ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym (druki nr 3678 i 3798).

10

Komisja Administracji
i Cyfryzacji Sejmu RP

Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie
nowelizacji ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

10

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Pierwsze czytanie poselskiego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (druk nr 3773).

10

Komisja Polityki Senioralnej
Sejmu RP

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania
do projektu ustawy o osobach
starszych (druki nr 3838 i 3852).

10

Komisje: Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa oraz Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, a także
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

Pierwsze czytanie poselskiego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o ochronie zwierząt oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw (druk nr 3744).

9

10

L.P.

208

209

210

211

212

213

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

Komisja Finansów Publicznych
Sejmu RP

Zaopiniowanie wniosku Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie zmian w planie
finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015.

11

Komisja Zdrowia Sejmu RP

Pierwsze czytanie rządowego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o systemie informacji
w
ochronie
zdrowia
oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 3763 cz. 1 i 2).

16

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 3744)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o
ochronie
zwierząt
oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 3744).

22

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Państwowej Senatu RP

1. Rozpatrzenie „Informacji Rady
Ministrów o realizacji w roku
2014 ustawy z dnia 5 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
(druk senacki nr 1033);
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy
o
utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
(druk senacki nr 1058, druki
sejmowe nr 3585 i 3795).
3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz
o
ocenach
oddziaływania
na środowisko oraz niektórych
innych ustaw (druk senacki
nr
1075,
druki
sejmowe
nr 3677, 3788 i 3788-A).

22

Podkomisja nadzwyczajna
Sejmu RP do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 3744)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o
ochronie
zwierząt
oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 3744) – kontynuacja.

Komisja Finansów Publicznych
Sejmu RP

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców
znajdujących
się
w trudnej sytuacji finansowej
(druk nr 3859).

10

22
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L.P.

214

215

216

217
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Data
posiedzenia

23

23

23

23

Nazwa

Cel posiedzenia

Komisje: Infrastruktury oraz
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

Pierwsze czytanie komisyjnego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o finansowym wsparciu
tworzenia
lokali
socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
(druk nr 3929).

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 3205).

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

1.
Rozpatrzenie
poprawek
zgłoszonych w czasie drugiego
czytania do projektu ustawy
o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druki nr 3845
i 3866).
2. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego
czytania do projektu ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz niektórych innych ustaw
(druki nr 3840, 3887 i 3909).

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

1. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego
czytania do projektu ustawy
o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druki nr 3845
i 3866).
2 Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego
czytania do projektu ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz niektórych innych ustaw
(druki nr 3840, 3887 i 3909).

L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

218

23

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

219

23

Komisja Zdrowia Sejmu RP

220

24

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

221

24

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Cel posiedzenia
Pierwsze czytanie komisyjnego
projektu
ustawy
o
zmianie
ustawy o finansowym wsparciu
tworzenia
lokali
socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
(druk nr 3929).
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia oraz niektórych
innych
ustaw
(druk
nr 3763).
1. Raport na temat dzietności
i sytuacji ekonomicznej rodzin
w Polsce.
2.
Rozpatrzenie
Informacji
o wynikach kontroli koordynacji
polityki rodzinnej w Polsce.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie
dla Marszałka Sejmu – na
podstawie Ministra Pracy i Polityki Społecznej – wniosku Klubu
Parlamentarnego PiS o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu
„Informacji
Prezesa
Rady
Ministrów na temat polityki
rodzinnej w Polsce w oparciu
o raport NIK z dnia 13 lipca
2015 r. „Koordynacji polityki
rodzinnej w Polsce”.
1. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego
czytania
projektu
ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 3904 i 3912).
2. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego
czytania
projektu
ustawy
o zmianie ustawy o finansowym
wsparciu
tworzenia
lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych (druki nr 3929
i 3932).
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L.P.

222

223

Data
posiedzenia

Nazwa

24

Komisje: Administracji
i Cyfryzacji oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania
do projektu ustawy o związkach
metropolitalnych (druki nr 2107
i 3729).

29

Komisja Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Senatu RP

Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (druk senacki
nr 1084, druki nr 3773 i 3910).

224

29

Komisja Zdrowia
Sejmu RP

225

29

Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Sejmu RP

226

29

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Państwowej Senatu RP
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Cel posiedzenia

Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy
o działalności leczniczej oraz
ustawy
o
zmianie
ustawy
o działalności leczniczej oraz
niektórych innych ustaw (druk
senacki nr 1079, druki sejmowe
nr 3837, 3907 i 3907-A).
Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych
ustaw (druk senacki nr 1089,
druki sejmowe nr 3019, 3914
i 3914-A).
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (druk senacki
nr 1084, druki sejmowe nr 3773
i 3910).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym oraz
niektórych innych ustaw (druk
senacki nr 1097, druki sejmowe
nr 3545, 3767 i 3767-A).
3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(druk senacki nr 1086, druki
sejmowe nr 3927 i 3934).
4. Rozpatrzenie ustawy o związkach metropolitarnych (druk
senacki nr 1100, druki sejmowe
nr 2107, 3729 i 3729-A).

L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

227

29

Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej
Senatu RP

228

29

Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej
Sejmu RP

29

Komisje: Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Gospodarki
Narodowej, a także Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej
Sejmu RP

229

Cel posiedzenia
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnięnia i instytucjach rynku pracy
(druk senacki nr 1082, druki
sejmowe
nr
3465,
3553
i 3553-A).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
(druk senacki nr 1096, druki
sejmowe nr 3929 i 3932).
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(druki sejmowe nr 3845, 3866
i 3866-A).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw (druk
senacki nr 1083, druki sejmowe
nr 3840, 3887, 3909 i 3909-A).
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnięnia i instytucjach rynku pracy
(druk senacki nr 1082, druki
sejmowe
nr
3465,
3553
i 3553-A).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
(druk senacki nr 1096, druki
sejmowe nr 3929 i 3932).

październik

230

7

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

231

7

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP

Rozpatrzenie Informacji Rady
Ministrów o realizacji w roku
2014 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
(druk nr 3851).
Rozpatrzenie Informacji Rady
Ministrów o realizacji w roku
2014 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
(druk nr 3851).
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L.P.

Data
posiedzenia

Nazwa

232

7

Komisja Finansów Publicznych
Sejmu RP

233

8

Komisja Kontroli Państwa
Sejmu RP

234

8

Komisja Infrastruktury
Sejmu RP

235

8

236

8

Komisje: Administracji
i Cyfryzacji oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP
Komisje: Polityki Społecznej
i Rodziny oraz Infrastruktury,
a także Samorządu
Terytorialnej i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Cel posiedzenia
1. Rozpatrzenie uchwały Senatu
RP w sprawie ustawy o wsparciu
kredytobiorców znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej,
którzy
zaciągnęli
kredyt
mieszkaniowy (druk nr 3968).
2. Rozpatrzenie uchwały Senatu
RP w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo bankowe oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 3970).
3. Rozpatrzenie uchwały Senatu
RP w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo bankowe oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 3967).
1. Rozpatrzenie projektu dezyderatu
w
sprawie
polityki
rodzinnej w Polsce.
2. Rozpatrzenie projektu dezyderatu
w
sprawie poprawy
skuteczności wybranych form
aktywnego
przeciwdziałania
bezrobociu.
3.
Rozpatrzenie
Informacji
Najwyższej
Izby
Kontroli
o wynikach kontroli funkcjonowania
asystentów
rodziny
w świetle ustawy o wspieraniu
rodziny
i
systemie
pieczy
zastępczej.
Rozpatrzenie uchwały Senatu RP
w sprawie ustawy o zmianie
ustawy
–
Prawo
o
ruchu
drogowym.
Rozpatrzenie uchwały Senatu RP
w sprawie ustawy o związkach
metropolitalnych (druk nr 3971).
Rozpatrzenie uchwały Senatu RP
w sprawie ustawy o rewitalizacji
(druk nr 3825).

grudzień

237
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1

Komisja Zdrowia Sejmu RP

Informacja
Ministra
Zdrowia
o kierunkach planowanych działań
resortu w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego obywateli w latach
2015-2019.

L.P.

238

239

240

241

242

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

9

Komisja Administracji
i Spraw Wewnętrznych
Sejmu RP

Rozpatrzenie poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 68).

10

Komisje: Infrastruktury
oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Pierwsze
czytanie
poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o
ochronie
praw
lokatorów,
mieszkaniowym
zasobie
gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego
(druk nr 74).

10

Komisja Cyfryzacji,
Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii
Sejmu RP

Informacja Ministra Cyfryzacji Anny
Strężyńskiej
o
zamierzeniach
resortu.

15

Komisja Zdrowia Sejmu RP

1. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze
środków
publicznych
oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 73).
2. Zaopiniowanie projektu zmiany
planu finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia na 2015 rok.

15

Komisja Administracji
i Spraw Wewnętrznych
Sejmu RP

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania
do projektu ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (druki nr 68 i 94).

243

16

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

1. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach
kontroli ochrony zasobów w muzeach samorządowych.
2. Uzupełnienie składów podkomisji
stałych.

244

16

Komisja Finansów
Publicznych Sejmu RP

Rozpatrzenie poselskiego projektu
ustawy o podatku od niektórych
instytucji finansowych (druk nr 75).

Komisja Ochrony
Środowiska, Zasobów
Naturalnych
i Leśnictwa Sejmu RP

1. Informacja na temat głównych
kierunków
działań
Ministerstwa
Środowiska oraz przewidywanych
zakresów prac legislacyjnych.
2. Informacja na temat zakresu
i kompetencji Ministra Środowiska,
w świetle ostatniej nowelizacji
ustawy z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej
(Dz.U. 2015 poz. 812).

245

16
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Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

246

22

Komisje: Edukacji, Nauki
i Młodzieży oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

247

29

Komisja do spraw Kontroli
Państwa Sejmu RP

248

29

Komisja Kultury i Środków
Przekazu Sejmu RP

249

29

Komisja Administracji
i Spraw Wewnętrznych
Sejmu RP

250

30

Komisje: Infrastruktury
oraz Samorządu
Terytorialnego
i Polityki Regionalnej
Sejmu RP

251

30

Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu Senatu RP

Pierwsze
czytanie
poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 106).
Rozpatrzenie informacji Najwyższej
Izby Kontroli o wynikach kontroli
nadawania uprawnień do kierowania pojazdami.
Zaopiniowanie
dla
Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych rządowego projektu ustawy
o
ponownym
wykorzystywaniu
informacji
sektora
publicznego
(druk nr 141).
Pierwsze
czytanie
rządowego
projektu ustawy o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141).
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla
Komisji
Finansów
Publicznych
rządowego
projektu
ustawy
budżetowej na rok 2016 (druk
nr 146) w zakresie:
1. Części budżetowej 83 – Rezerwy
celowe, w zakresie pozycji 6, 54
i 70,
2.
Części
budżetowej
85
– Budżety wojewodów ogółem,
w zakresie działów:
b)
700
–
Gospodarka
mieszkaniowa:
- dochody i wydatki z zał. nr 1
i 2,
- zadania z zakresu administracji
rządowej i inne zadania zlecone
jednostkom
samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami
z zał. nr 7.
c) 710 – Działalność usługowa
- dochody i wydatki z zał. nr 1
i 2,
- wynagrodzenia w państwowych
jednostkach budżetowych z zał.
nr 6,
- zadania z zakresu administracji
rządowej i inne zadania zlecone
jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał.
nr 7.
Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (druki
sejmowe nr 106 i 148).

L.P.

Strona | 116

L.P.

252

Data
posiedzenia

30

Nazwa

Cel posiedzenia

Komisja Samorządu
Terytorialnego
i Administracji Państwowej
Senatu RP

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (druki
sejmowe nr 106 i 148).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy o służbie cywilnej oraz
niektórych innych ustaw (druki
sejmowe nr 119, do druku 119
i 143).

Szczegółowe sprawozdania z posiedzeń komisji sejmowych i senackich na
bieżąco zamieszczane są w Dzienniku Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.org)
w zakładce Legislacja, dziale: Sejm, Senat i Prezydent.
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Komisje merytoryczne ZPP
Kolejnym miejscem analizy aktów prawnych trafiających do Biura ZPP
w ramach konsultacji są funkcjonujące przy Związku Komisje merytoryczne.
Komisje podzielone są na obszary problemowe odzwierciedlające Zespoły
tematyczne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Wśród nich znajdują się:
 Komisja ds. Systemu Finansów Publicznych ZPP
 Komisja ds. Ustrojowych ZPP
 Komisja ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli ZPP
 Komisja ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
Środowiska ZPP
 Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZPP
 Komisja ds. Edukacji, Kultury i Sportu ZPP
 Komisja ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa ZPP
 Komisja ds. Statystyki Publicznej ZPP
 Komisja ds. Społeczeństwa Informacyjnego ZPP
 Komisja ds. Międzynarodowych ZPP

Ze składem osobowym poszczególnych Komisji merytorycznych ZPP można
zapoznać się po wejściu na stronę internetową ZPP:
 www.zpp.pl => Informacja o ZPP => Komisje
 link bezpośredni to: http://zpp.pl/infozpp/komisje

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku Powiatów Polskich cyklicznie, w każdym
tygodniu (w czwartek), wysyłało komunikat do Członków ww. Komisji z prośbą
o opinie do otrzymywanych projektów aktów prawnych. Napływające dokumenty
były analizowane przez ekspertów Biura, a na ich podstawie powstawały stanowiska
i opinie prawne, które kierowane były do odpowiednich instytucji centralnych.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach którejkolwiek z Komisji mogą zgłaszać
taką wolę pisząc na mail: biuro@powiatypolskie.pl
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Działalność przedstawicieli ZPP w krajowych
gremiach
Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, w roku sprawozdawczym,
podejmowali aktywne działania także w innych krajowych gremiach.
Do kluczowych z nich zalicza się przede wszystkim praca w Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego oraz innych komitetach, w tym monitorujących
i sterujących zewnętrzne programy pomocowe.
Precyzyjne informacje o zaangażowaniu ZPP w ww. pracach zestawiono w kolejnych
podrozdziałach.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu
Terytorialnego (KWRiST) funkcjonuje
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. 2005 nr 90 poz.
759) oraz zgodnie z Regulaminem Prac
Komisji. KWRiST odbywa swoje posiedzenia z reguły raz w miesiącu, a podczas każdego opiniuje kilkadziesiąt aktów
prawnych. Przede wszystkim jednak, praca Komisji odbywa się w zespołach
tematycznych.
Działalność
KWRiST
to
głównie
wypracowywanie wspólnych stanowisk
pomiędzy
przedstawicielami
rządu,
a
przedstawicielami
gmin,
miast,
powiatów i województw, dotyczących
zagadnień
ustrojowych.
Komisja
ta
rozpatruje
problemy
związane
z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego
obszaru znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej
międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

i

organizacji
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W okresie sprawozdawczym do prac w ramach posiedzeń plenarnych Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (na podstawie Uchwały nr 7/15 Zarządu
V Kadencji ZPP z dnia 4 marca 2015 r.) Związek Powiatów Polskich delegował
następujących przedstawicieli:
 Zbigniewa Deptułę – Starostę Makowskiego
 Edmunda Kaczmarka – Starostę Jędrzejowskiego
Z kolei do Zespołów tematycznych KWRiST (na podstawie Uchwały nr 15/15 Zarządu
V Kadencji ZPP z dnia 12 marca 2015 r. oraz Uchwały nr 17/15 Zarządu V Kadencji
ZPP z dnia 12 marca 2015 r.) zgłoszeni zostali następujący przedstawiciele:
 Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST:
 Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki
 Kazimierz Sać – Starosta Gryficki
 Leszek Burczyk – Starosta Starogardzki
 Katarzyna Liszka-Michałka – ekspert ZPP
 Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST:
 Andrzej Płonka – Starosta Bielski
 Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki
 Andrzej Nowicki – Starosta Piski
 Jacek Żmuda-Trzebiatowski – Starosta Bytowski
 Edmund Kotecki – Starosta Brzeziński
 Bernadeta Skóbel – ekspert ZPP
 Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
Środowiska KWRiST:
 Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski
 Tomasz Stanisławski – Wicestarosta Goleniowski
 Edmund Głombiewski – Starosta Lęborski
 Witold Kozłowski – Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego
 Mariusz Wiórek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tczew
 Grzegorz Kubalski – ekspert ZPP
 Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST:
 Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński
 Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki
 Ireneusz Kozecki – Starosta Nowotomyski
 Walery Czarnecki – Starosta Lubański
 Zbigniew Mazur – Skarbnik Powiatu Goleniowskiego
 Renata Ciurlik – Skarbnik Powiatu Poznańskiego
 Bernadeta Skóbel – ekspert ZPP
 Zespół ds. Statystyki Publicznej KWRiST:
 Jerzy Godzik – Starosta Kwidzyński
 Rudolf Borusiewicz – dyrektor Biura ZPP
Strona | 120

 Zespół ds. Międzynarodowych KWRiST:
 Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki
 Jolanta Gonta – Starosta Sochaczewski
 Andrzej Stolpa – Starosta Płoński
 Jarosław Komża – ekspert ZPP
 Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST:
 Jan Grabiec – Starosta Legionowski
 Marek Wysocki – Wicestarosta Piski
 Jan Grabkowski – Starosta Poznański
 Piotr Bożko – Wicestarosta Bielski
 Grzegorz Kubalski – ekspert ZPP
 Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST:
 Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
 Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki
 Kazimierz Lipiński – Starosta Pyrzycki
 Józef Kozina – Starosta Głubczycki
 Marek Ścisłowski – Starosta Grójecki
 Jan Nowak – Starosta Kazimierski
 Wojciech Cymerys – Starosta Sztumski
 Jarosław Komża – ekspert ZPP
 Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST:
 Grzegorz Pióro – Starosta Proszowicki
 Andrzej Plutecki – Starosta Radomszczański
 Bogdan Pągowski – Starosta Wyszkowski
 Gabryiela Lisius – Starosta Wejherowski
 Andrzej Maj – Starosta Kraśnicki
 Grzegorz Kubalski – ekspert ZPP
 Zespół ds. Ustrojowych KWRiST:
 Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski
 Marian Gamrat – Starosta Miechowski
 Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
 Małgorzata Tudaj – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski
 Tadeusz Łazowski – Starosta Bialski
 Edward Tyranowicz – Starosta Strzelecko-Drezdenecki
 Grzegorz Kubalski – ekspert ZPP
 Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich KWRiST:
 Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski
 Michał Godowski – Starosta Kielecki
 Franciszek Koszowski – Starosta Świecki
 Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki
 Rudolf Borusiewicz – dyrektor Biura ZPP
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W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń plenarnych
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Część projektów opiniowana była również w trybie obiegowym.
Do zaopiniowania przez ZPP tylko w ramach prac Komisji
trafiło ponad 350 projektów ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów.
Każdy z przedstawionych przez rząd projektów, był analizowany
i opiniowany przez ekspertów Biura Związku Powiatów Polskich.

Wszystkie projekty, które w 2015 roku, przedłożono do zaopiniowania
w ramach KWRiST przedstawione zostały w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

L.P.

Instytucja
przedkładająca

Tytuł projektu aktu prawnego
styczeń (stacjonarnie)

1

2

3

4

5

6

7

8
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Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
Rządowe
Centrum
Legislacji
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Zarząd
Województwa
Śląskiego
Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.
Projekt założeń ustawy o rewitalizacji.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu
udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów
składania wniosków o płatność w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji
rządowej oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt
ustawy
o
zasadach
uznawania
kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.

L.P.

Instytucja
przedkładająca

Tytuł projektu aktu prawnego

9

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające
w
publicznych
poradniach
psychologicznopedagogicznych.

10

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

11

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

12

Ministerstwo
Finansów

13

Ministerstwo
Finansów

14

Ministerstwo
Finansów

15

Ministerstwo
Finansów

16

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania
egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu
i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział
w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania
wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu
Strefowego.
Projekt ustawy o Administracji Podatkowej.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów
dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego
od osób prawnych i podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od
niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju
sektora rybołówstwa z udziałem Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego.
luty (obiegowo)

17

Ministerstwo
Zdrowia

18

Ministerstwo
Zdrowia

19

Ministerstwo
Zdrowia

20

Ministerstwo
Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wpisu
do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru
wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import
produktu leczniczego.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości
i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji
wytworzonych lub importera produktów leczniczych przez
inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego.
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L.P.
21

Instytucja
przedkładająca
Ministerstwo
Zdrowia

22

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

23

Ministerstwo
Spraw
Zagranicznych

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Zagranicznych
w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą.
luty (stacjonarnie)

24

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

Projekt Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2012 i 2013.

25

Ministerstwo
Obrony
Narodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie
sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych
osobom
spełniającym
powszechny
obowiązek
obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

26

Ministerstwo
Obrony
Narodowej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu
ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego
żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

27

Ministerstwo
Gospodarki

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
udzielania pomocy finansowej na centra badawczo-rozwojowe
przedsiębiorców
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Inteligentny Rozwój.

28

Ministerstwo
Gospodarki

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

29

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy
publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

30

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

31

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
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Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Rozwoju
oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie
w sprawie znaków i sygnałów.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach.

L.P.

32

33

34

35

36
37
38

Instytucja
przedkładająca
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji

39

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji

40

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji

41

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji

42

Ministerstwo
Zdrowia

43

Ministerstwo
Sportu
i Turystyki

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania przez
Polską
Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie,
tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów
inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustawy.
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach
oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw.
Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług
i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje
sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów
kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014–2020.
Projekt zarządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań
w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora
publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów
oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie
do świadczeń opieki zdrowotnej.
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki uchylającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji
do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu.
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Instytucja
przedkładająca
Ministerstwo
Sportu
i Turystyki

45

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

46

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

47

48

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
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Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
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Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
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Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

52
53
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Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
Ministerstwo
Finansów

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu
wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły
podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych
marzeń”.
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów
prowadzących szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły
muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowań
uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
- „Książki naszych marzeń”.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
szczegółowych
zasad
postępowania
w
celu
uznania
wykształcenia uzyskanego za granicą.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji
celowej na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników
zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażanie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
dla uczniów niepełnosprawnych.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne,
w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych, a także w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych
placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz
publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
szczegółowych
warunków
i
sposobu
przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
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Instytucja
przedkładająca
Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.
marzec (stacjonarnie)

55

56
57
58

Ministerstwo
Finansów
Ministerstwo
Sprawiedliwości
Ministerstwo
Sprawiedliwości
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych
dochodów podatników podatku dochodowego od osób
prawnych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek
handlowych.
Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej
informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa.
Projekt założeń do projektu ustawy o ochronie ludności.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sprawozdań z udzielonej pomocy
publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz
sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców.

59

Urząd Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

60

Ministerstwo
Środowiska

Projekt ustawy – Prawo wodne.

61

Ministerstwo
Środowiska

Projekt rozporządzenia Ministra
Przejściowego Planu Krajowego.

Ministerstwo
Środowiska

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru
zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych
lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji
wystawianych zaświadczeń.

63

Ministerstwo
Środowiska

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru
zaświadczenia o przetwarzanych zużytych bateriach lub
zużytych akumulatorach oraz ewidencji wystawianych
zaświadczeń.

64

Ministerstwo
Środowiska

Projekt
rozporządzenia
Rady
Karkonoskiego Parku Narodowego.

65

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020
z perspektywą 2030.

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich,
po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym
nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych,
po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym
nacisku pojedynczej osi do 8 t.

62

66

Środowiska

Ministrów

w

w

sprawie

sprawie
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Instytucja
przedkładająca

67

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

68

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

69

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

70

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji

71

Ministerstwo
Zdrowia

72

Ministerstwo
Zdrowia

73

Ministerstwo
Zdrowia

74

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków
instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych
programów operacyjnych.
Projekt Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis
przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach
regionalnych programów operacyjnych.
Projekt Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez
administratora bezpieczeństwa informacji.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń
dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu
oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością
wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
(GIS).
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania
pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia
na pracę.
kwiecień (stacjonarnie)
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Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w
sprawie
dokumentów
stwierdzających
uprawnienia
do kierowania pojazdami.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe,
badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe
oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020.

L.P.

Instytucja
przedkładająca

78

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

79

Ministerstwo
Gospodarki

80

Ministerstwo
Gospodarki

81

Ministerstwo
Środowiska

82

Ministerstwo
Środowiska

83

Ministerstwo
Środowiska

84

Ministerstwo
Środowiska

85

Ministerstwo
Środowiska

86

Ministerstwo
Środowiska

87

Ministerstwo
Środowiska

88

89

Województwo
KujawskoPomorskie
Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę
lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014-2020.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych
ustaw.
Projekt ustawy Ministra Gospodarki o zmianie ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych
ustaw.
Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego
rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji
do wykonywania górniczych zawodów regulowanych.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
dokumentacji mierniczo-geologicznej.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
sposobu i formy sporządzenia wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
sprawozdania o wydajności recyklingu zużytych baterii
i zużytych akumulatorów.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
zmieszanych
odpadów.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska
sposobu nadawania numeru rejestrowego.
Projekt
Regionalnej
Strategii
Innowacji
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

w

sprawie

Województwa

Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego.

90

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
uchylającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego
i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie
kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy
i doradcy zawodowego.

91

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz niektórych innych ustaw.
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Instytucja
przedkładająca
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Ministerstwo
Zdrowia

93

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
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Ministerstwo
Finansów

95

Ministerstwo
Finansów

96

Ministerstwo
Finansów

97

Ministerstwo
Finansów
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99

100

101

102
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Ministerstwo
Obrony
Narodowej
Ministerstwo
Obrony
Narodowej
Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych
i
zakładów
leczenia
odwykowego
przeznaczonych
do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu,
trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw
środków zabezpieczających.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie przygotowawcze”, objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych
dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego
od osób prawnych.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowej
klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku
dochodowego od osób fizycznych (z 13 kwietnia 2015 r.).
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obiektów
szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa
oraz ich szczególnej ochrony.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gotowości
obronnej państwa.
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pt. „Europejska Stolica Kultury 2016”.
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych szkół i placówek artystycznych.
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
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Instytucja
przedkładająca
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Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

104

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
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Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
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Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

107

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
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Ministerstwo
Sportu i
Turystyki

109

Ministerstwo
Administracji i
Cyfryzacji

110

Główny Urząd
Geodezji i
Kartografii

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej
zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
szczegółowych
warunków
i
sposobu
przeprowadzania
sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego
i
egzaminu
maturalnego.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
przechodzenia ucznia z publicznej szkoły lub niepublicznej
szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu
do publicznej szkoły innego typu albo do publicznej szkoły
tego samego typu.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury
szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.
maj (stacjonarnie)

111

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

112

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji

113
114

Urząd Zamówień
Publicznych
Urząd Zamówień
Publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych
do centralnej ewidencji kierowców.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury
szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub
usługi.
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Ministerstwo
Środowiska
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Ministerstwo
Środowiska
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Ministerstwo
Środowiska
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Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
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Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

120

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

121

Ministerstwo
Infrastruktury
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Ministerstwo
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Ministerstwo
Infrastruktury
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Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
zmieszanych
odpadów.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów
cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające
efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy
wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii
ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
w zakresie celu tematycznego 3 – wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę
i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy o rewitalizacji.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania
realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020.

L.P.

Instytucja
przedkładająca
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Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
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Ministerstwo
Rolnictwa
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Ministerstwo
Sportu
i Turystyki
Ministerstwo
Sportu i
Turystyki
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
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Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
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Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

134

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie
gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 2013.
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Projekt programu rozwoju sportu do roku 2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego.
Projekt
rozporządzenie
Ministra
Edukacji
Narodowej
zmieniającego rozporządzenie z dnia 12 marca 2009 r.
w
sprawie
szczegółowych
kwalifikacji
wymaganych
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można
zatrudnić
nauczycieli
niemających
wyższego
wykształcenia
lub
ukończonego
zakładu
kształcenia
nauczycieli.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek
osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli
polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących
w systemach oświaty innych państw, a także organizacji
dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć
wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju
pochodzenia.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom
i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne,
pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutycznoedukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć
opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 roku.
Strona | 133

L.P.

Instytucja
przedkładająca
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Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
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Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
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Ministerstwo
Gospodarki
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Ministerstwo
Finansów
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Ministerstwo
Finansów

140

Ministerstwo
Finansów

141

Ministerstwo
Finansów

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego
programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku
losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie
wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom
i uczniom w formie zajęć opiekuńczo-terapeutycznoedukacyjnych w 2015 roku.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
podstawy
programowej kształcenia w zawodach.
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu
gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji
ogólnej za rok 2014.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający
rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych
z
możliwości
otrzymania
środków
przeznaczonych
na realizację programów finansowanych z udziałem środków
europejskich.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający
rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych.

142

Ministerstwo
Finansów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający
rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży
zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz
przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości.

143

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz
wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy.

144

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

Projekt
Informacji
Rządu
Rzeczypospolitej
Polskiej
o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz realizacji
postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
czerwiec (stacjonarnie)
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Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
gospodarczej na lata 2015-2020 oraz projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie „Programu przeciwdziałania i zwalczania
przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020”.

L.P.

Instytucja
przedkładająca

Tytuł projektu aktu prawnego

146

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
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Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
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Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
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Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
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Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
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Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
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Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
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Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
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Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

157

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie szczegółowych warunków określenia obszarów
funkcjonalnych i ich granic.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 20142020.
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę
w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego
wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach
2014-2019.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę
energetyczną
w
ramach
regionalnych
programów
operacyjnych na lata 2014-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców na usługi doradcze oraz
udział w targach w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi
priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
rejestracji
i oznaczania pojazdów.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji
tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów
znaku legalizacyjnego.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat
za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego
i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.
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161

Instytucja
przedkładająca
Ministerstwo
Gospodarki
Ministerstwo
Gospodarki
Ministerstwo
Gospodarki
Ministerstwo
Gospodarki

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt ustawy – Prawo działalności gospodarczej.
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
działalności gospodarczej.
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
uwidaczniania cen towarów i usług.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw.

162

Ministerstwo
Gospodarki

163

Urząd
Marszałkowski
Województwa
KujawskoPomorskiego

164

Ministerstwo
Zdrowia

165

Ministerstwo
Zdrowia

166

Ministerstwo
Finansów

Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej.

167

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego
trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

168

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Projekt
rozporządzenia
Ministra
zmieniającego
rozporządzenie
w
eksternistycznych.
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Projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa KujawskoPomorskiego do roku 2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych
laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań
i
sposobów
unieszkodliwiania
odpadów
medycznych
i weterynaryjnych.

Edukacji
sprawie

Narodowej
egzaminów

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów
rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw oraz
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

L.P.

Instytucja
przedkładająca

Tytuł projektu aktu prawnego

171

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia
granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom
statusu miasta, utworzenia gminy, ustalenia granic oraz
zmiany nazwy i siedzib władz niektórych gmin.

172

173

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji
Główny Urząd
Geodezji
i Kartografii

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany
siedziby władz Powiatu Stargardzkiego.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniający rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.
lipiec (stacjonarnie)

174

Ministerstwo
Finansów

175

Ministerstwo
Rolnictwa

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji
o pracy i wynikach audytu wewnętrznego.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 .

Ministerstwo
Rolnictwa

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

177

Ministerstwo
Rolnictwa

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

178

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie wykazu samorządowych instytucji
kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko
dyrektora następuje w drodze konkursu.

179

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
programu
wieloletniego
„Narodowy
Program
Rozwoju
Czytelnictwa”.

180

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach
artystycznych.
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181

182

183

Instytucja
przedkładająca
Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

184

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

185

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

186

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

187

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

188

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

189

Ministerstwo
Zdrowia

190

Ministerstwo
Zdrowia

191

Ministerstwo
Zdrowia

192

Ministerstwo
Zdrowia
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Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie typów szkół artystycznych publicznych
i niepublicznych.
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
w
sprawie
egzaminów
eksternistycznych
z zakresu szkół artystycznych.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki
zawodu.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki
doskonalenia
nauczycieli
o
zasięgu
ogólnokrajowym,
publicznej
placówki
doskonalenia
nauczycieli
szkół
artystycznych
oraz
publicznej
placówki
doskonalenia
nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają
w szkołach rolniczych.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania gminom
dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli.
Projekt rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez
wojewodów oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży młodzieży
i dzieciom.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu
substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu
wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia stomatologicznego.

L.P.

Instytucja
przedkładająca

193

Ministerstwo
Środowiska

Projekt rozporządzenia Rady
za korzystanie ze środowiska.

194

Ministerstwo
Gospodarki

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

195

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni.

196

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny
energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

197

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności
oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

198

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę
sportową
i
wielofunkcyjną
infrastrukturę
rekreacyjną
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020.

199

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków dostępu
i korzystania z infrastruktury kolejowej.

200

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji
służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

201

202

203

204

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego
Ministerstwo
Obrony
Narodowej
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i Ministerstwo
Obrony
Narodowej

Tytuł projektu aktu prawnego
Ministrów

w

sprawie

i

opłat

Rozwoju

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.
Projekt aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020.

dla

Projekt „Programu Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022”
(ReSAP) wraz z projektem uchwały Rady Ministrów.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra
Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2016 roku.
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Instytucja
przedkładająca

Tytuł projektu aktu prawnego

205

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt
rozporządzenia
Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa
„Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi
i gminie, przekazywania staroście środków finansowych
na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom
pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi
i gminie.

206

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielenia
dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego
na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych
i gminnych.

207

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia
programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”.

208

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Projekt
programu
Regionalna
Strategia
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

209

Ministerstwo
Gospodarki

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie sieci
ciepłowniczej
lub
chłodniczej
w
ramach
Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ministerstwo
Gospodarki

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne
w zakresie infrastruktury energetycznej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

L.P.

210

211

Ministerstwo
Gospodarki

212

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

213

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Innowacji

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie jednostek
kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej
utrzymania i remontów na lata 2016–2023”.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
sierpień (stacjonarnie)

214
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Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

L.P.

Instytucja
przedkładająca

215

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

216

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

217

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

218

Ministerstwo
Gospodarki

219

220

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej
Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę
badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w
sprawie
warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz warunków
technicznych użytkowania tych obiektów.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w
sprawie
dokonywania
klasyfikacji
odcinków
dróg
ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz
ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych
ustaw.
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku.

221

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym.

222

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

223

Ministerstwo
Finansów

224

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

225

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm
szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji
rolnej.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
działania
publicznych
poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
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Instytucja
przedkładająca

Tytuł projektu aktu prawnego

226

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej
w
sprawie
szczegółowych
kwalifikacji
wymaganych
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można
zatrudnić
nauczycieli
niemających
wyższego
wykształcenia
lub
ukończonego
zakładu
kształcenia
nauczycieli.

227

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

228

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

229

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

L.P.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania
zaliczek w ramach PROW 2014-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
wrzesień (stacjonarnie)

230

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

231

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie uzyskania uprawnień przez
instruktorów
i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych
w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków
komisji.

232

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze
związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz
pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji
początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich
w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych
na lata 2007-2013.

233

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy
de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich
w ramach regionalnych programów operacyjnych.
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L.P.

Instytucja
przedkładająca

234

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

235

Ministerstwo
Środowiska

236

Ministerstwo
Gospodarki

237

238

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

239

Ministerstwo
Zdrowia

240

Ministerstwo
Zdrowia

241

Ministerstwo
Zdrowia

242

Ministerstwo
Zdrowia

243

Ministerstwo
Zdrowia

244

Ministerstwo
Zdrowia

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy
ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach
regionalnych programów operacyjnych.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
wzorów sprawozdań odebranych i zebranych odpadach
komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz
realizacji
zadań
z
zakresu
gospodarki
odpadami
komunalnymi.
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie
transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa
Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania
na środowisko.
Projekt Subregionalnego Programu Rozwoju do roku 2020 dla
Województwa Małopolskiego.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań
zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych
w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż
partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych
i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania
komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze
medycznie wspomaganej prokreacji.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń
w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania,
testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków
przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie
wspomaganej
prokreacji
osób,
których
czynności
bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych
i zarodków, a także bezpieczeństwo dawców i biorczyń.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Zdrowia
w
sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia banku komórek rozrodczych zarodków.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Zdrowia
w
sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wywozu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium komórek rozrodczych i zarodków.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru
dawców komórek rozrodczych i zarodków.
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L.P.

Instytucja
przedkładająca

245

Ministerstwo
Zdrowia

246

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

247

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

248

Ministerstwo
Finansów

249

Ministerstwo
Finansów

250

Ministerstwo
Finansów

251

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury
Narodowego
w
sprawie
dodatkowego
pracowników instytucji kultury.

252

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej
w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej.

253

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu
podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw,
form
doskonalenia
zawodowego
dofinansowywanych
ze
środków
wyodrębnionych
w
budżetach
organów
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów
i trybu przyznawania tych środków.

254

Ministerstwo
Sprawiedliwości

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie
sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy
prawnej.
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Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Zdrowia
w
sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać
dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków.
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi
spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka
wsparcia dziennego.
Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy
o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 3744).
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu
terytorialnego,
jednostek
budżetowych,
samorządowych
zakładów
budżetowych,
państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym oraz niektórych innych ustaw.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
od nagród otrzymanych w „Loterii Paragonowej”.
i Dziedzictwa
wynagradzania

L.P.

Instytucja
przedkładająca

Tytuł projektu aktu prawnego

255

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia
metryki sprawy jest wyłączony.
październik (stacjonarnie)

256

257

258
259

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania
zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów.

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej
Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej
Ministerstwo
Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych
w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania
zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu
postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Projekt założeń projektu ustawy o zm. ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu scalanie
gruntów.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr
oleju w 2016 roku.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek
doskonalenia nauczycieli.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
zmiany
rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego.

260

Ministerstwo
Zdrowia

261

Ministerstwo
Zdrowia

262

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

263

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

264

265

266

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

267

Urząd Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

268

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019.
Strona | 145

L.P.

269

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

Instytucja
przedkładająca
Urząd
Marszałkowski
Województwa
KujawskoPomorskiego
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska

Tytuł projektu aktu prawnego

Projekt Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji
drogowej i kolejowej 2014-2020.
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Aktualizacji
Krajowego planu gospodarki odpadami 2014”.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ucker.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia
planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia
planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza Pregoły.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły.

282

Ministerstwo
Środowiska

283

Ministerstwo
Środowiska

284

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie
standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji
kierowców.

285

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji
dotyczących naruszeń, w związku z którymi składano
zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego.

286

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie
standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji
pojazdów.
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Instytucja
przedkładająca

Tytuł projektu aktu prawnego

287

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie
standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji
posiadaczy kart parkingowych.

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu
– Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej
ewidencji kierowców.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych
z centralnej ewidencji kierowców.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej
ewidencji pojazdów.

292

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej
ewidencji kierowców.

293

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom
zobowiązanym do przekazywania danych do centralnej
ewidencji pojazdów.

294

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym
zespołom
do
spraw
orzekania
o
niepełnosprawności
obowiązanym do przekazywania danych do centralnej
ewidencji posiadaczy kart parkingowych.

295

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom
zobowiązanym do przekazywania danych do centralnej
ewidencji kierowców.

296

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych
w centralnej ewidencji pojazdów.

297

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie
wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej
ewidencji kierowców.

298

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych
w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych.

299

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej
ewidencji pojazdów.

288

289

290

291
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Instytucja
przedkładająca

300

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

301

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

302

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

303

Ministerstwo
Finansów

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów
homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę
w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" na lata 20162017.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych
do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy
Państwowej Straży Pożarnej.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu
określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów
i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku
niektórych podatników.

304

Ministerstwo
Finansów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
od
niektórych
dochodów
(przychodów)
związanych
z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu
opieki paliatywnej lub hospicyjnej.

305

Ministerstwo
Finansów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru
zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

306

Ministerstwo
Finansów

307
308
309

Ministerstwo
Finansów
Ministerstwo
Finansów
Ministerstwo
Finansów

310

Ministerstwo
Finansów

311

Ministerstwo
Finansów

312

Ministerstwo
Finansów

313

Ministerstwo
Finansów

314

Ministerstwo
Finansów
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Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zeznania
podatkowego
składanego
przez
podatników
podatku
od spadków i darowizn.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu
pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru
deklaracji na podatek od środków transportowych.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji
na podatek od środków transportowych składanych za pomocą
komunikacji elektronicznej.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych
dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy
offsetowej.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie licytacji
elektronicznej i systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego przeprowadza się licytację.

L.P.
315

Instytucja
przedkładająca
Ministerstwo
Finansów

316

Ministerstwo
Finansów

317

Rada Ministrów

318

Strona
Samorządowa
KWRiST

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mandatów
karnych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego.
październik (obiegowo)

319

320

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu
rejestracji stanu cywilnego.
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego
oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
listopad (obiegowo)

321
322

Ministerstwo
Zdrowia
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

323

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji

324

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji

325

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji

326

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
Projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw
niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu
fizjograficznego.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
w
sprawie
sposobu
prowadzenia
rejestru
związków
międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich
zmian.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów
oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
w
sprawie
sposobu
prowadzenia
rejestru
związków
powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków
i ich zmian.
grudzień (obiegowo)

327

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu prowadzenia ewidencji grobów.
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328

Instytucja
przedkładająca
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt
rozporządzenia
Rady
Ministrów
uchylającego
rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy
Grabówka.

329

Ministerstwo
Spraw
Zagranicznych

330

Ministerstwo
Finansów

331

Ministerstwo
Finansów

332

Ministerstwo
Finansów

333

Ministerstwo
Finansów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz
opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które
muszą być zawarte w rachunkach.

334

Ministerstwo
Finansów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru
oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych,
które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej,
i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych,
które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.

335

Ministerstwo
Finansów

336
337

Ministerstwo
Finansów
Ministerstwo
Finansów

Projekt
rozporządzenia
Ministra
w sprawie Rejestru Europejskich
Terytorialnej.

Spraw
Zagranicznych
Ugrupowań Współpracy

Propozycja podziału w 2015 r. kwoty z rezerwy subwencji,
o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku
z realizacją ustawy budżetowej.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego
rozporządzenie z dnia 31 października 2014 r. w sprawie
określenia należności pieniężnych, których egzekucja może
być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru
imiennego
upoważnienia
do
przeprowadzenia
kontroli
podatkowej.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości
opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów.

338

Ministerstwo
Finansów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów
pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów
zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw.

339

Ministerstwo
Finansów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru
pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do doręczeń
oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub
wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.

340

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby
wykonującą działalność rolniczą.

341

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie podstawowej normy obszarowej użytków rolnych
w gospodarstwie rolnym dla każdego województwa.
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Instytucja
przedkładająca

342

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

343

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

344

345

Urząd
Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego

346

Ministerstwo
Zdrowia

347

Ministerstwo
Zdrowia

348

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

349

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

350

351

Starostwo
Powiatowe
w Głogowie
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

352

Ministerstwo
Gospodarki

353

Ministerstwo
Finansów

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie powierzchni preferowanej użytków rolnych
będących przedmiotem własności w gospodarstwie rolnym dla
każdego województwa.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania
pisemnej zgodny na przeniesienie własności nieruchomości
albo ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Projekt Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
problemów alkoholowych w Województwie WarmińskoMazurskim na lata 2016-2020.
Projekt Wojewódzkiego Programu wyrównywania szans
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy
w
realizacji
zadań
na
rzecz
zatrudniania
osób
niepełnosprawnych na lata 2016-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu
i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami
zakwalifikowanymi
do
kadry
narodowej
w
sportach
olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji
lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń
lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości
wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych
orzeczeń.
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych
w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.
Projekt
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
w sprawie trybu przyznawania rekompensaty pieniężnej
członkowi ochotniczej straży pożarnej z tytułu niezdolności
do pracy.
Projekt Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata
2016-2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie granicy portu morskiego w Tolkmicku.

i

Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego
przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania
z odpadami powstałymi w wyniku procesu.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu
przesyłania w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwa
ogólnego,
pełnomocnictwa
szczególnego
oraz
pełnomocnictwa do doręczeń.
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354

355

Instytucja
przedkładająca
Ministerstwo
Finansów
Ministerstwo
Finansów

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń
wydawanych przez organy podatkowe.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
od
niektórych
dochodów
(przychodów)
otrzymanych
na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.

Projekty aktów prawnych, przesyłanych do zaopiniowania
KWRiST, zamieszczane są na bieżąco:

w ramach

 na stronie Związku Powiatów Polskich: (www.zpp.pl) w dziale Prace
KWRiST, zakładce: Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

 w Dzienniku Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.org) w zakładce:
Legislacja, kategorii: O Komisji Wspólnej, dziale: Proces legislacyjny
– akty prawne do zaopiniowania
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Z kolei szczegółowe sprawozdania z prac KWRiST zamieszczane są
w Dzienniku Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.org) w zakładce Legislacja,
w dziale Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
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Komitety monitorujące i sterujące
Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich aktywnie biorą udział
w pracach komitetów monitorujących i sterujących Programy Operacyjne.
Podczas tych posiedzeń występują oni w interesie jednostek samorządu
terytorialnego, a także organizacji skupiających samorządy.

W okresie sprawozdawczym odbyło się kilkadziesiąt posiedzeń różnego
rodzaju komitetów monitorujących i sterujących.
Dzięki determinacji Członków w poszczególnych komitetach udało się
zmienić wiele zapisów niekorzystnych dla samorządów,
a także wpisać organizacje JST jako beneficjentów
w kilku działaniach, m.in. Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój
i Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Informacje z prac ww. komitetów zamieszczane są na bieżąco w Dzienniku
Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.org), w Serwisie Głównym, dziale:
Eurofundusze 2014-2020.
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Delegaci ZPP w poszczególnych gremiach
W okresie sprawozdawczym delegowano przedstawicieli Związku Powiatów
Polskich do prac w ramach kolejnych gremiów, których zakres działania
dotyka także jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe zestawienie, obrazujące osoby reprezentujące ZPP w poszczególnych organach, przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie tabelaryczne (kolejność chronologiczna wg daty delegowania).
L.P.

1

2

3

4

Organ
Komitet Monitorujący Program
Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój
przy Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju

Komitet Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego

Polska Organizacja Turystyczna
przy Ministerstwie Sportu i Turystyki
Komitet Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Łódzkiego

Przedstawiciel
Jarosław Komża – ekspert ZPP
Rudolf Borusiewicz – dyrektor
Biura ZPP (zastępca)
Piotr Pośpiech
– Starosta Kluczborski
Radosław Roszkowski
– Starosta Prudnicki
Małgorzata Tudaj – Starosta
Kędzierzyńsko-Kozielski (zastępca)
Józef Swaczyna – Starosta
Strzelecki, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej ZPP, przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Opolskiego (zastępca)
Janina Kwiecień – Starosta
Kartuski, wiceprezes Zarządu ZPP
Wojciech Zdziarski
– Starosta Łęczycki
Barbara Robak – etatowy członek
Zarządu Powiatu Tomaszowskiego
(zastępca)
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Przedstawiciel

Komitet Monitorujący dla Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
na lata 2009-2014 przy Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju

Rudolf Borusiewicz
– dyrektor Biura ZPP
Jarosław Komża
– ekspert ZPP (zastępca)

6

Komitet Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego

Roman Potocki
– Starosta Wrocławski,
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
Łukasz Rokita – kierownik Wydziału
Inwestycji i Funduszy Unijnych
Starostwa Powiatowego w Miliczu
(zastępca)

7

Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji

Michał Karalus - ekspert

8

Komitet Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego

Bernard Bednorz
– Starosta Bieruńsko-Lędziński,
wiceprzewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Śląskiego
Paweł Sadza
– Starosta Pszczyński (zastępca)

5

9

10

11

12

Komitet Monitorujący Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2014-2010 przy Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju
Komitet Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 przy
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego
Małopolska Rada ds. Społeczeństwa
Informacyjnego przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego
Małopolska Grupa Robocza ds. Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego

Jarosław Komża – ekspert ZPP
Rudolf Borusiewicz – dyrektor
Biura ZPP (zastępca)
Janina Kwiecień – Starosta
Kartuski, wiceprezes Zarządu ZPP
Sławomir Ziemianowicz – radny
Rady Powiatu Słupskiego (zastępca)
Józef Tomal – Starosta Myślenicki,
wiceprzewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Małopolskiego
Grzegorz Pióro
– Starosta Proszowicki

13

Komitet Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego

Robert Godek – Starosta
Strzyżowski, wiceprezes Zarządu ZPP
Beata Bielecka – naczelnik Wydziału
Funduszy Europejskich i Strategii
Rozwoju w Urzędzie Miejskim
w Przemyślu (zastępca)

14

Komitet Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Mirosław Graczyk
– Starosta Toruński
Krzysztof Maćkiewicz – Starosta
Wąbrzeski (zastępca)
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15

Komitet Monitorujący Program
Operacyjny Polska Wschodnia
2014-2020 przy Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju

Bogdan Zieliński – Starosta
Wysokomazowiecki (zastępca)

16

Platforma Partnerstwa PublicznoPrywatnego przy Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju

Rudolf Borusiewicz
– dyrektor Biura ZPP
Jarosław Komża – ekspert ZPP
(zastępca)

17

Zespół Roboczy ds. Aktualizacji
Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w ramach Koalicji na rzecz
Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Narodowego Banku Polskiego

Józef Matysiak – Starosta Rawski

18

Komitet Monitorujący Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

Bogdan Soboń – Starosta Konecki
Józef Michalik
– Starosta Lubaczowski
Wiesław Basiak – naczelnik
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
w Starostwie Powiatowym w Końskich
(zastępca)
Zbigniew Kiszka – Starosta
Przeworski (zastępca)

19

Komitet Monitorujący Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego

Józef Krzyworzeka – Starosta
Krakowski, przewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Małopolskiego
Ludwik Węgrzyn – Starosta
Bocheński, prezes Zarządu ZPP
(zastępca)

20

Rada Działalności Pożytku Publicznego
przy Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

Andrzej Nowicki – Starosta Piski,
członek Zarządu ZPP

21

22

Grupa Sterująca Ewaluacją Programu
Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój
przy Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju
Komitet Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego

Jarosław Komża – ekspert ZPP

Tadeusz Łazowski – Starosta Bialski
Zenon Rodzik – Starosta Opolski
(zastępca)

23

Komitet Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego

Szczepan Ołdakowski
– Starosta Suwalski, członek
Komisji Rewizyjnej ZPP
Sławomir Snarski – Starosta Bielski,
wiceprezes Zarządu ZPP (zastępca)

24

Komitet Konsultacyjny ds. Projektów
Transnarodowych i Międzyregionalnych
na lata 2014-2020

Marek Kotschy
– Wicestarosta Szczecinecki
Jacek Karnowski
– Prezydent Miasta Sopot
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25

Komitet Monitorujący Małopolski
Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007-2013 przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego

26

Komitetu Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny – Lubuskie 2020
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego

27

28

29

30

31

32

33

Komitet Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego
Zespół ds. partnerstwa publicznoprywatnego przy Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju
Komitet Monitorujący Program
Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014-2020 przy Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju
Komitet Monitorujący Program
Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
przy Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju
Rada Rynku Pracy
przy Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Komitet Sterująco-Monitorujący Program
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
przy Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Grupa Robocza ds. zdrowia
i rehabilitacji przy Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Przedstawiciel
Marek Pławiak – Starosta
Nowosądecki, członek Zarządu ZPP
Monika Bochenek – dyrektor
Powiatowego Centrum Funduszy
Europejskich w Nowym Sączu
(zastępca)
Zbigniew Szumski – Starosta
Świebodziński, wiceprezes Zarządu
ZPP, wiceprzewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Lubuskiego
Elwira Bełenkowska – inspektor
w Wydziale Zarządzania Projektami
Europejskimi i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (zastępca)
Zbigniew Deptuła – Starosta
Makowski, członek Zarządu ZPP
Zenon Szczepankowski
– Starosta Przasnyski (zastępca)
Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki
Jarosław Komża
– ekspert ZPP (zastępca)
Wojciech Ołdakowski
– Starosta Piaseczyński
Michał Godowski
– Starosta Kielecki (zastępca)
Adam Andriaszkiewicz
– Starosta Choszczeński
Rudolf Borusiewicz
– dyrektor Biura ZPP (zastępca)
Jan Grabkowski – Starosta
Poznański, wiceprzewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Wielkopolskiego
Andrzej Nowicki
– Starosta Piski, członek Zarządu ZPP
Rudolf Borusiewicz
– dyrektor Biura ZPP (zastępca)
Józef Kardyś
– Starosta Kolbuszowski

34

Rada Infrastruktury Informacji
Przestrzennej przy Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju

Jerzy Kolarz – Starosta Buski
Antoni Koszyk – Wicestarosta
Nowosądecki (zastępca)
Jan Schnerch – dyrektor Łódzkiego
Ośrodka Geodezji (zastępca)

35

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii
Społecznej przy Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Krzysztof Lis – Starosta
Szczecinecki, członek Zarządu ZPP,
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego
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36

Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

37

38

39

40
41

Komitet Monitorujący Program
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013 przy Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju
Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi
dla Samorządu Terytorialnego
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Rada Programowa Narodowego
Instytutu Samorządu Terytorialnego
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Rada Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób
Niepełnosprawnych przy Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

42

Rada Rynku Pracy
przy Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

43

Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
przy Ministerstwie Sprawiedliwości

44
45
46

47

Rada Działalności Pożytku Publicznego
przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej
Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu
Ochronny Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Rada Leśnictwa
przy Ministerstwie Środowiska
Rada ds. Zdrowia Publicznego
przy Ministerstwie Zdrowia

Przedstawiciel
Paweł Pikula – Starosta Lubelski,
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego
Tadeusz Kwiatkowski
– Starosta Dąbrowski, członek
Zarządu ZPP (zastępca)
Dariusz Kołodziejczyk
– Starosta Świdnicki (zastępca)
Wacław Strażewicz
– Starosta Giżycki, przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Andrzej Szymanek
– Starosta Wieruszowski
Ludwik Węgrzyn – Starosta
Bocheński, prezes Zarządu ZPP
Tadeusz Kwiatkowski – Starosta
Dąbrowski, członek Zarządu ZPP
Edward Tyranowicz – Starosta
Strzelecko-Drezdenecki
(członkiem Rady jest również Jan
Grabkowski – Starosta Poznański)
Edmund Kaczmarek
– Starosta Jędrzejowski,
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Świętokrzyskiego,
członek Zarządu ZPP
Andrzej Nowicki
– Starosta Piski, członek Zarządu ZPP
Marek Tramś – Starosta Polkowicki,
wiceprezes Zarządu ZPP
Ludwik Węgrzyn – Starosta
Bocheński, prezes Zarządu ZPP
Andrzej Płonka – Starosta Bielski
(woj. śląskie), przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Śląskiego, wiceprezes Zarządu ZPP

Delegaci Związku Powiatów Polskich działając w poszczególnych gremiach, bronią
interesów samorządów powiatowych.
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Reprezentanci ZPP na arenie międzynarodowej
Reprezentanci Związku Powiatów Polskich pracują także w ramach
organizacji międzynarodowych, gdzie dbają o interesy samorządów terytorialnych szczebla pośredniego.
Wśród nich można wymienić:

Komitet Regionów UE
Utworzony w 1994 r. Komitet Regionów (KR) jest
zgromadzeniem
przedstawicieli
samorządów
regionalnych i lokalnych UE.
W jego skład wchodzi 350 członków – przewodniczących regionów, burmistrzów i demokratycznie wybranych
przedstawicieli regionów i miast z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.
Komitet Regionów UE dąży do zbliżenia obywateli do Unii Europejskiej.
Powszechnie wiadomo, że:
 70% unijnego prawodawstwa ma wpływ na regiony i gminy,
 obywatele Europy muszą być zaangażowani w tworzenie UE,
 50% obywateli UE uważa, że ich przedstawiciele wybierani na szczeblu
lokalnym i regionalnym potrafią lepiej prezentować ich interesy na poziomie
unijnym,
 przedstawiciele władz wyłonionych w wyborach lokalnych i regionalnych,
bezpośrednio znający swych obywateli, powinni móc wyrażać swe stanowisko
w trakcie prac nad ustawodawstwem UE.
Rola KR-ów została potwierdzona i wzmocniona traktatem lizbońskim w 2009 r.
Dzięki Komitetowi Regionów UE władze lokalne i regionalne
krajów członkowskich mogą zabrać głos
na temat opracowywanego prawa unijnego,
które może oddziaływać na miasta i regiony.
Obszary odpowiedzialności
Komitet Regionów UE może zajmować stanowisko we wszystkich dziedzinach
istotnych dla regionów i społeczności lokalnych.
Obejmuje to: spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną; zatrudnienie; sprawy
społeczne; edukację, młodzież i kulturę; zdrowie publiczne; transport; sport oraz
środowisko naturalne, energię i zmianę klimatu.
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Członkowie Komitetu Regionów UE
Członkowie muszą być wyłonieni w wyborach demokratycznych lub sprawować
mandat polityczny w kraju pochodzenia. Na co dzień żyją i pracują w swoim mieście
lub regionie, a zatem dobrze znają bolączki i obawy swoich wyborców.
Są ich głosem w samym centrum podejmowania decyzji i tworzenia prawa,
a zarazem na bieżąco informują ich o procesach zachodzących w UE.

Zdjęcia: cor.europa.eu

Przedstawicielami ZPP w Komitecie Regionów UE są: Ludwik Węgrzyn – prezes
Zarządu ZPP, Starosta Bocheński; Marek Tramś – wiceprezes Zarządu ZPP,
Starosta Polkowicki; dr Lech Jaworski – radny Rady m.st. Warszawy.
Zastępcami przedstawicieli ZPP są: Marzena Kempińska – radna Powiatu
Świeckiego; Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki; Robert Godek – wiceprezes
Zarządu ZPP, Starosta Strzyżowski.

Zdjęcie: cor.europa.eu
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Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE)
w Izbie Władz Lokalnych

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and
Regional Authorities) jest organem doradczym Komitetu Ministrów,
reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy.
Od 1994 r. jest organem stałym zbierającym się dwa razy do roku na sesjach
w Strasburgu.
Kongres składa się z dwóch izb: Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Pracom
przewodzi wybierany co dwa lata Przewodniczący. Wybierają go na przemian obie
izby. W ramach Kongresu działają także stałe komisje oraz grupy robocze.
Obecnie Kongres liczy 636 członków - 318 przedstawicieli państw członkowskich
oraz ich 318 zastępców. Liczba mandatów dla każdego państwa członkowskiego Rady
Europy jest taka sama jak w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Na Polskę przypada
12 miejsc (i 12 miejsc dla zastępców członków). Reprezentanci danego państwa
muszą posiadać mandat pochodzący z wyborów regionalnych lub lokalnych.
Główną rolą Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy
jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej
oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego.
Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych
w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego.
Kongres zachęca także do decentralizacji i regionalizacji oraz współpracy
transgranicznej między regionami i miastami państw członkowskich. Kongres
zapewnia udział władz lokalnych i regionalnych w pracach Rady Europy.
Najważniejszym zadaniem Kongresu jest ocena sytuacji demokracji lokalnej
w państwach członkowskich. Przeprowadza w tym celu regularne wizyty
monitorujące stan realizacji założeń Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
Prowadzi też konstruktywny dialog z rządami członkowskimi i zachęca je do
szerszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces decyzyjny.
Kongres ocenia również przestrzeganie zasady subsydiarności.
Kongres pełni rolę obserwatora
w państwach członkowskich UE.
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podczas

wyborów

lokalnych

i

regionalnych

Kongres wspiera tworzenie narodowych stowarzyszeń, których zadaniem jest
działanie na rzecz interesów władz lokalnych w polityce państwa.
Prowadzi działalność na rzecz rozwoju współpracy
międzykulturowego i zrównoważonego rozwoju lokalnego.

transgranicznej,

dialogu

Zdjęcie: coe.int

Przedstawicielami ZPP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE)
w Izbie Władz Lokalnych są: Walery Czarnecki – Starosta Lubański oraz
Ewa Masny-Askanas – wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy (zastępca).

Zdjęcie: coe.int
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Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR)
Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) została
założona w 1951 roku przez grupę burmistrzów z Europy.
Później rozszerzyła zakres działania na regiony i została
Radą Gmin i Regionów Europy.
CEMR jest obecnie największą organizacją zrzeszającą
lokalne i regionalne władze w Europie. Jej członkami
jest ponad 50 krajowych stowarzyszeń miast, gmin
i regionów z 39 krajów. Łącznie jest to około 100 000 przedstawicieli władz
lokalnych i regionalnych.
Rada Gmin i Regionów Europy działa
na rzecz lokalnych i regionalnych samorządów i demokracji.
Aby osiągnąć ten cel, stara się kształtować przyszłość Europy poprzez zachęcanie
lokalnych i regionalnych podmiotów do wpływania na europejskie prawo i politykę
oraz do wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym i regionalnym.
CEMR działa w wielu dziedzinach: rynek pracy, energia, środowisko, równe szanse,
zarządzanie i przyszłość UE, społeczeństwo informacyjne, samorząd międzynarodowy, demokracja lokalna i regionalna, samorząd lokalny i regionalny jako
pracodawca, współpraca Północ-Południe, usługi publiczne/zamówienia publiczne,
polityka regionalna, sprawy społeczne, wzrost zrównoważony, miasta partnerskie,
transport, polityka ds. miast i wsi.

Zdjęcie: ccre.org

Strona | 164

Komitety i grupy robocze tej organizacji starają się wpływać na projekty
unijnych aktów prawnych, aby zapewnić, że interesy i obawy władz
lokalnych i regionalnych brane są pod uwage od początku do samego końca
procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej.
Przedstawicielami ZPP w Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR) są: Ewa MasnyAskanas – wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy; Hanna Zdanowska –
Prezydent Miasta Łodzi oraz Roman Potocki – Starosta Wrocławski.

Europejska
Konfederacja
Pośredniego (CEPLI asbl)

Władz

Lokalnych

Szczebla

CEPLI to pierwsza europejska konfederacja
grupująca krajowe stowarzyszenia reprezentujące
władze lokalne pośredniego szczebla (powiaty)
z ośmiu krajów europejskich (Belgii, Bułgarii, Francji,
Niemiec, Węgier, Włoch, Polski i Rumunii) oraz dwie
europejskie sieci pośrednich władz lokalnych: Arco
Latino i Partenalia.

Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI)
reprezentuje stowarzyszenia krajowe i europejskie sieci władz lokalnych,
które współpracują ze sobą w celu:
 zwiększenia udziału władz lokalnych pośrednich w europejskim procesie
decyzyjnym;
 reprezentowania ich interesów na poziomie europejskim, zwłaszcza
w odniesieniu do europejskiego prawodawstwa;
 stworzenia bezpośredniego dialogu na poziomie europejskim, z instytucjami
odpowiedzialnymi za programy i główne polityki terytorialne, jak również
z innymi europejskimi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi
skupiającymi władze lokalne i regionalne;
 wzmocnienia spójność i przejrzystość swoich działań na terytorium
europejskim;
 ułatwienia współpracy między lokalnymi władzami pośrednimi i realizacji
wspólnych projektów europejskich,
 ustanowienia stałej wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy lokalnymi
społecznościami.
Przedstawicielem ZPP w CEPLI jest: Ludwik Węgrzyn – prezes Zarządu ZPP,
Starosta Bocheński. Obsługę Związku w pracach związanych z CEPLI prowadzą:
dr Jan Maciej Czajkowski oraz Monika Czerniakowska.
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Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy
i wydarzenia
Aktywność Związku Powiatów Polskich jest bardzo szeroka, warto jednak w sposób
szczególny podkreślić kilka wybranych podejmowanych przez ZPP działań. Należy
w tym miejscu dodać, że ich znaczenie wynika z faktu konkretnego – choć
niejednokrotnie nie następującego od razu i wprost – oddziaływania na codzienne
funkcjonowanie samorządów powiatowych.
Opis wybranego zaangażowania ZPP ujęto w ramach poszczególnych – poniżej
wymienionych – obszarów tematycznych.

Finanse
21 maja 2015 roku, prezes Zarządu ZPP skierował na ręce Ministra Administracji
i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego pismo informujące o tym, że Związek popiera
propozycję wprowadzenia PIT-u samorządowego. W piśmie podniesione
zostało, że wprowadzenie wskazanego rozwiązania przyczyni się do poprawy sytuacji
finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Sygnalizowano także, że dzięki tym
zmianom, dochód jednostek samorządu terytorialnego nie będzie podlegał wahaniom
z powodu ulg, zwolnień czy zmian w zasadach rozliczania podatku, na wprowadzenie
których samorządy w zasadzie nie mają dzisiaj żadnego wpływu. Podkreślono także,
że samorządy uzyskałyby możliwość prowadzenia we własnym zakresie polityki
fiskalnej, dzięki czemu mogłoby się zwiększyć ich oddziaływanie na różne obszary
funkcjonowania lokalnych społeczności, a w konsekwencji mogłoby mieć faktyczny
wpływ na polepszenie poziomu życia mieszkańców.

15 czerwca 2015 roku w Ministerstwie Finansów odbyło się pierwsze spotkanie
przedstawicieli organizacji samorządowych reprezentowanych w Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z ministrem finansów
Mateuszem Szczurkiem. Podczas spotkania omówiono kierunki zmian w systemie
korekcyjno-wyrównawczym jednostek samorządu terytorialnego, które obejmą
gminy, powiaty i województwa.
W spotkaniu, uczestniczyli także przedstawiciele Banku Światowego i eksperci
z dziedziny finansów samorządowych. Z ramienia Związku Powiatów Polskich udział
wzięli prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn i kierownik Działu Współpracy,
Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP Rafał Rudka.
Proponowane rozwiązania przewidywały m.in. dywersyfikację źródeł
dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki nim JST miały
uzyskać udział w podatku VAT, co w konsekwencji powinno zapewnić
większą stabilizację dochodów oraz zmniejszyć wpływ cykli koniunkturalnych na dochody JST. Ponadto miały zostać przyjęte jednolite kryteria
identyfikacji samorządów najbogatszych i najbiedniejszych z uwzględnieStrona | 166

niem potencjału dochodowego i zróżnicowanych potrzeb wydatkowych.
W założeniach resort zaproponował wyrównywania dochodów potencjału
dochodowego ustalanego na mieszkańca przeliczeniowego, tj. faktyczna
liczba mieszkańców miała być korygowana ze względu na wartość wag
odnoszących się do potrzeb wydatkowych. System wag miał odzwierciedlać
potrzeby wydatkowe samorządów.

Zdjęcie: Archiwum Ministerstwa Finansów

W propozycji założono również, ustalenie jednostek zobowiązanych do dokonywania
wpłat z uwzględnieniem dochodów podatkowych na tzw. jednego mieszkańca
przeliczeniowego oraz wprowadzenie progu ograniczającego wysokość wpłat,
co zabezpieczyć miało jednostki wpłacające przed nadmiernym ubytkiem dochodów.
Zaproponowano także uwzględnienie bieżącej sytuacji finansowej jednostek
samorządu terytorialnego dokonujących wpłat w okresie dekoniunktury przez
możliwość obniżenia wpłat, w trakcie roku budżetowego.
W kierunkach zmian przewidziano również wprowadzenie jednego zintegrowanego
systemu wyrównawczego, który miał być tworzony ze środków budżetu państwa
i wpłat najbogatszych jednostek oraz przyznanie subwencji wyrównawczej tylko
jednostkom o najniższych dochodach. Wg założeń takie rozwiązanie wyeliminowałoby
sytuację, w której ta sama jednostka jest najpierw płatnikiem, a potem
beneficjentem systemu korekcyjno-wyrównawczego. Ponadto także przypadki, kiedy
jednostka wpłacająca po dokonaniu wpłat ma mniejszy dochód na mieszkańca niż
jednostka samorządu terytorialnego będąca beneficjentem.
Takie rozwiązania zagwarantowałyby wypełnienie zaleceń Trybunału Konstytucyjnego.
Podczas dyskusji samorządowcy pozytywnie zaopiniowali kierunki zmian w systemie
korekcyjno-wyrównawczym JST. Zwrócili uwagę na pozytywne rozwiązania zawarte
w przedstawionej koncepcji, jednocześnie wskazując na konieczność prowadzenia
dalszych analiz dotyczących kryteriów różnicujących potrzeby wydatkowe jednostek
samorządu terytorialnego oraz poziomu określających je wag.
Strona | 167

Wspólnie ustalono, że dalsze prace będą prowadzone w ramach powołanego zespołu
roboczego. Decyzją Zarządu ZPP, w skład tego zespołu z ramienia Związku
desygnowani zostali: Starosta Kluczborski, Piotr Pośpiech; zastępca dyrektora Biura
ZPP, Grzegorz Kubalski oraz Starosta Ostrołęcki, Stanisław Kubeł (w charakterze
zastępcy). Odbyło się kilka spotkań Zespołu, ale ze względu na różnice interesów
między poszczególnymi korporacjami nie udało się dojść do końcowych konkluzji.

2 lipca 2015 r. Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP Krzysztofa Jurgiela z prośbą o podjęcie przez
Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywy ustawodawczej w sprawie
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Związek zaapelował
o podjęcie prac legislacyjnych w kierunku jednoznacznego doprecyzowania,
że marszałek województwa jest wierzycielem i organem egzekucyjnym
w stosunku do należności o których mowa w art. 22b ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.
Wskutek tej inicjatywy oraz szeregu towarzyszących działań podejmowanych przez
Związek Powiatów Polskich, 10 września 2015 roku połączone sejmowe Komisje:
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły
zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przyjęta nowelizacja
precyzuje właściwość organu właściwego do dochodzenia i egzekwowania należności
wskazanych w ww. ustawie. Nowe brzmienie art. 22 b ust. 4 ustawy (przyjęte
przez połączone komisje na ostatnim posiedzeniu) stanowi, że: Marszałek
województwa jest wierzycielem i organem egzekucyjnym uprawnionym
do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów, o których
mowa w ust. 1 ustawy.

22 lipca 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli ogólnopolskich
organizacji samorządowych z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.

Zdjęcie: Kancelaria Prezydenta RP
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Spotkanie było okazją do podziękowań kierowanych do samorządowców. Prezydent
podkreślił, że przez 5 lat swojego urzędowania starał się, żeby problematyka
samorządowa była „obecna i widoczna, nie tylko jako cząstka naszej dumy
z dokonań 25-lecia polskiej wolności, ale jako również szansa dla Polski na następne
10-lecia”. Mówił, że współpraca z samorządowcami zaowocowała szeregiem działań.
Bronisław
Komorowski
przekazał
samorządowcom
przygotowany
w Kancelarii Prezydenta - we współpracy z samorządowcami - projekt
ustawy wprowadzającej podatek komunalny. Jak wyjaśnił, zamierzał złożyć
go podczas kolejnej kadencji swojej prezydentury.
Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Zygmunt
Frankiewicz dziękował prezydentowi za projekt, o który - jak mówił - samorządowcy
wnioskowali od dawna.
Prezes Związku Miast Polskich podziękował także prezydentowi za dobrą współpracę.

25 listopada 2015 roku posłowie nowej kadencji skierowali do prac komisji
samorządowy projekt ustawy o dochodach JST (tzw. „Stawka większa niż
8 mld”), podpisany w 2012 r. przez ponad 300 tysięcy obywateli.

Projekt jest inicjatywą korporacji samorządowych – Związku Miast Polskich, Związku
Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Unii Miasteczek Polskich.
Ma na celu zrekompensowanie corocznych ubytków w wysokości 8 miliardów zł w budżetach JST, które powstały na skutek decyzji legislacyjnych
w latach 2005-2011 i naruszyły równowagę finansową w samorządach.
Zachwianie tej równowagi jest spowodowane zmniejszeniem dochodów własnych JST
(m.in. zmiany skali w podatku dochodowych PIT, ulgi na dzieci - 6,8 mld zł rocznie
straty dla JST, ustawa o opłacie skarbowej – 100 mln zł rocznie, ustawa o podatkach
i opłatach lokalnych – 200 mln zł) i równoczesnym nałożeniem nowych zadań.
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Projekt obywatelski zakłada zwiększenie udziału w PIT dla samorządu gminnego
z 39,34 proc. do 48,78 proc., powiatowego z 10,25 proc. do 13,03 proc.;
zaś wojewódzkiego z 1,60 proc. - do 2,03 proc. Dodatkowo zostaje w nim
przywrócona zasada rekompensowania ubytków w dochodach własnych JST
i wprowadzona nowa, ekologiczna część subwencji ogólnej dla gmin, na terenie
których znajdują się obiekty i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych
prawnie chronione.
Zgodnie z zapowiedzią Prawa i Sprawiedliwości z kampanii wyborczej projekty
obywatelskie, odrzucone w poprzedniej kadencji przez parlament zostaną ponownie
rozpatrzone przez nowy Sejm. Na pierwszy ogień poszedł samorządowy, obywatelski
projekt ustawy o dochodach JST. Po przedstawieniu go przez Andrzeja Porawskiego,
pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej wszystkie kluby opowiedziały się
za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisjach sejmowych: Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Finansów.
To bardzo szybkie przyjęcie do rozpatrywania przez Sejm nowej kadencji
obywatelskiego projektu „Stawka większa niż 8 mld” wzbudziło w środowiskach
samorządowych nadzieję na przywrócenie poziomu dochodów jednostek samorządu
terytorialnego adekwatnego do przekazanych zadań. Nadzieja ta okazała się płona.
Już w styczniu 2016 roku pojawiło się bowiem jednoznacznie negatywne stanowisko
Rady Ministrów o tym projekcie.

Skuteczna interwencja Związku Powiatów Polskich uchroniła starostów
od konieczności rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pomocy wypłacanej
bynajmniej nie przez samorząd, lecz ze specjalnego Funduszu zarządzanego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego.
Grupa posłów postanowiła ująć się nie tylko za kredytobiorcami kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, lecz również kredytów mieszkaniowych. Znalazło
to swój wyraz w projekcie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej – zawartym w druku nr 3859. O ile z samą ideą
udzielania pomocy Związek Powiatów Polskich nie polemizował, to już z zaproponowanym mechanizmem jej udzielania – jak najbardziej tak. W systemie
uczestniczyć miał bowiem bank-kredytodawca, któremu zostaje spłacona – w imieniu
kredytobiorcy – część rat kredytu, Bank Gospodarstwa Krajowego zarządzający
Funduszem, z którego następuje spłata rat i pobierający z tego tytułu wynagrodzenie
prowizyjne oraz starosta rozpatrujący wnioski poszczególnych kredytobiorców.
Należy podkreślić, że starosta miał realizować to zadanie bez uzyskiwania żadnych
dodatkowych środków na jego realizację. Szacunkowe analizy pokazywały,
że ewentualny nakład pracy nie był mały. W niekorzystnej sytuacji mogło
to oznaczać w przeciętnym powiecie wydawanie około tysiąca decyzji administracyjnych rocznie (zarówno w sprawie udzielenia pomocy, zmiany jej zasad, jak
i odmowy).
Łączne koszty realizacji w skali całego kraju mogłyby wynosić około 25 mln zł.
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W tej sytuacji Związek Powiatów Polskich przedłożył na piśmie jednoznacznie
negatywną ocenę proponując dokonanie niezbędnych zmian w przepisach;
przedstawiciele Związku uczestniczyli również w posiedzeniach odpowiednich komisji
sejmowych. Okazało się to skutecznie. Posłowie zdecydowali się całkowicie
przebudować system udzielania pomocy – w ten sposób, że powiaty zostały w całości
wyłączone z systemu – w całości będzie on realizowany w ramach systemu
bankowego, bez angażowania dodatkowo organu administracji publicznej.
Warto zauważyć, że Związek otrzymał gratulacje za skuteczność swoich działań
ze strony przewodniczącej sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Ustrój
W czerwcu 2015 roku, w wyniku wielotorowych działań podejmowanych przez
przedstawicieli Związku Powiatów Polskich, udało się powstrzymać parlamentarzystów przed zakusami zmierzającymi do przyznawania miastom
o wielkości powyżej 50 tys. mieszkańców statusu miast na prawach
powiatu. Brak aktywności w tym zakresie wpłynąłby na znaczące osłabienie
dotychczasowych powiatów.
Przypominając o sytuacji warto wskazać, że zawarty w druku senackim nr 855
projekt miał umożliwić nadanie statusu miasta na prawach powiatu tym miastom,
które z dniem 31 grudnia 1998 roku przestały być siedzibą wojewody i wobec
których, na wniosek rady miejskiej, odstąpiono wówczas od nadania praw powiatu.
W Polsce były to trzy takie miasta: Piła, Ciechanów i Sieradz.
Lakoniczne uzasadnienie projektu ograniczało się do zreferowania aktualnego stanu
prawnego bez słowa o faktycznych motywach podejmowanej inicjatywy. Podczas
spotkań przedstawiciele ZPP słyszeli ustne argumenty mówiące o łatwiejszym
zarządzaniu miastami mającymi prawa powiatu, konieczności zagwarantowania
dziejowej sprawiedliwości, czy wreszcie przeciwdziałaniu oczywistego naruszenia
zasady równości.
Co naturalne, wszystkie te argumenty nie spotkały się z akceptacją Związku
i ww. powiatów, których zmiana prawa miała wprost dotknąć.
ZPP przypominało, że status miast na prawach powiatu nie został wprowadzony
do polskiego porządku prawnego po to, by władzom miasta było wygodniej.
Podkreślano przy tym, że gdyby tak było status ten powinny otrzymać wszystkie
miasta, które mają dostateczny potencjał do samodzielnego realizowania zadań
powiatu – w praktyce mogło się okazać, że dotyczyło by to pewnie wszystkich miast
mających około 40 tys. mieszkańców. Tak się jednak nie stało – i to nieprzypadkowo.
Związek podkreślał, że od dawien dawna życie społeczne zorganizowane jest
w oparciu o sieć miast i obsługiwanych przez to miasto terenów wiejskich. Naturalną
skalą jest zatem obszar funkcjonalny miasta, odpowiednik dawnej polis. Takiej skali
odpowiada właśnie powiat.
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Zdaniem ZPP o odmiennej sytuacji możemy mówić jedynie w dwóch przypadkach:
1) gdy miasto jest na tyle duże, że jego obszar funkcjonalny sięga daleko poza
potencjalną wielkość powiatu, którego stolicą miałoby być to miasto i obejmuje
często kilka mniejszych, satelickich ośrodków miejskich; 2) gdy miasto jest położone
w obszarze tak mocno zurbanizowanym i zindustrializowanym, że właściwie nie ma
swojego obszaru funkcjonalnego – gdyż graniczny z innymi dużymi miastami.
W takich właśnie sytuacjach potrzebne jest przyznanie praw miasta na prawach
powiatu. ZPP przypominał, że z tego też względu w roku 1998 dla takich miast
za obiektywne kryterium przyjęto liczbę mieszkańców przekraczającą 100 tys.
W swoich wystąpieniach przedstawiciele Związku mówili, że odwoływanie się dziś
do argumentów ułatwienia zarządzania mniejszymi miastami jest równoznaczne
z ignorowaniem tego, że ustrój terytorialny musi uwzględniać również potrzeby
społeczności mniejszych miast i wsi. Nawet wtedy, gdy liczba wyborców
pochodzących z tych terenów jest nieco mniejsza.
Eksperci Związku podkreślali także, że niesłuszne są argumenty odnoszące się
do rzekomego naruszenia zasady równości. Argumentując mówili, że równość należy
oceniać z punktu widzenia występowania zróżnicowania szans podmiotów mających
taką samą relewantną cechę. Przypominali przy tym, że gdy w roku 1998 uczyniono
ustępstwo – ze względów czysto politycznych – dla miast, które traciły swój
dotychczasowy wojewódzki status to wszystkie takie miasta miały stworzone równe
możliwości. Cześć opowiedziała się za przyznaniem praw powiatu, część nie.
Wywodzili dalej, że nie można z tego faktu wyciągać siedemnaście lat później
wniosków o rzekomej obecnej nierówności statusu poszczególnych miast. Dodawali
przy tym, że jeśli już szukamy cech relewantnych, to cechą taką jest dziś raczej
liczba ludności niż fakt bycia niegdyś miastem wojewódzkim. Zadawali w tym
miejscu pytania, czy zgodne z zasadą równości byłoby umożliwienie dziś w Pile
(ok. 75 tys. mieszkańców) uzyskania praw powiatu, gdy próg 70 tys. mieszkańców
przekracza obecnie 6 miast nie mających praw powiatu? Nie starali się już nawet
odnosić do Ciechanowa i Sieradza (po ok. 45 tys. mieszkańców) – w tym bowiem
przypadku liczba ludniejszych miast nie mających praw powiatu jest liczona
dziesiątkami.
Kolejny argument podnoszony przez ZPP było to, że zdaniem przedstawicieli Związku
nie można też odwoływać się do precedensu Wałbrzycha – dla którego uchwalono
specjalną ustawę byle tylko zaspokoić ambicje prezydenta miasta. Mówili,
że Wałbrzych licząc 120 tys. mieszkańców spełniał obiektywne kryteria
„powiatowości” miasta.
Puentując podnosili fakt, że brak jest jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia
zaproponowanych w inicjatywie legislacyjnej zmian, a podejmowanie decyzji
legislacyjnych pod wpływem personalnych okoliczności na pewno nie przyczynia się
do lepszej jakości prawa.
Argumentacja przedstawicieli Związku znalazła uznanie w oczach parlamentarzystów
przez co udało się powstrzymać osłabienie powiatów poprzez psucie
dotychczasowego dobrze funkcjonującego ustroju.
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Transport i infrastruktura drogowa
15, a następnie 29 kwietnia 2015 roku odbyły się spotkania przedstawicieli
Związku Powiatów Polskich z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju. Podczas nich walczono o kontynuację prowadzenia Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Rozmawiano także o podziale środków
finansowych pomiędzy poszczególne szczeble samorządu terytorialnego w zaaprobowanej przez resort nowej konstrukcji tego programu.
Z kolei 14 maja 2015 roku w siedzibie ZPP odbyło się spotkanie przedstawicieli
Związku Powiatów Polskich z reprezentantami Związku Gmin Wiejskich RP
celem wypracowania ostatecznego i wspólnego stanowiska samorządów
gminnych i powiatowych, a dotyczącego Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych.
Efektem spotkań było przekazanie do resortu infrastruktury stanowiska korporacji
samorządowych co do oczekiwań samorządów w odniesieniu do kontynuacji realizacji
tego programu, a także podziału kwot na poszczególne szczeble JST.

22 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie w trybie kontroli
prewencyjnej rozpoczął, a 26 maja 2015 roku zakończył badanie, z wniosku
Prezydenta RP, zgodności z Konstytucją RP przepisów nowelizacji ustawy
o drogach publicznych.
Na rozprawie stawili się przedstawiciele: Prezydenta RP, Prokuratora Generalnego
i Sejmu. Ponadto do udziału w rozprawie zostali wezwani przedstawiciele: Najwyższej
Izby Kontroli, Ministerstwa Finansów, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Związku Powiatów Polskich (obecny był Prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn
oraz radca prawny Bernadeta Skóbel) i Związku Województw Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zabrakło natomiast przedstawicieli związków miast i gmin, którzy mimo wcześniejszej prośby Trybunału o zajęcie stanowiska w sprawie nie odpowiedzieli na nią.
Zgodnie z obecnym stanem prawnym gmina dostaje dotychczasowe odcinki tras
krajowych, po oddaniu do eksploatacji nowo wybudowanych dróg (np.
ekspresowych). Budzi to sprzeciw władz gmin, ponieważ utrzymanie takich dróg
przekracza często ich możliwości finansowe. Problem narasta wraz z liczbą odcinków
nowych dróg przekazywanych do eksploatacji. Stąd pojawił się pomysł nowelizacji,
która wprowadza zupełnie inne, nieznane wcześniej rozwiązanie. Mianowicie,
po wybudowaniu nowej drogi krajowej zastępowany odcinek staje się trasą
wojewódzką. Przy czym sejmik województwa może podjąć uchwałę o pozbawieniu jej
tej kategorii. Taki odcinek jest zaliczany wówczas do kategorii drogi powiatowej.
Następnie rada powiatu ma prawo podjąć analogiczną uchwałę o pozbawieniu
kategorii wskazanego odcinka takiego statusu i może on zostać zaliczony do dróg
gminnych. To właśnie kaskadowe przekazywanie dróg.
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Jednak mechanizm ten w ocenie Trybunału Konstytucyjnego nie narusza ani art. 16
ust. 2, ani art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji.
- Takie uchwały nie oznaczają nałożenia na powiat, czy gminę nowych zadań tylko
zwiększenie zakresu zadania już istniejącego - argumentował sędzia Mirosław
Granat, sprawozdawca w sprawie. - Nie są też podejmowane zupełnie swobodnie,
a to dlatego, że np. sejmik województwa podejmując uchwałę o dekategoryzacji
drogi musi to zrobić na podstawie przepisów ogólnych ustawy o drogach publicznych,
a więc uwzględnić m.in. funkcję, jaką ta droga pełni – tłumaczył. - O zakresie zadań
samorządów w zakresie dróg publicznych rozstrzyga nadal ustawodawca, a nie
sejmik województwa, o zakresie zadań powiatu, rada powiatu, o zakresie zadań
gminy, ani rada gminy, o zakresie zadań województwa – uzasadniał sędzia Granat.
Za uznaniem kaskadowego mechanizmu za zgodny z ustawą zasadniczą – zdaniem
Trybunały Konstytucyjnego – przemawia również to, że uchwały o pozbawieniu drogi
kategorii wojewódzkiej (powiatowej), czy gminnej podlegają kontroli nadzorczej
sprawowanej przez wojewodę.
- Co więcej jednostka, beneficjent takiej uchwały będzie miała interes prawny
i możliwość w jej zaskarżeniu do sądu administracyjnego na podstawie stosownych
przepisów ustaw o samorządzie powiatowym, czy o samorządzie gminnym
- tłumaczył Mirosław Granat.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że wejście nowelizacji z 13 września 2013 r.
w życie nie spowoduje, że zadania jednostek samorządu terytorialnego będą
kształtowane uchwałami innych JST. Nie spowoduje to również, że jedne
samorządy zyskają pozycję nadrzędną, czy też wręcz nadzorującą inne
samorządy. Jak wyjaśnił sędzia Granat uchwały podejmowane przez sejmiki bądź
rady będą miały charakter jedynie aktów podustawowych i wykonujących
(konkretyzujących) przepisy ustawy o drogach publicznych.
Sędzia sprawozdawca zauważył też, że Prezydent RP we wniosku nie podniósł,
że nowelizacja jest niezgodna z zasadami samodzielności finansowej JST. Dlatego też
Trybunał Konstytucyjny nie badał tych kwestii. Na rozprawie stwierdzono jednak,
że problem by nie istniał, gdyby samorządy miały wystarczające środki
na utrzymanie dróg. A ponadto są regulacje nakazujące zwiększać dochody
jednostek samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy zakres zadania się zwiększa.
Jednak, jak przyznał Granat, to, że są pieniądze unijne czy krajowe na dofinansowanie budowy dróg lokalnych, nie oznacza zawsze, że gmina może przeznaczyć
więcej środków własnych na utrzymanie przekazanych jej dróg.
Do wyroku zgłoszone zostały dwa zdania odrębne. I tak, sędzia Zbigniew Cieślak
uznał, że np. gmina, która na skutek uchwały rady powiatu stanie się właścicielem
drogi nie koniecznie musi mieć legitymację do skarżenia takiego aktu do sądu
administracyjnego. W jego ocenie taka uchwała rady powiatu nie jest działaniem
z zakresu administracji publicznej, a w konsekwencji nie może być skarżona
na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.
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Natomiast sędzia Maria Gintowt-Jankowicz uznała, że definicje poszczególnych
kategorii dróg (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) są na tyle nieprecyzyjne
i pojemne, że samorządy będą miały praktycznie nieograniczoną dowolność w przekazywaniu dróg. Także innych niż te bezpośrednio zastąpione odcinkami nowowybudowanymi.
Nowelizacja odnosi się także do dróg, które zostały zaliczone do kategorii drogi
gminnej na mocy art. 10 ust. 5, czyli mniej więcej od 2003 r. W ciągu 90 dni od dnia
wejścia w życie zmian, rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę pozbawiającą drogę
tej kategorii. Odcinek, który zostanie pozbawiony przez radę gminy kategorii drogi
gminnej, z mocy ustawy staje się drogą wojewódzką.
Z rozstrzygnięcia można wysnuć kilka pozytywnych wniosków. Bowiem
Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku wskazał jak organy stanowiące
JST, organy nadzoru i sądy administracyjne mają interpretować przepisy
nowelizacji, aby uchwały nie były podejmowane arbitralnie. Dobrze też,
że Trybunał Konstytucyjny odniósł się do kwestii finansowania tych zadań,
wskazując konieczność stworzenia mechanizmu, który pozwalałby jednostkom samorządu terytorialnego sfinansować utrzymanie dróg, których sieć
ciągle się rozrasta.

9 lipca 2015 r. w siedzibie Biura ds. Transportu Międzynarodowego Głównego
Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) odbyło się pierwsze spotkanie
konsultacyjne dotyczące Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Przedmiotem konsultacji było
przeanalizowanie założeń platformy KREPTD w zakresie jej użyteczności dla starostw.
Przedstawiciele GITD zaprezentowali ideę systemu, zwrócili uwagę na procedowane
już główne zmiany legislacyjne, poinformowali o korzyściach płynących dla starostw
z wdrożenia systemu.
W toku dyskusji, przedstawiciele Związku Powiatów Polskich wskazali
na konieczność zaangażowania starostw – przyszłych użytkowników
KREPTD, w prace nad funkcjonalnościami i usługami dostępnymi
na platformie.
Przedstawiciele ZPP zwrócili uwagę, że przede wszystkim, system winien być zgodny
z przepisami prawa (co oczywiste, ale warte jasnego zaznaczenia), odpowiadać
na potrzeby użytkowników, a także uwzględniać realia pracy starostw. Dodatkowo,
należy zadbać, by KREPTD był przyjazny i intuicyjny. Celem projektu jest bowiem
stworzenie instrumentu użytecznego, usprawniającego m.in. procesy dot. rejestru
przedsiębiorców transportu drogowego.
Przedstawiciele GITD zadeklarowali gotowość do konsultowania i uzgadniania
projektowanych rozwiązań ze starostwami na każdym etapie prac. Zobowiązali się
również do przekazania ZPP materiałów informacyjnych dotyczących systemu.
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Z ramienia ZPP udział w spotkaniu wzięli: Wiesław Pajor, dyrektor Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni oraz Monika Małowiecka,
ekspert Biura ZPP.

20 sierpnia 2015 roku na posiedzeniu Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi
i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego resort rolnictwa
potwierdził nowe ustalenia finansowania z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 inwestycji na drogach lokalnych, o które zabiegał
Związek Powiatów Polskich.
Poprzednia wersja projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”,
zakładała dwa rodzaje ograniczeń wysokości finansowania. Po pierwsze, limit
na beneficjenta w wysokości 3 mln zł na cały okres realizacji programu. Po drugie,
limit obszarowy, tj. na obszarze gminy pomoc nie mogłaby przekroczyć 3 mln zł.
W konsekwencji mogłoby to spowodować paradoksalną konkurencję wniosków
powiatu i gmin z jego terenu, swoisty wyścig kto pierwszy, i wyeliminowanie jednego
z samorządów.
Związek Powiatów Polskich zgłosił wniosek o zniesienie drugiego warunku.
Resort rolnictwa zgodził się na to. Zatem inwestycje na terenie danej gminy
mogą się niejako nakładać: poprzez realizację projektu drogi gminnej, którego
dofinasowanie zdobędzie samorząd gminny oraz inwestycję na drodze powiatowej,
przebiegającej przez teren tej gminy, na co dofinansowanie zdobędzie powiat. Każda
z jednostek jedynie w ramach limitu określonego dla beneficjenta.
Kolejną zmianą, atrakcyjną z punktu widzenia samorządów lokalnych, jest
dopuszczenie kalkulacji kosztów składania wniosków (kosztorysowania
inwestycji) jedynie na bazie szacunku z programu funkcjonalno-użytkowego, a nie koniecznie kosztorysu inwestorskiego.
Inne zmiany, to m.in.: wniosek będzie można złożyć na operację polegającą
na budowie lub przebudowie jednej drogi; droga ta ma prowadzić bezpośrednio
do obiektu użyteczności publicznej; inwestycja będzie mogła być realizowana, jeśli
będzie spójna z planem przestrzennym – dodano – o ile on istnieje, pozostawiając
warunek spójności z planem strategicznym wnioskodawcy; zmienione zostały także
w niektórych przypadkach regionalne kryteria wyboru projektów.
Jednym z warunków finansowania projektu drogowego z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich jest brak współfinansowania przez jakikolwiek inny fundusz
unijny oraz – dodano – innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe.
Niejako w nawiązaniu do ostatniej części tego warunku, samorządowcy apelowali
do przedstawicieli resortu, by zsynchronizować uruchomienie w regionach konkursów
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na drogi lokalne z naborem wniosków
do nowej edycji rządowego programu finansowania dróg lokalnych.
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Związek Powiatów Polskich uzyskał zapewnienie resortu rolnictwa,
że koszty nadzoru i obsługi finansowo-księgowej operacji scaleniowej, będą
mogły być uznane za koszty kwalifikowane do refundacji. Oczywiście o ile ich
poniesienie będzie uzasadnione zakresem operacji i osiągnięciem jej celu.
W projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu scalanie gruntów w ramach
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, określono, że kosztami kwalifikowalnymi do refundacji
są: koszty ogólne, związane z pracami scaleniowymi, zagospodarowaniem poscaleniowym oraz podatek VAT.
ZPP zaniepokoiło to, że wśród kosztów kwalifikowanych do refundacji nie przewidziano kosztów bieżących, związanych z przeprowadzeniem operacji scaleniowej.
Urzędnicy starostw sugerowali dodanie odpowiedniego zapisu, w ślad za – mówiącym
o kosztach bieżących – art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Jako uzasadnienie podkreślano, że ogólny katalog kosztów budzi wątpliwości, jakie
dokładnie czynności realizowane w ramach scalania gruntów można uznać za koszt
kwalifikowalny, a jakie nie. Niejednokrotnie zdarzało się, iż kontrole z urzędów
marszałkowskich miały wątpliwości co do zasadności uznania niektórych prac jako
koszt kwalifikowany. Natomiast brak ujęcia w rozporządzeniu kosztów bieżących,
w opinii urzędników przeprowadzających procedurę scalania gruntów, naraża
starostów, prowadzących te działania, na pokrycie z budżetu powiatu kosztów takich
czynności, jak: nadzór urbanistyczny, architektoniczny, budowlany lub konserwatorski; obsługa inspektora nadzoru geodezyjnego; obsługa finansowo-księgowa;
zarządzanie operacją; sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego
i czynności związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Zdaniem ZPP
konieczność poniesienia wymienionych kosztów spowoduje brak zainteresowania
starostów prowadzeniem takich operacji. A to z kolei pociągnie za sobą
niewykorzystanie przeznaczonych na ten cel pieniędzy unijnych.
W odpowiedzi na uwagę i postulat powiatów, ministerstwo odpowiedziało,
iż do operacji o charakterze inwestycyjnym, jaką jest operacja scaleniowa, mają
zastosowanie przepisy art. 45 wspomnianego rozporządzenia unijnego. Artykuł ten
określa zamknięty katalog kosztów kwalifikowalnych. Wobec powyższego przepisy
art. 61, gdzie mowa o kwalifikowaniu kosztów bieżących, nie mają zastosowania
w przypadku operacji scalania gruntów.
Resort rolnictwa, dopytywany przez przedstawicieli Związku Powiatów Polskich,
uspokajał jednak. Twierdził, że niezależnie od konieczności zastosowania art. 45
rozporządzenia, zaznaczyć należy, że „wzorem okresu programowania obejmującego
lata 2007-2013, koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego
lub konserwatorskiego, obsługa inspektora nadzoru geodezyjnego czy obsługa
finansowo-księgowa będą mogły być uznane za koszty kwalifikowalne, o ile ich
poniesienie będzie uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu
oraz racjonalne”.
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23 października 2015 roku Związek Powiatów Polskich zwrócił się z apelem
do resortu spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wdrażania
nowego
modelu
funkcjonowania
Centralnej
Ewidencji
Pojazdów
i Kierowców.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dniu 4 stycznia 2016 roku miało
nastąpić uruchomienie nowej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
(CEPiK 2.0). Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych umożliwiających
sprawniejsze realizowanie usług publicznych z korzyścią dla obywateli jest
właściwą drogą ewolucji administracji publicznej – w związku z czym samą ideę
stworzenia systemu CEPiK 2.0 Związek oceniał i ocenia pozytywnie.
ZPP jednakże z ogromnym niepokojem obserwowało
stan
przygotowania
administracji
rządowej
do
sprawnego uruchomienia systemu we wskazanym
terminie. Przesłanki takiego stwierdzenia wynikały z faktu, że ze strony Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych płynęły komunikaty o braku zagrożeń dla wdrożenia systemu,
a jednocześnie: 1) kilkanaście niezbędnych aktów wykonawczych nie tylko nie
było wydanych, ale albo nie były jeszcze wstępnie opracowane, albo mają
dopiero rozpoczętą procedurę konsultacji społecznych; 2) nie wiadomo było kto
dostarczy w porę katalog marek i typów pojazdów – determinujący możliwość
zarejestrowania pojazdu; 3) nie
była
rozpoczęta
procedura
wydawania
użytkownikom certyfikatów umożliwiających wprowadzanie danych do systemu;
4) Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW), odpowiedzialna
za wdrożenie
od
strony
informatycznej,
publicznie
podawała, że
prace
wytwórcze nowego systemu zostaną zakończone do połowy marca 2016 roku,
a zakończenie pilotażu wdrożenia jest możliwe do połowy maja 2016 roku;
5) nie przeprowadzono żadnych testów funkcjonowania połączeń między
powiatami a centralną bazą – w sytuacji, gdy brak połączenia uniemożliwi czy
to rejestrację pojazdu, czy to wydawanie praw jazdy. Nie była to lista wyczerpująca.
ZPP podkreślał, że zgodnie z przyjętymi założeniami jakikolwiek problem
w
funkcjonowaniu
systemu
oznacza
niemożliwość
obsługi interesantów
– sygnalizując, że do podjęcia jakiejkolwiek czynności, konieczne jest bowiem, aby
dane i to dane nie zawierające niezgodności, były z sukcesem przesłane do CEPiK
2.0. Oznacza to, że fiasko wdrożenia nowego systemu jest tożsame z całkowitym
paraliżem funkcjonowania wydziałów komunikacji w poszczególnych powiatach.
Związek zaznaczał, że oczywiste w tej sytuacji niezadowolenie społeczne skupi się
na władzach powiatowych – nie odpowiadających w żaden sposób za błędy
popełnione na poziomie centralnym. Sygnalizował, że jeśli tak się stanie ZPP
będzie zmuszony w zdecydowany sposób napiętnować niekompetencję organów
centralnych odpowiedzialnych za informatyzację państwa.
Wobec
powyższego
Zarząd
Związku
Powiatów
Polskich
domagał
się
alternatywnie: 1) przesunięcia terminu wejścia w życie nowych przepisów, albo
2) uprzedniego wprowadzenia rozwiązań przejściowych umożliwiających realizację
doniosłych społecznie usług administracyjnych.
ZPP oczekiwał natychmiastowego podjęcia działań niezbędnych do realizacji jednej
z dwóch wymienionych wyżej możliwości.
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Na przedmiotowy apel odpowiedziało
W piśmie z 30 października 2015 roku
Ewidencji Państwowych MSW wyjaśnił,
przebiegają zgodnie z harmonogramem
nowego systemu nie jest zagrożone.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Roman Kusyk, dyrektor Departamentu
że prace nad aktami wykonawczymi
i ich ogłoszenie przed uruchomieniem

- Wszystkie projekty rozporządzeń pozostających w gestii MSW są już opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej. Należy przy tym zaznaczyć, że założenia
ww. dokumentów są od dawna znane wszystkim interesariuszom (w tym również
starostwom), a brak ich podpisanej wersji nie stanowi przeszkody w przygotowaniu
rozwiązań informatycznych niezbędnych do terminowego uruchomienia projektu
CEPiK 2.0. Dowodem na to jest stan zaawansowania prac integracyjnych wielu
jednostek takich jak Policja czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (w zakresie
kart parkingowych) czy kilkunastu dostawców oprogramowania przygotowujących
swoje systemy pod nowe wymogi – czytaliśmy wówczas w stanowisku resortu.
Resort przypomniał też, że kwestia ustalenia dostawcy katalogu marek i typów
pojazdów leży po stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. A to przygotowało
już odpowiednie rozporządzenie. – Jego projekt jest obecnie na etapie konsultacji,
a więc jest znany – wyjaśniał Roman Kusyk.
Ponadto MSW podało, że zgodnie z założeniami projektu dotychczasowe certyfikaty
użytkowników będą nadal obowiązywały.
Z odpowiedzi resortu wynikało również, że Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych S.A. otrzymała dokumentację i informacje niezbędne do dostosowania produkowanych przez siebie systemów (SI Pojazd i SI Kierowca) do wymogów
projektu CEPiK 2.0. Natomiast pozostałe podmioty w podobnej sytuacji (użytkownicy
i producenci systemów współpracujących z SI CEPiK) są na zaawansowanym etapie
prac przygotowawczych, co zdaniem resortu dowodzi, że jest możliwe dostosowanie
innych systemów do uruchomienia CEPiK 2.0 w planowanym terminie. Resort
administracji zapewniał też w wsparciu Wytwórni. Sygnalizował, że odbywają się
bowiem regularne spotkania robocze na szczeblu technicznym.
- Łączność starostw z CEPiK będzie odbywać się za pomocą tych samych łączy
co WAN, które wykorzystywane są obecnie. Również zmodyfikowany system CEPiK
2.0 – tak jak dotychczas – będzie działał na Zintegrowanej Infrastrukturze Rejestrów
(na której również od 1 marca 2015 r. funkcjonuje system Rejestrów Państwowych)
– tak wynikało z odpowiedzi. Ponadto resort zapewniał, że nie zmieni się też
dostawca aplikacji, na której przebiega obsługi obywateli. Przypomniał przy tym,
że starostwa kupują to rozwiązanie właśnie od Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych. Jak podawał, w tym kontekście połączenia pomiędzy starostwami
a systemem centralnym już działają. Zapowiedział jednocześnie testy integracyjne.
Związek Powiatów Polskich nie przekonały zapewnienia dyrektora
Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
W związku z czym, podczas odbywającego się 24 listopada 2015 roku posiedzenia
Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, przedstawiciele ZPP ponownie wrócili do kwestii CEPIKu.
W posiedzeniu tym uczestniczył nowo powołany podsekretarz stanu w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji, Szymon Ruman.
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Strona samorządowa rozpoczęła spotkanie od poinformowania ministra o swoich
obawach dotyczących wdrożenia systemu CEPIK 2.0. Przedstawiciele ZPP kolejny raz
podkreślili prawdopodobne skutki braku pilotażu, szkoleń i kompleksowych testów.
Argumenty Związku tym razem spotkały się ze zrozumieniem strony rządowej.
Minister poinformował, że przesunięcie terminu wejścia w życie CEPIK 2.0
o pół roku, zgodnie z postulatami ZPP, jest w pełni uzasadnione. Jednocześnie
przedstawiciele powiatów zastrzegli, że data 4 czerwca 2016 roku jest proponowaną
datą wdrożenia CEPIK 2.0, o ile prace nad systemem nie zostaną przerwane ani
spowolnione. Ostatecznie termin wdrażania CEPIK 2.0 został przesunięty
na 1 stycznia 2017 roku.

Edukacja
22 kwietnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), w gabinecie
sekretarza stanu Tadeusza Sławeckiego, odbyło się robocze spotkanie
przedstawicieli resortu i Związku Powiatów Polskich.
Na spotkaniu Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP wręczył ministrowi
T. Sławeckiemu zaproszenie na posiedzenie Zarządu ZPP (zaplanowane na 18 maja
2015 roku).
Minister został zaproszony do dyskusji na temat: 1) zwrotu kwot z części oświatowej
subwencji ogólnej w wyniku działań Urzędów Kontroli Skarbowej w kontekście
konieczności zmian systemowych; 2) problemów wynikłych na tle stosowania art. 32
ustawy okołobudżetowej; 3) młodzieżowych ośrodków wychowawczych – ich funkcjonowania i finansowania, 4) szkolnictwa zawodowego – dzień dzisiejszy i przyszłość.
W trakcie spotkania przedstawiciele MEN zwrócili się z prośbą o pomoc
w uregulowaniu problemu finansowania dziecka skierowanego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, w okresie między wydaniem skierowania
a fizycznym stawieniem się w ośrodku. W trakcie spotkania rozważano różne
możliwości rozwiązanie tego problemu, np. w formie abolicji.
Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej przyznali, że rozważają także
możliwość wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących wskazywania przez
kuratora specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wystąpił również
z prośbą o opinię ZPP na ten temat. Modyfikacja ta miałaby polegać na tym,
że dziecko mogłoby skorzystać z poradni specjalistycznej prowadzonej przez inny
powiat niż właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Nie byłaby tutaj wymagana
zgoda
organu prowadzącego. Dotyczyłoby to dzieci autystycznych, w tym
z zespołem Aspergera, niedowidzących i niedosłyszących.
Ministerstwo zadeklarowało, że pracuje nad rozwiązaniami finansowymi,
które rekompensowałyby samorządom koszty prowadzenia poradni
przyjmującej dzieci z innych powiatów.
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23 września 2015 roku Rada Powiatu Strzyżowskiego podjęła uchwałę, która
umożliwiła wystąpienie powiatu z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
o stwierdzenie czy art. 32 ustawy okołobudżetowej jest zgodny
z Konstytucją.

Zdjęcie: Archiwum Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

Przypomnijmy, że kwestionowany przepis ustanawia na jeden rok budżetowy (2015)
regułę zobowiązującą samorządy do gospodarowania w określony sposób częścią
środków
oświatowej
subwencji
ogólnej.
Wprowadza
bowiem
obowiązek
wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone
w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Przez
to zdaniem powiatów przepis ten jest niezgodny z Konstytucją RP przede wszystkim
dlatego, że wprowadza ograniczenie samodzielności wydatkowej jednostki
samorządu terytorialnego w skali zdeterminowanej przez akt rangi niższej niż
ustawa. Kwestionowany przepis narusza również zastane pojęcie subwencji ogólnej
jako transferu z budżetu państwa o nieokreślonym z góry przeznaczeniu. Dodatkowo
art. 32 ustawy okołobudżetowej został zredagowany w sposób uniemożliwiający jego
jednoznaczną interpretację i tym samym naruszający zasadę określoności prawa oraz
został wprowadzony bez zachowania niezbędnego vacatio legis.

12 listopada br. Powiat Strzyżowski reprezentowany przez prof. dr hab.
Huberta Izdebskiego, a przy wsparciu Związku Powiatów Polskich, złożył
do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie czy art. 32 ustawy
okołobudżetowej jest zgodny z Konstytucją.
Poparcie dla wniosku złożyło przeszło 170 powiatów. Związek Powiatów Polskich,
podobnie jak i inne organizacje zrzeszające samorządy nie ma legitymacji
do wniesienia takiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, niemniej jednak
Związek czynnie uczestniczył we wszystkich pracach przygotowawczych.
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10 grudnia 2015 roku, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów
Publicznych,
przedstawione
zostało
negatywne
stanowisko
strony
samorządowej do projektu ustawy okołobudżetowej.
Mimo wcześniejszych zapewnień, kwestionowany przez samorządy przepis
zobowiązujący gminy i powiaty do wydatkowania subwencji oświatowej, w części
dotyczącej uczniów niepełnosprawnych (art. 13) w określony sposób, pojawił się
w ostatniej chwili także w projekcie ustawy okołobudżetowej na nowy rok. Rada
Ministrów, na wniosek nowego ministra rodziny, pracy i polityki
społecznej
wprowadziła go tuż przed skierowaniem projektu do Sejmu.
Podczas posiedzenia Komisji Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP mówił,
że projekt ustawy okołobudżetowej bez art. 13 miał pozytywną opinię Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podkreślał jednak, że warunkiem takiej
opinii było to, że odpowiednik art. 32 ustawy okołobudżetowej z 2015 r. nie znajdzie
się w projekcie. Ale z uwagi na fakt nie wywiązania się strony rządowej
z wcześniejszych uzgodnień projekt ustawy w aktualnym brzmieniu ma negatywną
opinię Komisji Wspólnej. Dodatkowo przedstawiciel ZPP podnosił, że jego
wprowadzenie nie zostało poparte żadnymi badaniami, czy analizami, a jedynie
dokonanym z góry i nie do końca zgodnym z prawdą założeniem, że samorządy
pieniądze
na
edukację
dzieci
niepełnosprawnych
wydają
niezgodnie
z przeznaczeniem. Informował, że subwencja opiera się na wyliczeniach, które
nie odzwierciedlają rzeczywistych potrzeb. Subwencja, która w rzeczywistości jest
dotacją powoduje, że samorządy często albo przepłacają za świadczenia należne
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej albo do nich dokładają. Żadna
z sytuacji nie jest dobra. Dodawał przy tym, że samorządy nie kwestionują przy tym
tego, że osoby niepełnosprawne zasługują na pomoc. Sporna jest jedynie kwestia
nakazu wydatkowania środków w niewłaściwy sposób.
W
swoim
wystąpieniu
podkreślał
także,
że
argumentem
samorządów
za niepowielaniem art. 32 ustawy okołobudżetowej jest także i to, że przepis ten jest
niezgodny z Konstytucją. Przede wszystkim dlatego, że zamienia część subwencji
oświatowej w dotację. Mówił, że wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art.
32 niedawno do Trybunału Konstytucyjnego złożył Powiat Strzyżowski. Poparła
go przeszło połowa wszystkich powiatów w kraju.
Niemniej jednak pomimo tej argumentacji posłowie przegłosowali projekt
ustawy okołobudżetowej wraz z art. 13.

Ochrona zdrowia i polityka społeczna
28 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Powiatów
Polskich z reprezentantami Ogólnopolskiego Porozumienia Szpitali
Powiatowych (OPSP). Reprezentanci OPSP przedstawili swoje aktualne problemy
ekonomiczne i narastające, często nieracjonalne i niepowodujące zwiększenia
bezpieczeństwa pacjentów wymogi, jakie na podmioty lecznicze nakłada NFZ.
Omówiono także rolę szpitali powiatowych w systemie ochrony zdrowia.
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W maju 2015 roku, w konsekwencji wniosków przedstawicieli Związku
Powiatów Polskich wnoszonych podczas prac Komitetu Monitorującego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zaakceptowano finalne fiszki
konkursowe
i
pozakonkursowe
przedstawione przez
poszczególne
wojewódzkie urzędy pracy. Konsekwencją czego jest fakt, że Powiatowe
Urzędy Pracy otrzymają do dyspozycji potężny zastrzyk pieniędzy
z krajowego programu Wiedza Edukacja Rozwój na interwencję na lokalnym
rynku pracy, wobec bezrobotnych do 29 roku życia.
Cała pierwsza oś priorytetowa programu, z alokacją ponad 2 mld euro, dedykowana
jest temu wsparciu. Część pieniędzy pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego
(1,5 mld), a część (0,5 mld) ze specjalnego funduszu, tzw. Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych, z którego finansowana będzie pomoc do osób poniżej
25 roku życia. Większość pieniędzy (ponad 75 proc.) rozdysponowana zostanie drogą
pozakonkursową, pozostała w projektach konkursowych. Instytucją pośredniczącą
będą Wojewódzkie Urzędy Pracy. Beneficjentami głównie będą Powiatowe Urzędy
Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy, ale nie tylko. Wsparcie ma być realizowane
instrumentami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
z wyłączeniem robót publicznych.

17 czerwca 2015 roku Związek Powiatów Polskich zwrócił się z wnioskiem
do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu
wzmocnienie funkcji nadzorczych podmiotu tworzącego samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej poprzez przyjęcie zasady, iż plan
finansowy SP ZOZ będzie zatwierdzany przez podmiot tworzący (w przypadku
jednostek samorządu terytorialnego powinien to być organ wykonawczy).

2 lipca 2015 roku Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z wnioskiem o przyśpieszenie procedury zawierania
umów i przekazania dotacji jednostkom samorządu terytorialnego
na realizację zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

W konsekwencji podejmowanych przez przedstawicieli Związku Powiatów Polskich
działań, 8 lipca 2015 roku otrzymaliśmy oficjalne pismo od Ministra Pracy i Polityki
Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza potwierdzające efekty uzgodnień
pomiędzy resortem, a ZPP. Sukcesem Związku było nakłonienie MPiPS
do wygospodarowania i przekazania samorządom powiatowym dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które będzie można wykorzystać na wsparcie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Kwota wsparcia przewiduje możliwość przekazania
dodatkowych 100 zł miesięcznie na uczestnictwo w warsztacie każdej osoby
niepełnosprawnej z danego powiatu.
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W lipcu 2015 roku zakończyły się prace nad Narodowym Programem Zdrowia.
Aktywność w procesie konsultacji i przygotowania uwag w zakresie
ww. programu przejawiał także Związek Powiatów Polskich. To właśnie
dzięki temu zaangażowaniu udało się m.in. doprowadzić do tego, że od
1 stycznia 2017 roku samorządy terytorialne będą mogły sięgać
po dodatkowe środki finansowe na prowadzone przez siebie programy
zdrowotne. Środki mają być dostępne w ramach budżetu oddziałów wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Kolejnym elementem w ramach ww. programu o jaki zadbał Związek jest obecność
przedstawiciela naszej organizacji w nowo powoływanej Radzie do Spraw
Zdrowia Publicznego, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą ministra
zdrowia.

1 października 2015 roku Związek Powiatów Polskich – po raz kolejny
– zwrócił
się do Ministra Zdrowia z żądaniem niezwłocznego
przeprowadzenia zmian legislacyjnych, które jednoznacznie określą zasady
wydawania kart zgonu oraz finansowania tego zadania i które będą
uwzględniać obowiązujący stan prawny w zakresie organizacji systemu ochrony
zdrowia w Polsce. W odpowiedzi otrzymanej z resortu czytamy, że prace w tej
sprawie są prowadzone i powinny zakończyć się konkretnymi rozstrzygnięciami
w okolicach połowy 2016 roku.

19 października 2015 roku Związek Powiatów Polskich zwrócił się z wnioskiem
o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany art. 132 ust. 3
oraz
133
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
Zgodnie z powołanymi przepisami nie można zawrzeć umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki
zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej z Funduszem. Powołaną zasadę stosuje się odpowiednio
w przypadku zlecania przez świadczeniodawcę podwykonawcom udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W praktyce powołane przepisy stwarzają poważne trudności dla świadczeniodawców, związane z obsadą dyżurów w ramach nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej, która stanowi przedłużenie podstawowej opieki zdrowotnej. Problem
dotyczy zwłaszcza pediatrów, których brak odnotowywany jest we wszystkich
województwach.
Związek podkreślał, że obecnie dochodzi do kuriozalnych sytuacji, gdzie z jednej
strony obowiązujące przepisy prawa, jak i zarządzenia NFZ, wymuszają na
świadczeniodawcach poprawę standardów opieki lekarskiej a z drugiej ograniczają
możliwość zatrudniania lekarzy, o których mowa w art. 132 ust. 3 ustawy.
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12 października 2015 roku prezes Zarządu ZPP, Ludwik Węgrzyn spotkał się
z przedstawicielami władz Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii
Zajęciowej.

Zdjęcie: Archiwum Starostwa Powiatowego w Bochni

Spotkanie było poświęcone omówieniu kwestii związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzących rewalidację osób
z dysfunkcjami intelektualnymi. Przedstawiono zagadnienia, które powinny
zostać jak najszybciej podjęte na drodze nowych rozwiązań systemowych.
Przedstawiciele Ogólnopolskiego Forum WTZ zwrócili uwagę na fatalną sytuację
finansowania placówek, w których poziom nie zmienił się od 2007 roku. Zwrócili się
również z prośbą o poparcie przez Związek Powiatów Polskich nowego
rozporządzenia zwiększającego środki finansowe do roku 2018.
Ze strony Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej w spotkaniu
uczestniczyli pani Patrycja Rojek z Katowic, pani Iwona Puchalska z Jastrzębia Zdroju
oraz pan Marek Mielak z Tarnowa.

9 listopada br. Związek Powiatów Polskich zwrócił się z apelem w sprawie
ponoszenia przez powiaty kosztów wynikających z zapisów ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, otrzymuje z budżetu
państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.
Nowym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej jakie przypisano
samorządom powiatowym jest organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej.
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Uchwalone przepisy nakładają na powiaty obowiązek utworzenia i prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomoc prawnej.
Dzięki zaangażowaniu Związku Powiatów Polskich doprowadzono do zmiany
licznych przepisów stanowiących istotne zagrożenie dla powiatów, a które
zawarte były w pierwotnej wersji projektu tej ustawy. W szczególności:
 jednoznacznie przesądzono, że zadanie organizowania bezpłatnej pomocy
prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Pierwotne
brzmienie ustawy mogło sugerować, że w przypadku braku środków
w budżecie państwa zadanie to będzie i tak musiało być realizowane jako
zadanie własne;
 zapewniono, że część środków otrzymywanych w ramach dotacji jest
przeznaczana na koszty obsługi zadania. Zgodnie z pierwotną wersją projektu
całość dotacji musiała być spożytkowana na wynagrodzenia adwokatów
i radców prawnych, a koszty obsługi musiały być pokrywane z budżetu
powiatu;
 zniesiono obowiązek zawierania porozumienia odpowiednio z okręgową radą
adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych. Zgodnie z pierwotną
wersją projektu powiat, który takiego porozumienia nie zawarł tracił
kompetencję do wykonywania zadania na rzecz tego sąsiedniego powiatu,
który wykazał większą uległość wobec żądań korporacji zawodowych
i porozumienie podpisał.
W konsekwencji kolejnych działań podejmowanych przez Związek Powiatów Polskich
przedstawiono propozycję, z której wynikało, że na realizacje tego zadania powiat
ma otrzymać dotację z budżetu państwa, która w 97% będzie przeznaczona
na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów a w zaledwie 3% na obsługę
organizacyjno-techniczną zadania.
Związek Powiatów Polskich zasygnalizował, że niestety jak pokazuje praktyka, środki
które zgodnie z założeniami ustawy mają zostać przeznaczone na obsługę
organizacyjno-techniczną zadania, nie pokryją rzeczywistych kosztów jego realizacji
w tym zakresie.
Jednocześnie ZPP podnosiło, że powiaty zobowiązane zostały do zapewnienia
właściwego wyposażenia lokali, w których będą funkcjonowały punkty.
Ponadto Związek sygnalizował, że powiat musi zapewnić dostęp punktu do sieci
telefonicznej i teleinformatycznej. Nie można także zapomnieć o kosztach jakie
powiaty będą ponosiły na bieżące funkcjonowanie punktu obejmujące opłaty
za media, zapewnienie materiałów biurowych oraz koszty pracownicze.
W trakcie prac nad projektem ustawy Związek Powiatów Polskich wielokrotnie
podnosił, że koszty obsługi zadania są niedoszacowane, co potwierdzają dane
obecnie napływające z powiatów.
W związku z powyższym Związek zaapelował o ponowne przenalizowanie tej
kwestii i powzięcie stosownej inicjatywy ustawodawczej. Podkreślał przy tym,
że brak reakcji ze strony prawodawcy może skutkować występowaniem przez
powiaty z roszczeniem, o którym mowa w art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.
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Drugi problem sygnalizowany przez powiaty, a z którym zwrócił się Związek
dotyczył braku informacji od wojewodów o wysokości dotacji, co uniemożliwiało
powiatom ujęcie tych środków w projektach budżetu na 2016 rok.
ZPP podkreślał, że do końca 2015 roku powiaty są zobowiązane do zawarcia szeregu
umów, które mają umożliwić realizację zadania od 1 stycznia 2016 roku, co jest
równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązań po stronie powiatu. Brak spójności
pomiędzy
przepisami
ustawy
o
finansach publicznych oraz przepisami
wprowadzającymi do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
rodzi uzasadnione obawy pracowników samorządowych o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.

9 grudnia 2015 r. reprezentacja starostów i dyrektorów szpitali powiatowych, pod przewodnictwem prezesa Zarządu ZPP Ludwika Węgrzyna
spotkała się z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz wiceministrem Piotrem Warczyńskim.

Powodem do odbycia spotkania była napięta sytuacja w szpitalach
powiatowych wynikająca z niekorzystnych propozycji wysokości aneksów
na świadczenia w 2016 roku oraz problem z realizacją rozporządzeń
ministra zdrowia w sprawie wypłaty podwyżek dla pielęgniarek i położnych.
W wielu województwach dyrektorzy tych placówek otrzymali propozycje kontraktu
niższego niż w poprzednich latach lub zbliżonego do poziomu roku 2015,
ale z uwzględnieniem nakładów na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.
Równocześnie pojawiały się deklaracje dyrektorów oddziałów wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększaniu kontraktów dla szpitali powiatowych,
w trakcie roku 2016.
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Reprezentanci ZPP przedstawili jak sytuacja ta przekłada się na możliwość
realizacji zadań przez szpitale powiatowe, które odgrywają znaczącą rolę
w systemie ochrony zdrowia, realizując ponad 35 proc. wszystkich świadczeń
szpitalnych.
Wskazano na negatywne skutki braku przejrzystych zasad wypłacania
podwyżek dla pielęgniarek i położnych, wynikających m.in. z wadliwych
rozwiązań prawnych i konieczności kredytowania NFZ przez szpitale.
Zaprezentowano również postulaty związane ze zmianami systemowymi,
dotyczące samorządów terytorialnych i prowadzonych przez nie podmiotów
leczniczych.
Podczas spotkania Minister Zdrowia zadeklarował, że zrobi wszystko, co jest możliwe,
aby zapewnić szpitalom powiatowym warunki funkcjonowania adekwatne do skali ich
roli w systemie ochrony zdrowia oraz zapewnić im jak najwyższe kontrakty w trakcie
roku 2016.
Poinformował także, iż podejmie decyzję o przedłużeniu terminu obowiązania
dotychczasowych umów na świadczenia do czerwca 2017 roku i procedowany będzie
projekt ustawy, który usankcjonuje tą decyzję.
Zadeklarował, że zwróci się do Prezesa NFZ o jak najszybsze doprecyzowanie
warunków wypłaty podwyżek wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, tak, aby
uniknąć negatywnych skutków braku precyzyjnych zasad realizowania tego zadania.
Minister poinformował, że przygotowywane są regulacje dotyczące połączenia
ratownictwa medycznego z SOR-ami, nocną i świąteczną opieką zdrowotną oraz
zagwarantowania opłacania tych świadczeń z budżetu państwa, a nie ze składek
zdrowotnych. Pozwolić to ma, w pewnym sensie na rozwiązanie problemu
niedoszacowania wynagrodzenia dla szpitali za prowadzenie SOR oraz nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej.
Minister Radziwiłł potwierdził plany likwidacji eWUŚ, co najmniej na poziomie POZ;
zagwarantowanie równych warunków kontraktowania dla wszystkich podmiotów
leczniczych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną oraz podmiot tworzący
(w tym kontekście podkreślił m.in. że nie podpisał regulacji zwiększającej
wynagrodzenia za punkt dla szpitali klinicznych); opracowanie map potrzeb
zdrowotnych w 2016 roku, co najmniej dla świadczeń onkologicznych i kardiologiicznych; przyspieszenie prac nad rozwiązaniem problemu wystawiania aktów zgonu;
wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń dla wszystkich pracowników
podmiotów leczniczych.
Ustalono także, że spotkania ZPP z Ministrem Zdrowia będą kontynuowane
w przyszłości, tak, aby na bieżąco rozwiązać problemy, przede wszystkim szpitali
powiatowych, których sytuacja ekonomiczna jest krytyczna.
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30 grudnia 2015 roku w czasie posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny, przedstawiciel ZPP uzyskał potwierdzenie o fakcie przywrócenia
w budżecie państwa na rok 2016 poziomu finansowania Funduszu Pracy
przeznaczonego na finansowanie zadań fakultatywnych do poziomu z 2015
roku.
W pierwotnej wersji budżetu państwa na rok 2016 środki te zostały zmniejszone
o około 60%. Utrzymanie takiego stanu groziło zakłóceniem prawidłowej realizacji
zadań powiatowych urzędów pracy.
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Dodatkowe działania wspierające powiaty
Działalność Związku Powiatów Polskich to także szeroko zakrojone prace badawcze
i analityczne, które w swoim zamyśle pozwalają na zbieranie tzw. twardych danych,
niezbędnych do konceptualizacji, a także wspierania prac legislacyjnych.
Ponadto pracownicy Związku niemal codziennie udzielają szeregu różnego rodzaju
porad – odbywa się to zarówno przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych, jak
i wprost, w terenie, przy okazji prowadzenia różnego rodzaju szkoleń i warsztatów.
Siła organizacji przejawia się także w jej obecność w przestrzeni medialnej. Także
w tym zakresie Związek Powiatów Polskich nie pozostaje w tyle.
Szczegółowe informacje dotyczące tych wszystkich, dodatkowych działań czynionych
przez Związek Powiatów Polskich zamieszczono w kolejnych podrozdziałach.

Prace badawcze ZPP
W związku z wolą przygotowywania przez Biuro Związku Powiatów Polskich jak
najbardziej precyzyjnych i oczekiwanych przez powiaty członkowskie wystąpień,
stanowisk, czy też opinii prawnych podejmowane są działania konsultacyjnobadawcze otrzymywanych projektów aktów prawnych. Odbywa się to poprzez
rozsyłanie siecią mail JST otrzymanych projektów aktów prawnych do powiatów
i miast na prawach powiatu z prośbą o przekazanie ich do odpowiedniej komórki
merytorycznej z prośbą o analizę i opinię. W konsekwencji czego Biuro ZPP dokonuje
agregacji otrzymywanych uwag, a następnie podlegają one szczegółowej analizie
prowadzonej przez prawników i ekspertów Biura. Dokument – efekt finalny tych
działań – przekazywany jest, w ramach procesu legislacyjnego, do odpowiedniej
instytucji centralnej celem uwzględnienia uwag, które zawiera. Ponadto analizy
te służą pracownikom Biura do odpowiedniego argumentowania – niejednokrotnie w
oparciu o twarde dane – tez wygłaszanych podczas różnego rodzaju komisji, debat,
czy innych spotkań.
W roku sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich
przeprowadził sześćdziesiąt różnego rodzaju prac badawczych.
W okresie sprawozdawczym zbierano uwagi do następujących projektów:
 ustawy o zdrowiu publicznym,
 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020,
 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie
– Kodeks wyborczy (druk senacki nr 855),
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powiatowym

oraz

ustawy

 rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury
i
Rozwoju
rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

zmieniającego

 rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury
i
Rozwoju
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz
warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego,
 rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury
i
Rozwoju
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
wysokości
opłat
za
wydanie
dowodu
rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych
pojazdów,
 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów
i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu
rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków
wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego,
 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020,
 rozporządzenia w sprawie
do kierowania pojazdami,

dokumentów

stwierdzających

uprawnienia

 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji
niearchiwalnej wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji,
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie egzaminowania
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów
dokumentów stosowanych w tych sprawach,
 ustawy – Kodeks Budowlany oraz ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks
Budowalny,
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania
na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego
trybu
i
terminów
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego wraz z uzasadnieniem
i oceną skutków regulacji,
 ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw,
 założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
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 Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów
realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie
zbiorowym,
 Wytycznych do opracowania wojewódzkich,
programów ochrony środowiska,

powiatowych

i

gminnych

 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych
ustaw,
 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej
w
sprawie
rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu
dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach,
 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
oraz ustawy o finansach publicznych,
 ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 ustawy o działalności leczniczej,
 ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych
ustaw,
 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa
i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo–ginekologicznej,
sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach
występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji
niepowodzeń położniczych,
 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
medycznego w łagodzeniu bólu porodowego,

standardów

postępowania

 rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,
 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu
wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności
gospodarczej w przypadku niektórych podatników,
 rozporządzenia Ministra
Pracy i
Polityki Społecznej
rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
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zmieniającego

 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „scalanie gruntów” w ramach
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 zmiany ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
(dotyczącego Centrów Usług Wspólnych oraz łączenie jednostek pomocy
społecznej),
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w roku 2016,
 rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie:
 katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców,
 prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz
dopuszczonych do ruchu na terytorium RP,
 rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji
kierowców,
 rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji
pojazdów,
 wyjaśnienia niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej
ewidencji kierowców,
 wyjaśnienia niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej
ewidencji pojazdów,
 wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej
ewidencji posiadaczy kart parkingowych,
 wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów,
 wzoru wniosku
kierowców,

o

udostępnienie

danych

z

centralnej

ewidencji

 zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw
orzekania o niepełnosprawności obowiązanym do przekazywania
danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych,
 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci,
 zmian wprowadzonych do pierwotnej wersji rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016,
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 założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej,
 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny
i prezentacji użytkowania wieczystego gruntów oraz gruntów oddanych
w użytkowanie wieczyste,
 ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania
zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz
o zmianie ustawy o finansach publicznych,
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu
projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu
i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji.
Zbierano także inne informacje – typu:
 propozycje zmian w zakresie Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych;
 propozycje dotyczące prowadzonych przez JST postępowań administracyjnych
w zakresie prowadzenia instalacji elektrowni wiatrowej (sporządzanie
i przedkładanie staroście przeglądu ekologicznego, o którym mowa w art. 237
Prawa ochrony środowiska),
 dane dotyczące realizacji przez powiaty zadań związanych z postępowaniem
z pojazdami usuniętymi z dróg (Senat RP zamierzał wówczas podjąć
inicjatywę legislacyjną dotyczącą nowelizacji art. 130a ustawy – Prawo
o ruchu drogowym, w konsekwencji czego istniała szansa, by przy tej okazji
jednoznacznie rozwiązać problem pojazdów usuniętych z dróg przed
11 grudnia 2008 roku – które urzędy skarbowe niejednokrotnie przekazują
starostom do uregulowania sytuacji prawnej i opłacenia kosztów
przechowywania),
 wartość roszczeń (zarówno tych zgłaszanych do sądów jak i tych nie
zgłaszanych):
 w przypadkach upadłości generalnych wykonawców odcinków autostrad
i dróg ekspresowych w zakresie niezrealizowania napraw zniszczonych
odcinków dróg powiatowych,
 wobec inwestorów lub generalnych wykonawców w zakresie
niezrealizowania napraw zniszczonych odcinków dróg powiatowych
w przypadku zmiany generalnego wykonawcy odcinków autostrad
i dróg ekspresowych, w przypadkach w których nie doszło do upadłości
generalnego wykonawcy,
 dane dotyczące realizacji przez powiaty zadań związanych z postępowaniem
z pojazdami usuniętymi z dróg (dotyczy nowelizacji art. 130a ustawy – Prawo
o ruchu drogowym),
 uwagi i opinie dotyczące możliwości finansowych rozwoju
i obszarów wiejskich z polityki spójności na lata 2014-2020,
Strona | 194

rolnictwa

 wartość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w różnych miejscach
w Polsce (z uwagi na to, że sejmowa Komisja Administracji i Cyfryzacji
na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrywała
możliwość wprowadzenia całkowitego zwolnienia z opłat za zajęcie pasa
drogowego urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych
wchodzących w skład regionalnych sieci szerokopasmowych),
 uwagi do procesu inwestycyjno-budowlanego obejmującego etapy inwestycji
od planistyczno-projektowego do przystąpienia do użytkowania,
 kryteria wyboru projektów, m.in. dla gospodarki wodno-ściekowej i targowisk.
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Działalność doradcza i informacyjna
W ramach tytułowych działań Związek Powiatów Polskich w roku sprawozdawczym organizował lub współorganizował różnego rodzaju konferencje
i sympozja o charakterze głównie ogólnopolskim.
Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym z powiatów i miast na prawach powiatu
Związek zorganizował także szereg warsztatów i szkoleń dedykowanych
pracownikom samorządowym.
Kolejnym ważnym aspektem wspierania samorządów terytorialnych są przygotowywane przez ekspertów ZPP różnego rodzaju publikacje, a także artykuły
prasowe – niejednokrotnie o charakterze konsultacyjno-doradczym, jakie publikowane były na portalu informacyjnym Dziennik Warto Wiedzieć.
Precyzyjnej informacje o wszystkich ww. działaniach opisano w dalszej części
przedmiotowego podrozdziału.

Konferencje ogólnopolskie
W roku sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich w różnorakiej formie
angażował się w realizację różnego rodzaju konferencji.
Najważniejsze z nich wymieniono poniżej.

11-12 marca 2015 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja
Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości. Pierwszy dzień Konferencji otworzyła
sesja plenarna poświęcona szkole przyszłości – podczas, której padały odpowiedzi
na pytania jaka powinna być szkoła przyszłości? Uczestnicy rozmawiali także
o skutkach uchwalanego budżetu w oparciu o subwencje. Ostatnim tematem
poruszanym w tym dniu była współpraca międzysektorowa, czyli rozmowa o tym czy
realizacja projektów we współpracy z biznesem pozwala realizować cele JST?
Z kolei w drugi dzień konferencji uczestnicy rozmawiali między innymi o innowacji
w oświacie. Przedstawiony został raport o cyfryzacji szkół, omówione zostało
finansowanie i rozliczanie e-podręcznika oraz podsumowywana była kwestia
instytucji asystenta nauczyciela. Poruszone zostały także ważne kwestie reformy
szkolnictwa zawodowego, pokazane zostały praktyki współpracy samorządu, biznesu
i szkoły. Ostatnim punktem programu było podsumowanie wydatków w oświacie.
Partnerem środowiskom konferencji był Związek Powiatów Polskich, natomiast
patronat medialny sprawował Dziennik Warto Wiedzieć.
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19 i 20 marca 2015 roku w Lądku Zdroju Związek Powiatów Polskich
zorganizował konferencję zatytułowaną „Innowacje w rozwoju instytucjonalnym samorządów”.
Konferencja ta była skierowana szczególnie do władz samorządowych gmin,
powiatów, województw, pracowników administracji publicznej, działaczy organizacji
pozarządowych oraz instytucji okołobiznesowych.
Wśród zaproszonych mówców znaleźli się zarówno uznani naukowcy zajmujący się
polityką rozwoju, jak i samorządowcy z wieloletnią praktyką.
Konferencję otworzył Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich, dokonując
wprowadzenia w tematykę innowacyjności w sektorze samorządowym.

W pierwszym bloku tematycznym, o dysfunkcjach samorządu i pilnej potrzebie
poważnej debaty nad polskim modelem samorządności terytorialnej oraz jego
modyfikacji mówił prof. Stanisław Mazur z krakowskiego Uniwersytetu
Ekonomicznego.
Stan prac nad nowymi przepisami zachęcającymi polskie samorządy do współpracy
przedstawił Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.
Omówił on tzw. ustawy samorządowe Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji oraz inne opracowywane obecnie propozycje zmian
legislacyjnych.
Kolejnym punktem było przedstawienie przez Rafała Rudkę, kierownika Działu
Współpracy, Informacji, Analiz i Programów ze Związku Powiatów Polskich,
prezentacji o celach osiągniętych w kończącym się projekcie.
Niejako dopełnieniem prezentacji przedstawiciela ZPP, było wystąpienie prof. Jana
Fazlagića z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, który przedstawił temat trwałości
rezultatów w projektach unijnych.
W drugiej części rozmawiano o przesłankach, które coraz większej części polskich
samorządów uświadamiają rzeczywistą potrzebę współpracy. W tym bloku o różnych
stylach zarządzania w samorządach, w kontekście wyzwań prorozwojowych dla gmin
i powiatów mówił dr Michał Kudłacz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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Kolejnym wystąpieniem, była prezentacja Janusza Szewczuka ze Stowarzyszenia
Rozwoju Gospodarczego Gmin i byłego wiceprezydenta Szczecina, który na bardzo
konkretnych przykładach przekonywał zebranych, że mówienie o trudnościach
samorządów z utrzymaniem ekonomicznej masy krytycznej do finansowania usług
publicznych nie jest już dziś czystą teorią, ale rzeczywistością, z którą coraz więcej
polskich samorządów musi mierzyć się na co dzień.
Podsumowaniem tej części konferencji była prezentacja innowacyjnych metod
pozyskiwania danych społecznych, jako narzędzie podnoszenia dostępności, jakości
i efektywności usług publicznych świadczonych przez samorządy, dokonana przez
Mariusza Wachowicza.
Druga część to już praktyczne aspekty zarządzania procesami rozwoju i świadczenia
usług publicznych, na wybranych przykładach usług oświatowych, transportowych
i ochrony zdrowia.
Punktem wyjścia do większości rozmów w trzech panelach była kwestia potrzeby
standaryzacji świadczenia usług publicznych oraz monitorowania przestrzegania
owych standardów. Moderatorem panelu oświatowego był Marek Legutko, ekspert
oświatowy i były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, panel drogowy prowadził
Bernard Bednorz, Starosta Bieruńsko-Lędziński, zaś panel związany z ochrona
zdrowia - Marcin Misiewicz, Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.
W drugim dniu obrad ponownie głos zabrał prof. Jan Fazlagić prezentując sposoby
rozwijania kapitału intelektualnego powiatów polskich.

Swoistym
podsumowaniem
całej
konferencji
oraz
pokazaniem
planów
w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej było wystąpienie Marka Wójcika,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który przedstawił
perspektywy ewolucyjnej reformy polskiego systemu samorządowego. Wystąpienie
to było nie tylko prezentacją procesu legislacyjnego, który ma wprowadzić
w najbliższym czasie wiele ważnych i od dawna oczekiwanych zmian w systemie
samorządowym, ale także poważną refleksją strategiczną na temat tego, w którym
miejscu polski samorząd powinien być na zakończenie obecnej perspektywy
finansowej, czyli w roku 2020, a także jakie wyzwania czekają na nas
w perspektywie roku 2030 i lat późniejszych.
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Dwudniową konferencję zakończyły warsztaty prowadzone przez dwójkę ekspertów
Związku Miast Polskich zaangażowanych w proces budowy partnerstw międzysamorządowych. Łukasz Dąbrówka i Grzegorz Godziek starali się z obecnymi
na konferencji przedstawicielami JST odpowiedzieć sobie na pytanie czy tworzenie
partnerstw międzysamorządowych jest ciągle jeszcze postrzegane jako innowacja,
do której dążymy, czy już absolutnie niezbędna konieczność stojąca przed
samorządami w sytuacji kurczących się zasobów.
Konferencja zrealizowana została w ramach projektu „Innowacyjna i sprawna
administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy”, a finansowana ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Priorytetu V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

23 i 24 kwietnia 2015 roku w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbyła się konferencja
„Realizacja inwestycji w ochronie zdrowia w formule PPP”. Było to pierwsze
spotkanie w ramach projektu „Akademia PPP w ochronie zdrowia”, organizowane
przez Starostę Rawskiego Józefa Matysiaka, WARBUD S.A. oraz firmę doradczą
A.M.G. Finanse. W ramach wydarzenia odbył się także Konwent Powiatów
Województwa Łódzkiego. Honorowy patronat nad konferencją objęło m. in.
Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Bank Gospodarstwa
Krajowego, Związek Powiatów Polskich oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Podczas wydarzenia oraz debat z udziałem cenionych praktyków przedstawione
zostały obecne wyzwania stojące przed sektorem ochrony zdrowia oraz samorządami
terytorialnymi, szczególnie w zakresie modernizacji placówek medycznych i potencjalne źródła finansowania inwestycji. Kluczowym tematem był model partnerstwa
publiczno-prywatnego i jego zastosowanie w realizacji inwestycji, w tym sektora
ochrony zdrowia. Zaprezentowane zostały zagadnienia prawne, finansowe i organizacyjne. Nie zabrakło także przykładów realizacji oraz wskazówek do praktycznego
wykorzystania zdobytej wiedzy.
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4 maja 2015 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków Związek Powiatów
Polskich zorganizował debatę nt. „Wspólnota powiatowa (polis) – lokalny
partner regionu”.
W panelu dyskusyjnym wzięli udział: sędzia Jerzy Stępień, b. Przewodniczący
Trybunału Konstytucyjnego; wiceminister administracji i cyfryzacji Marek Wójcik;
prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn; ekspert Związku Miast Polskich dr Jan Maciej
Czajkowski oraz Waldemar Rataj z Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej „Pro Publico
Bono”. Moderatorem panelu był Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP.

Podczas przedmiotowej debaty uczestnicy posłuchali opinii dotyczących funkcjonowania wspólnot powiatowych z różnej perspektywy. Zapoznani zostali z oglądem
wspólnoty „powiatu - polis” – jako kompletnej skali lokalności a nie jako urzędu
i administracji. Przedstawiona została wizja resortu administracji co do kierunku
rozwoju samorządów. Przedstawiona im została koncepcja nawiązywania form
współpracy międzysamorządowej. Nie zabrakło także spojrzenia przez pryzmat
europejski – jakie formy prawne i organizacje przybiera współpraca w innych
krajach. Ważnym był tu także głos praktyka samorządowego, który odniósł się
do przedstawionych koncepcji podkreślając realność oraz zasadność ich wdrożenia.

7 maja 2015 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja
zatytułowana „Spółdzielnie socjalne i samorządy – współpraca dla
wzajemnych korzyści”. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Krajową Radę
Spółdzielczą w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni
Socjalnych, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich oraz
Związkiem Miast Polskich.
Spółdzielczość socjalna jest najmłodszą branżą spółdzielczą. Koncepcję zakładania
spółdzielni socjalnych stworzono w polskim systemie prawnym w 2004 roku. Od tego
czasu spółdzielczość socjalna prężnie się rozwija. Na koniec lutego 2015 roku
zarejestrowane były 1032 spółdzielnie socjalne. Kolejnym ważnym krokiem
stymulującym rozwój spółdzielczości socjalnej było wprowadzenie w 2009 roku
możliwości zakładania oraz przystępowania do spółdzielni socjalnych przez jednostki
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne.
Spółdzielnie socjalne nie tylko przyczyniają się do rozwiązania problemu bezrobocia,
ale również w wielu przypadkach realizują ważne dla społeczności lokalnych usługi
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użyteczności publicznej. Ciągle jednak samorządy terytorialne w zbyt niewielkim
stopniu korzystają z tzw. „klauzul społecznych” przy zamawianiu takich usług.
Spółdzielnie socjalne zakładane przez osoby prawne jako cel główny powinny
postawić sobie realizację zadań społecznych i oświatowo-kulturalnych, a także
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, co niewątpliwie
przyniesie wymierne korzyści i dla spółdzielców, i lokalnej społeczności, ale przede
wszystkim dla samorządów.
Istnieje w Polsce wiele pozytywnych doświadczeń współpracy samorządów
terytorialnych ze spółdzielniami socjalnymi. Celem tej konferencji było przybliżenie
takich dobrych praktyk przedstawicielom samorządów, wymiana doświadczeń
i przedyskutowanie barier i szans podobnej współpracy w przyszłości.

18 i 19 maja 2015 roku w Warszawie, Związek Powiatów Polskich zorganizował
II Samorządową Konferencję Klimatyczną. Władze Związku podczas ww.
wydarzenia reprezentowała wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Kartuski Janina
Kwiecień.

Zdjęcia: Władysław Jankowski

Pierwszy dzień, bardziej kameralny, odbył się pod tytułem „Zmiany klimatu i jego
skutki – wymiar lokalny". Moderatorem obrad był Tadeusz Narkun ze Związku
Powiatów Polskich, zastępca koordynatora projektu.
Informację o wynikach projektu przekazał Markus Tornberg, prezes Instytutu
na Rzecz Ekorozwoju. W ciągu niespełna pięciu lat kończącego się projektu na
terenie całej Polski odbyło się 90 debat klimatycznych, w których udział wzięło 1900
uczestników. W każdym z województw odbyła się Konferencja Regionalna, podczas
której obok danych ogólnych, uczestnicy zapoznawali się z sytuacją klimatyczną
swojego regionu oraz wypracowywali możliwe działania. Uczestnicy otrzymywali
także szczegółowe informacje o źródłach finansowania działań związanych z ochroną
klimatu i środowiska.
Bardzo dobre i ważne wystąpienie dotyczyło postaw społeczeństwa w obliczu zmian
klimatu. Pani Ewa Ryłko z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju przedstawiła interesujące
wyniki badań. W dalszej części, o powiązaniu zmian klimatu z gospodarką mówił
dr Andrzej Kassenberg, również z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, z kolei dr Wojciech
Szymalski przedstawił skutki zmian klimatu w kontekście strategii lokalnych adaptacji
do tychże zmian.
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Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się dyskusja na temat roli lokalnego społeczeństwa, władz i biznesu w ochronie klimatu i adaptacji do skutków jego zmian.
Z kolei 19 maja 2015 r. w Senacie RP odbyła się główna część „II Samorządowej
Konferencji Klimatycznej – Dobry Klimat dla Powiatów”. Otwierając konferencję,
przewodnicząca Komisji Środowiska, senator Jadwiga Rotnicka podkreśliła,
że podsumowanie przedmiotowego projektu stwarza znakomitą okazję do zastanowienia się, co możemy robić dalej, by sprostać ambitnej polityce Unii Europejskiej
dotyczącej rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i osiągnięciu 20-procentowego udziału
energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym
naszego kraju.

Zdjęcia: Władysław Jankowski

Na ten aspekt zwrócił uwagę także minister środowiska Maciej Grabowski, uznając
realizację projektu za ważne przedsięwzięcie dla uświadomienia sobie, skąd
przychodzimy, gdzie jesteśmy i w jaki sposób mamy osiągać stawiane przez Unią
Europejską cele strategiczne. Jak stwierdził, podsumowanie projektu stanowi
jednocześnie okazję do zobaczenia, jak pod względem ochrony środowiska zmieniła
się Polska dzięki 25 latom samorządności.
Podczas konferencji interesujące doświadczenia związane ze spółdzielniami
energetycznymi przedstawił Neil Farrington z Community Energy Plus w Kornwalii,
przedstawiciel jednego ze współorganizatorów projektu.

28 i 29 maja 2015 roku w Warszawie odbył się VII Międzynarodowy Kongres
Zdrowia Publicznego. Organizatorem było Europejskie Stowarzyszenie Promocji
Zdrowia „Pro-Salutem”. Przedstawicielami ZPP biorącymi udział w panelach dyskusyjnych byli: dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz oraz zastępca Grzegorz Kubalski.
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8 i 9 czerwca 2015 roku w Jachrance k. Warszawy odbyła się VII Konferencja
„Finansów Komunalnych” organizowana przez Krajową Radę Regionalnych Izb
Obrachunkowych, Wolters Kluwer oraz Finanse Komunalne – miesięcznik
Regionalnych Izb Obrachunkowych.
W trakcie tego wydarzenia samorządowcy - prezydenci, wójtowie, burmistrzowie,
skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele
regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy dyskutowali na temat ustroju
i finansów samorządowych.
Dzięki zabiegom ZPP, członkowie Związku mogli skorzystać z wynegocjowanej oferty
specjalnej, w której koszt udziału jest niższy o 10% niż standardowa cena.

9 czerwca 2015 roku, przy aktywnym współudziale Związku Powiatów Polskich, odbył
się III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Organizatorem Kongresu była
„Koalicja Na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej” – jest to grupa praktyków z całej
Polski. Misją Koalicji jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie.
Organizacja Kongresu pozwoliła przedstawiać szerokiemu gronu odbiorców
prawdziwy obraz rodzicielstwa zastępczego, bez stereotypów, którymi często
posługują się media. Podczas Kongresu przedstawiono bohaterów dnia codziennego,
którzy poświęcają swoje rodzinne życie dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą
wychowywać się w rodzinie biologicznej.

Zdjęcie: Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Kongres
był także doskonałą okazją do promocji tych jednostek samorządu
terytorialnego z Polski, które wypełniają swoje funkcje na rzecz rodzinnej opieki
zastępczej wzorowo. Podczas Kongresu uhonorowane zostały powiaty: bialski,
legionowski, turecki, wejherowski i miasta: Gdańsk, Gdynia, Kielce, Radom,
Rybnik.
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W okresie od 13 czerwca do 14 lipca 2015 roku Związek Powiatów Polskich
kontynuował działania mające na celu realizację spotkań regionalnych
związanych z tematyką ochrony środowiska, a współfinansowanych ze środków
pochodzących z projektu „Dobry klimat dla powiatów” realizowanego przez Związek
w ramach środków finansowych LIFE+. Wydarzeniom tym towarzyszyły posiedzenia
Konwentów Powiatów poszczególnych województw.
Konferencje te odbyły się w miejscowościach: Zawoja (dla czterech Konwentów
Powiatów: Małopolskiego, Dolnośląskiego, Śląskiego i Mazowieckiego); Chomiąża
Szlachecka (dla Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
Gnojewo (dla Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego); Koryciny
(dla Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego); Prudnik oraz Dębowe Wzgórze
(dla Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego); Imielno (dla Konwentu
Powiatów Województwa Świętokrzyskiego).
16-17 czerwca 2015 roku w Olsztynie odbyło się Ogólnopolskie Seminarium
Sekretarzy organizowane przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.
Dzięki zabiegom ZPP, członkowie Związku mogli skorzystać z wynegocjowanej oferty
specjalnej, w której koszt udziału był niższy o 20% niż standardowa cena.

18 czerwca 2015 roku we Wrocławiu przy współudziale Związku Powiatów
Polskich odbył się kolejny Kongres Regionów organizowany przez Axel Springer
Polska wydawcę magazynu Newsweek Polska.
Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich wziął czynny udział w panelu
zatytułowanym „Budowanie tożsamości lokalnej – sport, kultura. Przykłady
najciekawszych samorządowych projektów kulturalnych i sportowych”.
Podczas przedmiotowego wydarzenia odbyło się uroczyste uhonorowanie
laureatów i liderów dwóch rankingów prowadzonych przez Związek
Powiatów Polskich, tj. Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów oraz Rankingu
Energii Odnawialnej.
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1 i 2 października 2015 roku w Katowicach odbyło się XIII Forum Kapitału
i Finansów pod patronatem ZPP. Impreza ta wyróżniała się nie tylko z uwagi
na przypadające w tym roku 25-lecie samorządu. Nowością było to, że Forum
składało się aż z 10 odbywających się równolegle konferencji tematycznych, paneli
i debat.
W jednej z takich konferencji - Kongres Skarbników Polskich Samorządów, debacie
pt. „Podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT – skutki dla budżetów JST
i ewentualne sposoby zrekompensowania utraconych wpływów” wziął udział Ludwik
Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich. Z kolei w panelu „Rada i jej
komisje” wystąpił zastępca dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski.

18 października 2015 roku w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny
i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia
nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową za wybitne
zasługi dla samorządu terytorialnego.
Laureatami w dziedzinie ogólnopaństwowej zostali:
 Janusz Król, redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” za redagowanie pisma służącego samorządom od 25 lat;
 Jacek Protas, prezes Zarządu Związku Województw RP, wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego - za działanie na rzecz umocnienia
pozycji korporacji samorządowej reprezentującej polskie regiony;
 Jerzy Stępień, współtwórca reformy samorządowej - za osobisty wkład
w budowę Samorządnej Rzeczypospolitej.
W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym nagrodzone
zostały następujące osoby:
 Wojciech Długoborski, prezes Unii Miasteczek Polskich, zastępca burmistrza
Gminy Chojna - za inicjowanie i realizację działań na rzecz małych miast;
 Mirosław Lech, członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich, wójt Gminy Korycin
- za działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 Krzysztof Żuk, wiceprezes Związku Miast Polskich, prezydent Miasta Lublin
- za budowanie prestiżu samorządu poprzez działania w ramach korporacji
samorządowych oraz za wdrożenie partycypacyjnego modelu zarządzania
samorządem.
W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym nagrody
otrzymali:
 Adam Markowski, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich, zastępca
wójta Gminy Mstów - za twórcze wzbogacanie atrakcyjności turystycznej Jury
Krakowsko-Częstochowskiej;
 Małgorzata Zuzanna Nowak – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie - za kierowanie największym w Polsce
festiwalem promującym muzykę różnych religii i kultur;
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 Zenon Rodzik, wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta
Opolski (woj. lubelskie) - za inicjowanie wielu ważnych inwestycji z dużym
udziałem środków europejskich;

 Jan Szyma, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater w Częstochowie za inicjowanie i realizację działań na rzecz krzewienia kultury i wsparcia
artystów, twórców i wykonawców
Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 10 wyróżnień. Otrzymali je: Bernard
Cichosz, wydawca mediów lokalnych, dziennikarz; Eugeniusz Galek, wójt Gminy
Cmolas; Stanisław Godzina, wójt Gminy Rzekuń; Antoni Karlak, wójt Gminy
Jabłonka;
Sławomir
Kopacz,
wójt
Gminy
Bieliny;
Marian
Leszczyński,
wiceprzewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny; Elżbieta Anna Polak,
marszałek Województwa Lubuskiego; Robert Szwed, przewodniczący Rady Miasta
Rejowiec Fabryczny, Jan Wieczorkowski, wiceprzewodniczący Federacji Regionalnych
Związków Gmin i Powiatów RP; oraz Stanisław Wieteska, wójt Gminy Opinogóra
Górna.
Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi
dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie,
opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”,
promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform. Fundując Nagrodę
im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego prezydenta
Łodzi – Grzegorza Palkę.

22 i 23 października 2015 roku w Warszawie odbył się II Kongres Edukacja
i Rozwój, organizowany przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Patronat nad tym
wydarzeniem sprawował m.in. Związek Powiatów Polskich.
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Kongres Edukacja i Rozwój był spotkaniem branżowym, koncentrującym się
na
najważniejszych
zagadnieniach
związanych
z
tworzeniem
warunków
do wszechstronnego rozwoju i edukacji jednostek i społeczeństwa. Organizatorzy
postawili sobie za cel integrację środowisk edukacyjnych wokół najważniejszych
zadań stojących przed systemem oświaty, szkolnictwa wyższego, ustawicznego oraz
zawodowego w najbliższych latach. Jednocześnie chcieli, aby wydarzenie służyło
nie tylko podnoszeniu wiedzy, ale także doskonaleniu kompetencji edukacyjnych
i organizacyjnych osób zarządzających oświatą.

16 grudnia 2015 r., w warszawskim hotelu Ibis Centrum, odbyła się konferencja
kończąca II edycję konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2015 „Razem
dla rozwoju”.
W pierwszej części spotkania przedstawiciele finałowych partnerstw zaprezentowali
swoje projekty. Interesujące wystąpienie miał Zenon Szczepankowski, Starosta
Przasnyski. Opowiadał on jak z inicjatywy władz powiatu przasnyskie gminy
od ponad 10 lat aktywnie współpracują w zakresie planowania i wdrażania projektów
dotyczących rozwoju gospodarczego i społecznego. W tym celu wypracowany został
model wzajemnej współpracy i pozyskiwania środków unijnych w oparciu o projekty
poszczególnych samorządów. Dlatego powstało stowarzyszenie Królewiecki Obszar
Funkcjonalny Porozumienie Przasnyskie. Dzięki niemu rozwija się współpraca między
samorządami począwszy od szerzenia wiedzy o samorządności lokalnej poprzez
wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, opiniowanie strategicznych
projektów gospodarczych, poszukiwanie partnerów na rzecz rozwoju, ochronę
środowiska, rozwój kultury, turystyki, aż do działań w zakresie rozwoju systemu
pomocy społecznej.
Z kolei Sławomir Snarski, Starosta Bielski (woj. podlaskie) opowiadał interesująco
o zrealizowanych licznych projektach dotyczących kształcenia zawodowego
i partnerstwa na rynku pracy.
W drugiej części konferencji ogłoszone zostały wyniki konkursu.
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Warsztaty i szkolenia regionalne
Kolejnym obszarem aktywności Związku Powiatów Polskich jest świadczenie
na rzecz członkowskich samorządów usług doradczych i szkoleniowych.
Odbywa się to m.in. poprzez prowadzenie różnego rodzaju warsztatów i szkoleń.

W roku sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich
przeprowadził szkolenia z zakresu:
funduszy unijnej nowej perspektywy finansowej,
publicznego transportu drogowego,
zarządzania kryzysowego
oraz pieczy zastępczej.
Sumarycznie było to blisko 50 dni szkoleniowych.

W dalszej części tematycznie przedstawiono warsztaty szkoleniowe zrealizowane
przez ZPP w 2015 roku.
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EUROFUNDUSZE 2014-2020, źródło dodatkowego wsparcia finansowego
samorządów
W okresie od maja do października 2015 roku Związek Powiatów Polskich prowadził
bezpłatne warsztaty szkoleniowe z zakresu funduszy unijnych nowej
perspektywy.
Podczas warsztatów omówiona została polska polityka rozwoju, unijna polityka
spójności, była także mowa o źródłach wsparcia finansowego, o które będą mogły
ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Spotkania były także okazją
do pozyskania wiedzy o rozwiązaniach, które mogą dodatkowo wzmacniać pisane
przez samorządy wnioski.
Warsztaty prowadzili eksperci Biura ZPP: Bernadeta Skóbel (kierownik Działu
Monitoringu Legislacyjnego i Ekspertyz) oraz Jarosław Komża (ekspert w ww.
Dziale).
Do udziału w seminarium Związek zapraszał władze samorządowe gmin i powiatów
oraz pracowników administracji publicznej.
Bezpłatne warsztaty z ww. tematyki odbyły się we wszystkich 16-tu
województwach Polski.

Maj 2015

Czerwiec 2015

Wrzesień 2015

Październik 2015
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Dokładne terminy i miejsca tych szkoleń to:
 13 maja 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Płocku
(woj. MAZOWIECKIE),
 14 maja 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
(woj. ŁÓDZKIE),
 15 maja 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
(woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE),
 10 czerwca 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Dębicy
(woj. PODKARPACKIE),
 11 czerwca 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Bochni
(woj. MAŁOPOLSKIE),
 12 czerwca 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Bieruniu
(woj. ŚLĄSKIE),
 24 czerwca 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Słupcy
(woj. WIELKOPOLSKIE),
 25 czerwca 2015 roku – Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
(woj. DOLNOŚLĄSKIE),
 26 czerwca 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Namysłowie
(woj. OPOLSKIE),
 2 września 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Piszu
(woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE),
 3 września 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Białymstoku
(woj. PODLASKIE),
 4 września 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Chełmie
(woj. PODKARPACKIE),
 22 września 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
(woj. KUJAWSKO-POMORSKIE),
 23 września 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
(woj. POMORSKIE),
 24 września 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
(woj. ZACHODNIOPOMORSKIE),
 25 września 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
(woj. LUBUSKIE),
 16 października 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Szamotułach
(woj. WIELKOPOLSKIE).

Zdjęcie: Archiwum Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim oraz Starostwa Powiatowe w Białymstoku
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PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY
realizacji zadań ustawowych

-

prawne

aspekty

prawidłowej

W okresie od czerwca do października 2015 roku Związek Powiatów Polskich
prowadził bezpłatne warsztaty szkoleniowe z zakresu publicznego transportu
zbiorowego.
Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z zapisami ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym, wyjaśnienie pojęć i definicji oraz dostarczenie wskazówek
ułatwiających właściwe zrozumienie wymienionych przepisów oraz poprawne ich
stosowanie w codziennej praktyce. Szkolenia prowadzone były przez prawników
specjalizujących się w tej dziedzinie. Ich tematyka pozwalała na nabycie przez
uczestników umiejętności z zakresu zarządzania, organizacji i usprawnienia
publicznego transportu zbiorowego.
Warsztaty były adresowane do pracowników jednostek samorządowych miast i gmin
odpowiedzialnych za sektor usług transportowych.
Do udziału w szkoleniach Związek zapraszał władze samorządowe gmin i powiatów
oraz pracowników administracji publicznej.
Bezpłatne warsztaty z ww. tematyki odbyły się we wszystkich 16-tu
województwach Polski.

Czerwiec 2015

Wrzesień 2015

Październik 2015
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Dokładne terminy i miejsca tych szkoleń to:
 23 czerwca 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
(woj. KUJAWSKO-POMORSKIE),
 24 czerwca 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
(woj. MAZOWIECKIE),
 25 czerwca 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
(woj. PODLASKIE),
 26 czerwca 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Lubartowie
(woj. LUBELSKIE),
 14 września 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Zgierzu
(woj. ŁÓDZKIE),
 15 września 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Kielcach
(woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE),
 16 września 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Przeworsku
(woj. PODKARPACKIE),
 17 września 2016 roku – Starostwo Powiatowe w Krakowie
(woj. MAŁOPOLSKIE),
 29 września 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
(woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE),
 6 października 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Olsztynie
(woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE),
 7 października 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Bytowie
(woj. POMORSKIE),
 8 października 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Świdwinie
(woj. ZACHODNIOPOMORSKIE),
 9 października 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Kaliszu
(woj. WIELKOPOLSKIE),
 20 października 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
(woj. LUBUSKIE),
 21 października 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
(woj. DOLNOŚLĄSKIE),
 22 października 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
(woj. OPOLSKIE),
 23 października 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
(woj. ŚLĄSKIE).
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W październiku 2015 roku Komenda Główna Policji przy współpracy ze Związkiem
Powiatów Polskich przeprowadziła cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących
zarządzania kryzysowego.
Głównym celem szkoleń było usprawnienie współpracy podmiotów pozapolicyjnych
z Policją, zgrywanie procesów wymiany informacji i podejmowania decyzji oraz
zwiększenie kompetencji personelu organów administracji oraz służb i instytucji
właściwych w zakresie reagowania kryzysowego na obszarze powiatów
przygranicznych na wschodniej granicy RP/Unii Europejskiej.
Szkolenie miało na celu rozbudowanie umiejętności reagowania w sytuacjach
zagrożenia kryzysowego. Szkolenie wsparte było grą symulacyjną, na specjalnie
stworzonym na potrzeby projektu symulatorze zdarzeń kryzysowych.
Szkolenia organizowane były w ramach projektu „Na granicy terroryzmu”, który jest
realizowany przez Komendę Główną Policji w partnerstwie ze Związkiem Powiatów
Polskich w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Udział w tych szkoleniach (z uwagi na finansowanie z projektu) mogli wziąć
przedstawiciele z powiatów wymienionych w poniżej zestawionych
województwach.
WARMIŃSKOMAZURSKIE






Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat

PODLASKIE

Braniewski
Bartoszycki
Gołdapski
Kętrzyński
Węgorzewski









Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat

MAZOWIECKIE

Augustowski
Białostocki
Hajnowski
Sejneński
Siemiatycki
Sokólski
Suwalski

LUBELSKIE






Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat

Bialski
Chełmski
Hrubieszowski
Tomaszowski
Włodawski






Powiat
Powiat
Powiat
Powiat

Łosicki
Ostrowski
Siedlecki
Sokołowski

PODKARPACKIE





Powiat
Powiat
Powiat
Powiat

Bieszczadzki
Jarosławski
Lubaczowski
Przemyski

Wszystkie warsztaty odbywały się w Centrum Konferencyjnym w Serocku pod
Warszawą w dniach:
 14-16 października 2015 roku,
 19-21 października 2015 roku,
 21-21 października 2015 roku,
 28-30 października 2015 roku,
 oraz 3-5 listopada 2015 roku.
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Na poniżej zamieszczonej mapie zobrazowane zostały województwa, dla których
odbyły się warsztaty z zakresu zarządzania kryzysowego.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPARCIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ
W grudniu 2015 roku Związek Powiatów Polskich rozpoczął realizację cyklu
bezpłatnych warsztatów tematycznych poświęconych pieczy zastępczej.
1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem ustawy było wprowadzenie rozwiązań
służących wzmocnieniu instrumentów pracy z rodziną oraz stworzenie warunków
stopniowego odchodzenia od modelu instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz
form zbliżonych do naturalnego środowiska rodzinnego. Pomimo tego, że ustawa
weszła w życie zaledwie 4 lata temu była już wielokrotnie nowelizowana. Działania
organów administracji publicznej w omawianym zakresie były również przedmiotem
wielu kontroli i analiz.
Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy w zakresie aktualnego stanu prawnego,
ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji jakie miały miejsce w ostatnim czasie
oraz z uwzględnieniem wyników kontroli NIK, orzecznictwa sądów administracyjnych,
informacji o realizacji ustawy przygotowywanej corocznie przez pracowników
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz dobrych praktyk jednostek samorządu
terytorialnego.
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Warsztaty prowadzili: Bernadeta Skóbel (kierownik Działu Monitoringu Legislacyjnego
i Ekspertyz), Katarzyna Liszka-Michałka oraz Marcin Maksymiuk (eksperci ZPP).
W okresie sprawozdawczym bezpłatne warsztaty z ww. tematyki odbyły się
w trzech województwach Polski (zaprezentowanych na poniżej zamieszczonej
mapie). Kontynuacja zaplanowana została na rok 2016.

Dokładne terminy i miejsca tych szkoleń to:
 8 grudnia 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Legnicy
(woj. DOLNOŚLĄSKIE),
 9 grudnia 2015 roku – Starostwo Powiatowe w Prudniku
(woj. OPOLSKIE),
 10 grudnia 2015 roku – Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Chrzanowie
(woj. MAŁOPOLSKIE).
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Publikacje i wydawnictwa
Kolejnym z elementów wspierania samorządów członkowskich przez Związek
Powiatów Polskich jest przygotowywanie różnego rodzaju opracowań
i wydawnictw.
W roku sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich
wydał 3 publikacje
poświęcone problematyce samorządowej.
Publikacje te przedstawione zostały poniżej.

Efektywne wdrożenie w powiatach
prawnego

systemu bezpłatnego poradnictwa

5
sierpnia
br.
uchwalona
została
ustawa
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej nakładająca na powiaty nowe zadanie
– związane z udzielaniem nieodpłatnych porad
prawnych.
Dzięki wytężonej pracy Związku Powiatów Polskich
uchwalona
ustawa
ma
postać
znacznie
przyjaźniejszą samorządom niż jej pierwotny
projekt. Tytułem przykładu:
 jednoznacznie przesądzono, że udzielanie
nieodpłatnej
pomocy
prawnej
będzie
zadaniem zleconym z zakresu administracji
rządowej – pierwotnie było to częściowo
zadanie własne, co mogło doprowadzić do
konieczności ponoszenia nieograniczonych
wydatków bezpośrednio z budżetu powiatu;
 przewidziano tryb postępowania w przypadku nie zawarcia porozumienia
z odpowiednimi korporacjami zawodowymi – pierwotnie powiat był
zobowiązany porozumienie takie zawrzeć (na zasadach ustalonych przez
korporacje zawodowe) pod rygorem realizacji zadań na jego terenie przez
sąsiedni powiat;
 zagwarantowano 3% dotacji na koszty organizacyjno-techniczne – pierwotnie
całość dotacji miała być przekazywana radcom prawnym i adwokatom
udzielającym porad.
Wyliczenie to można kontynuować.
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Zdając sobie jednak sprawę z faktu, że końcowy kształt ustawy i tak jest daleki
od doskonałości, a także dostrzegając potrzebę udzielenia powiatom wsparcia
w zakresie wyjaśnienia wszystkich przepisów regulujących to zadanie przygotowany
został bezpłatny poradnik zatytułowany „Efektywne wdrożenie w powiatach
systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego”.
Autorami poradnika są: Grzegorz P. Kubalski (redaktor), Bernadeta Skóbel,
Katarzyna Liszka-Michałka, Monika Małowiecka oraz Marcin Maksymiuk.
Celem powstania poradnika była pomoc samorządom powiatowym
w
efektywnym
uruchomieniu
systemu
nieodpłatnego
poradnictwa
prawnego. Było to istotne nie tylko z punktu widzenia społeczeństwa, lecz również
i powiatów jako jednostek samorządu terytorialnego. Po raz pierwszy bowiem
od bardzo długiego czasu powiaty otrzymały do realizacji nowe zadanie z zakresu
administracji świadczącej; zadanie, które prawidłowo realizowane, może przyczynić
się do zwiększenia poparcia dla idei powiatów w społeczeństwie.

Publiczny transport zbiorowy w pytaniach i odpowiedziach
Wśród zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych transport publiczny zajmuje ważne miejsce.
On to bowiem w wielu przypadkach determinuje
możliwość dotarcia do miejsc, gdzie świadczone
są poszczególne usługi publiczne. Wyrazem
docenienia rangi tej właśnie problematyki było
uchwalenie w dniu 16 grudnia 2010 roku ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym.
Ustawa ta nakłada na poszczególne poziomy
samorządu terytorialnego poważne wyzwania.
W sposób szczególny dotyczą one powiatów, które
w odróżnieniu od gmin, czy województw dysponują
relatywnie niewielkim odsetkiem środków, jakie
mogą być przeznaczone na stworzenie systemu
publicznego transportu zbiorowego. Dostrzegając
potrzebę udzielenia powiatom wsparcia w zakresie
wyjaśnienia wszystkich przepisów regulujących to
zadanie ZPP przygotował poradnik poświęcony tej tematyce.
Bezpłatna publikacja zatytułowana „Publiczny transport zbiorowy w pytaniach
i odpowiedziach” ma charakter autorski i odzwierciedla – akceptowane przez Biuro
ZPP – indywidualne spojrzenie autora na poszczególne zagadnienia. Autorem
poradnika jest radca prawny Marcin Król.
Celem poradnika jest pomoc samorządom powiatowym w efektywnym
uruchomieniu systemu publicznego transportu zbiorowego w poszczególnych powiatach. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia społeczeństwa, lecz
również i powiatów jako jednostek samorządu terytorialnego.
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Kompetentny Urząd Zadowoleni Mieszkańcy – integracja działań JST dla
poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczeń lokalnych usług
publicznych
Na zakończenie jednego z realizowanych przez
Związek Powiatów Polskich projektów powstała
publikacja zatytułowana „Kompetentny Urząd
Zadowoleni Mieszkańcy – integracja działań JST dla
poprawienia dostępności, jakości i efektywności
świadczeń lokalnych usług publicznych”.
Autorami materiałów zawartych w publikacji
są: Jacek Adamczyk, Bernard Bednorz,
Magdalena Chcacaga, Łukasz Dąbrówka,
Grzegorz Dziarski, prof. dr hab. Andrzej Fall,
dr Beata Freier, Jan Friedberg, Grzegorz
Godziek, adw. Marcin Haśko, dr Małgorzata
Jantos, Monika Karlińska-Nawara, Jarosław
Komża, Konrad Korbiński, dr Jerzy Kwieciński,
Marek Legutko, Barbara Łączna, Damian
Michalak, Piotr Nowicki, Rafał Rudka, Andrzej
Sasuła, Tomasz Sobalski, Janusz Szewczuk,
Marek Więckowski, dr Michał Wolański oraz Marek Wójcik.
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Dziennik Warto Wiedzieć

Związek Powiatów Polskich jest wydawcą
bezpłatnego internetowego portalu informacyjnego
Dziennik Warto Wiedzieć,
który zlokalizowany jest pod adresem
www.wartowiedziec.org
Portal poświęcony jest problematyce funkcjonowania samorządu
terytorialnego, w tym opisuje aktywność Związku, jego organów, a także
poszczególnych samorządów terytorialnych.

www.wartowiedziec.org
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Materiały umieszczane w Dzienniku Warto Wiedzieć, kierowane są zarówno
do pracowników samorządowych, radnych jak i do innych osób zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień istotnych dla działania gmin,
powiatów i województw.
Na stronach Dziennika Warto Wiedzieć można znaleźć, m.in.:
 aktualności dotyczące funkcjonowania samorządów terytorialnych (aktualne
raporty, analizy, opinie),
 informacje o szkoleniach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach,
 informacje
prawne
i
finansowe
dotyczące
działalności
podmiotów
samorządowych,
 aktualności związane z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne, o które
może ubiegać się samorząd,
 dobre praktyki działania gmin, powiatów i województw.
W Dzienniku zamieszczane są także informacje kierowane bezpośrednio
do określonych grup pracowników samorządowych (dodatki branżowe).
Dziennik Warto Wiedzieć można bezpłatnie zaprenumerować dzięki czemu
każdy zainteresowany Czytelnik codziennie otrzymuje na swoją skrzynkę
e-mail newsletter zawierający skrót wiadomości zamieszczanych na portalu.
Poza serwisem głównym, Dziennik Warto Wiedzieć pozwala na bezpłatną subskrypcję
serwisów tematycznych z zakresu: zdrowia, transportu, edukacji, polityki społecznej,
czy legislacji. W każdy piątek rozsyłany jest także newsletter podsumowujący tydzień
– „Przegląd tygodnia”, zawierający materiały najbardziej interesujące Czytelników.
Dziennik Warto Wiedzieć redagowany jest przez pracowników Związku Powiatów
Polskich. Obecny skład redakcji przedstawia się następująco:
 redaktor naczelny: Rafał Rudka
 sekretarz redakcji: Barbara Łączna
 redaktorzy: Grzegorz P. Kubalski, Bernadeta Skóbel, Sylwia CyrankiewiczGortyńska, Katarzyna Liszka-Michałka, Jarosław Komża, Monika Małowiecka,
Marcin Maksymiuk, Tadeusz Narkun oraz Dawid Kulpa.
W okresie sprawozdawczym pracownicy Biura ZPP
(zarazem redaktorzy Dziennika)
opublikowali ponad 4100 artykułów prasowych,
które zamieszczone zostały w serwisie www.wartowiedziec.org
Dzięki temu, zainteresowani Czytelnicy mogą sięgać do źródła gwarantującego
zawsze aktualne informacje dotyczące środowiska samorządowego.
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Współpraca i działalność promocyjna
W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich angażował się
w szereg działań wzmacniających i pogłębiających współpracę zarówno
na płaszczyźnie instytucji publicznych, jak i samorządowych. Podejmował
także działania na rzecz promocji samorządów terytorialnych.
Istotniejsze działania
podrozdziałach.

podejmowane

przez

ZPP

zestawiono

w

poniższych

Współpraca z instytucjami publicznymi
W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich
współpracował z instytucjami publicznymi różnego szczebla.

aktywnie

Wśród istotniejszych, wybranych działań warto wskazać na poniżej wymienione.

Współpraca z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji
W roku sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich na prośbę Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji informował swoich Członków o cyklu bezpłatnych
szkoleń z zakresu procesu inwestycyjnego w sieci szerokopasmowe.
Inicjatywa ta skierowana była do przedstawicieli samorządu terytorialnego,
przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Jej realizacja
odbywała się na terenie całego kraju od kwietnia do września 2015 roku.
Szkolenia obejmowały 4 bloki tematyczne: 1) zajęcie pasa drogowego i budowa
kanałów technologicznych; 2) obsługa procesu inwestycyjnego; 3) geodezyjna
obsługa procesu inwestycyjnego wraz z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków
oraz geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu; 4) budowa sieci telekomunikacyjnych
oraz omówienie etapu eksploatacji sieci.
Program szkoleń miał na celu uświadomienie uczestnikom wpływu inwestycji w sieci
szerokopasmowe na rozwój społeczności lokalnych oraz pobudzanie wzrostu
gospodarczego, a także poszerzenie i aktualizację wiedzy w zakresie procesów
związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań
towarzyszących realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe.

Współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
W roku sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich, na prośbę Departamentu
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
prowadził szeroko zakrojone badania dotyczące współpracy samorządów.
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Zbierane dane dotyczyły takich zakresów jak współpraca powiatów i miast na
prawach powiatu z:
 innymi samorządami w Polsce,
 innymi samorządami z zagranicy,
 Polonią.
Zebrane dane zostały przekazane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, były także
cennym materiałem wykorzystywanym w ramach biura ZPP, w tym posłużyły
do promocji polskich samorządów na łamach portalu informacyjnego Dziennik Warto
Wiedzieć.

Współdziałanie z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego
Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) prowadzi prace nad platformą
KREPTD – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.
Podstawowymi zadaniami platformy będą:
 eliminacja nieuczciwych przedsiębiorców z rynku,
 wzrost efektywności procesów administracyjnych związanych z wydawaniem
zezwoleń i licencji wspólnotowych,
 udostępnienie e-usług dla obywateli (dostęp do rejestrów, możliwość złożenia
wniosku do starosty o wydanie zezwolenia, sprawdzenie statusu sprawy),
 integracja z rejestrami publicznymi w zakresie transportu drogowego,
 wzmocnienie współpracy administracyjnej z państwami UE w zakresie
nadzorowania przedsiębiorstw transportu drogowego,
 usprawnienie wymiany danych pomiędzy GITD, starostami i organami
kontrolnymi,
 ustanowienie (i automatyczna aktualizacja) jednolitej bazy danych osób o tzw.
„dobrej reputacji” i naruszeniach,
 centralna rejestracja naruszeń, gromadzenie informacji, aktualizacja,
usuwanie danych na podstawie informacji otrzymywanych ze starostw oraz
Biura ds. Transportu Drogowego.
W związku z tym, że powiaty będą jednymi z najistotniejszych użytkowników
platformy, Związek Powiatów Polskich, w roku sprawozdawczym, przeprowadził
w całej Polsce badanie ankietowe dotyczące KREPTD. Analiza odpowiedzi
i pozyskanych informacji, stanowiły podstawę do wypracowania rozwiązań platformy
KREPTD optymalnych z punktu widzenia powiatów.

Współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
W roku sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich przeprowadził w całej
Polsce ankietyzację dotyczącą edukacji młodzieży polonijnej. Wyniki ankiety
zostaną wykorzystane w pracach nad założeniami regulaminowymi dotyczącymi
kolejnej edycji konkursu dotacyjnego "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą
2016" prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
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Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
Związek Powiatów Polskich, w 2015 roku, podejmował kolejne działania
zmierzające do pozyskiwania nowych Członków.
W okresie sprawozdawczym przygotowano i rozesłano do wszystkich powiatów
i miast na prawach powiatu – nie będących jeszcze Członkami ZPP, pismo
zapraszające do członkostwa.
W 2015 roku do Związku Powiatów Polskich
przystąpiło pięciu nowych Członków.
Nowymi Członkami zostały (kolejność chronologiczna wg daty uchwały Zarządu
ZPP o przystąpieniu):
 Powiat Skarżyski,
 Powiat Wołomiński,
 Powiat Prudnicki,
 Powiat Chrzanowski,
 Powiat Raciborski.
Zobrazowanie lokalizacji terytorialnej nowych Członków ZPP przedstawia
poniżej zamieszczona mapa.
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Aktualizacja baz danych JST
W okresie sprawozdawczym Biuro ZPP kontynuowało prace nad aktualizacją
posiadanych baz kontaktowych. Celem tego działania było stworzenie
wewnętrznej sieci pozwalającej na przekazywanie bieżących informacji wprost
do grup odbiorców, których dane zagadnienie dotyka. Przekazywane informacje
pozwalają na sprawniejszą współpracę, w tym wymianę informacji pomiędzy
Związkiem i samorządami członkowskimi.

Patronaty
Związek Powiatów Polskich jest poszukiwanym przez wiele podmiotów
partnerem do realizacji różnych przedsięwzięć. Przejawia się to m.in.
w występowaniu, przez różnego typu organizacje, o objęcie patronatem wydarzeń.
Także
Dziennik Warto
Wiedzieć
cieszy
się powodzeniem
organizatorów różnego rodzaju działań, którzy występują o patronat.

wśród

W okresie sprawozdawczym
Związek Powiatów Polskich objął patronaty nad blisko 50-cioma
przedsięwzięciami, natomiast Dziennik Warto Wiedzieć
nad blisko 15-toma wydarzeniami.

Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Związek Powiatów
Polskich przedstawia poniżej zamieszczona tabela (kolejność chronologiczna).
L.P.
1

2
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Instytucja
wnioskująca
Międzykomunalna
Spółka Akcyjna
MUNICIPIUM
ITS POLSKA
Stowarzyszenie
Inteligentne
Systemy
Transportowe

Temat
Ogólnopolska Konferencja
Samorządu i Oświaty EDUKACJA
PRZYSZŁOŚCI
VII edycja Polskiego Kongresu
ITS „Ocena bieżących wdrożeń
procesów oraz nowe potencjalne
wdrożenia w systemach
Zarządzania Ruchem”

Termin i miejsce
11-12 marca 2015 r.
Warszawa
26-27 maja 2015 r.
Warszawa

3

Targi Kielce S.A.

4

Targi Kielce S.A.

5

MultiExpo
sp. z o.o.

6
7

Starostwo
Powiatowe
w Legionowie
Stowarzyszenie
Wielkopolski Dom
Pasywny

Energetyka i Elektrotechnika
ENEX

5-6 marca 2015 r.
Kielce

Odnawialne Źródła Energii ENEXNOWA ENERGIA
Zarządzanie kryzysowe
w systemie kierowania
bezpieczeństwem narodowym
VIII edycja Mistrzostw Mazowsza
Pracowników Samorządowych
w Piłce Nożnej MazoviaCup 2015

5-6 marca 2015 r.
Kielce

VI Forum Budownictwa
Pasywnego i Energooszczędnego

12-13 marca 2015 r.
Poznań

26 lutego 2015 r.
Warszawa
28-29 maja 2015 r.
Legionowo

8

PTTK Zarząd
Główny

Gmina Przyjazna Rowerzystom

czerwiec-wrzesień
2015 r.
cała Polska

9

PTTK Zarząd
Główny

„Rowerem przez Polskę” –
posumowanie konkursu,
wręczenie certyfikatów

25 września 2015 r.
Warszawa

Redakcja
„IT w Edukacji”

Ogólnopolskie Zloty
Innowacyjnych Nauczycieli
i Dyrektorów w 2015 roku

13-14 marca 2015 r.
Zakopane
15-16 maja 2015 r.
4-5 grudnia 2015 r.

10

11

12

13

Bank
Gospodarstwa
Krajowego
Państwowa Szkoła
Wyższa im. Jana
Pawła II w Białej
Podlaskiej
Centrum Edukacji
Menedżerskiej
Promotor

14

Starosta Rawski

15

Państwowy
Instytut
Geologiczny

16

SuccessPoint

17

Krajowa Izba
Gospodarki
Odpadami

18
19
20

Dziennik Gazeta
Prawna
Liga Krajowa
im. Grzegorza
Palki
Fundacja Instytut
Studiów
Wschodnich

XI. konferencja Banku
Gospodarstwa Krajowego
dla samorządów
Międzynarodowa Konferencja
Naukowa pt. „Wyzwania polityki
regionalnej w aspekcie rozwoju
społeczno-gospodarczego”
Strategie rozwoju
i wyzwania inwestycyjne
w ochronie zdrowia
Akademia PPP w ochronie
zdrowia
O!SUWISKO

6-7 maja 2015 r.
Warszawa
18-19 czerwca 2015 r.
Biała Podlaska
13-15 kwietnia 2015 r.
Sandomierz
23-24 kwietnia 2015 r.
Ossa
19-22 maja 2015 r.
Wieliczka

Zarządzanie kryzysowe
- komunikacja i kooperacja służb
Ustawowe dopuszczenie zlecania
zadania własnego gminy w trybie
in-house spółkom komunalnym
o kapitale samorządowym
Gala finałowa Rankingu „Perły
Samorządu”

20 maja 2015 r.
Warszawa

Gala XVIII edycji Nagrody
im. Grzegorza Palki

18 październik 2015 r.
Warszawa

Europejski Kongres Samorządów

4-5 maja 2015 r.
Kraków

8 maja 2015 r.
Kraków
26 maja 2015 r.
Warszawa
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21

Krajowa Rada
Spółdzielcza

Spółdzielnie socjalne i samorządy
– współpraca dla wzajemnej
korzyści

7 maja 2015 r.
Warszawa

22

THINKTANK
sp. z o.o.

Sesja Dialogu Miast Przyszłości

8-9 lipca 2015 r.
Warszawa

23

Prezydent Miasta
Konina

XI Mistrzostwa Polski
Samorządowców w Tenisie
Ziemnym

26-28 czerwca 2015 r.
Konin

24

Rada Federacji
Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego
w Legnicy

VIII Konferencja Transportu
Drogowego „Ekologiczny
i bezpieczny transport drogowy”

29-30 maja 2015 r.
Lubin

25

Europejskie
Stowarzyszenie
Promocji Zdrowia
„PRO-SALUTEM”

26

Wolters Kluwer
S. A.

27
28
29

30

31
32

Międzykomunalna
Spółka Akcyjna
MUNICIPIUM
StatSoft Polska
Sp. z o.o.
Wolters Kluwer
S. A.
Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Powiatowych
i Miejskich
Ośrodków Pomocy
Rodzinie
„CENTRUM”
Warszawska
Izba
Przedsiębiorców
Zespół Doradców
Gospodarczych
TOR

33

REECO Poland
sp. z o.o.

34

Stowarzyszenie
Geodetów Polskich
Oddział w Legnicy
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VII Międzynarodowy Kongres
Zdrowia Publicznego „Zdrowie
publiczne w działaniach
samorządów terytorialnych
w Polsce”
VII edycja konferencji Finansów
Komunalnych „Finanse
samorządów – doświadczenia
i perspektywy”

28-29 maja 2015 r.
Warszawa

8-9 czerwca 2015 r.
Jachranka

Ogólnopolskie Seminarium
Sekretarzy

16-17 czerwca 2015 r.
Olsztyn

Analiza danych w administracji

25 czerwca 2015 r.
Warszawa

XII edycja Konkursu "Samorządu
Terytorialnego" im. Prof. Michała
Kuleszy

27 maja 2015 r.
Warszawa

X Ogólnopolskie Forum
Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie i Miejskich Ośrodków
Pomocy Rodzinie pn. „ZAWSZE
Z RODZINĄ”

7-9 września 2015 r.
Busko-Zdrój

XVIII Ogólnopolski Konkurs
Wiktoria – Znak Jakości
Przedsiębiorców

24 październik 2015 r.
Warszawa

Kongres Transportu Publicznego
2015

19 i 20
październik 2015 r.
Warszawa

Międzynarodowe Targi Energii
Odnawialnej i Efektywności
Energetycznej RENEXPO Poland
2015
X Ogólnopolska Konferencja
Techniczna – koordynacja
usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

22-24 wrzesień 2015 r.
Warszawa

15-16 października br.
Legnica

35

On Board PR
sp. z o.o.
(w imieniu
Fundacji PZU)

36

Evention
sp. z o.o.

37

Miesięcznik
„Przetargi
Publiczne”

38

Stowarzyszenie
Polskich Mediów

"M2M Summit - w stronę
inteligentnych społeczności"
„Prawo zamówień publicznych
– problemy praktyczne w świetle
nowych dyrektyw, aktualnych
przepisów i planowanych zmian”
„Festiwal Słoików Świata oraz
Owoców i Warzyw”

39

Wolters Kluwer
S.A.

„Edukacja i Rozwój”, „Edukacja
w samorządzie”

40

41

42

43

44

45

46
47
48

Pismo Samorządu
Terytorialnego
WSPÓLNOTA
Stowarzyszenie
Sądecki
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Międzynarodowe
Targi Gdańskie
S.A.
Polski Związek
Brydża
Sportowego
Wielkopolski
Dom Pasywny
Zakład Usług
Konsultingowych
Know How
sp. z o.o.
Polski Instytut
Rozwoju Biznesu
sp. z o.o.
Miesięcznik „IT
w Administracji”
SuccessPoint

„Aktywne przejścia dla pieszych”

XIII Samorządowe Forum
Kapitału i Finansów

22 lipca do 30 września
2015 r.
cała Polska
30 września 2015 r.
Warszawa
12-14 października
2015 r.
Jachranka k. Warszawy
4-6 września 2015 r.
Warszawa
22-23 października
2015 r.
Warszawa
1-2 października
2015 r.
Katowice

Forum III Wieku

9-12 września 2015 r.
Nowy Sącz, Krynica
Zdrój

IV Międzynarodowy Kongres
SMART METROPOLIA

22-23 października
2015 r.
Gdańsk

Ogólnopolski Turniej Par „25-lecia
Odrodzenia Samorządu
Terytorialnego” o Srebrne
Trofeum 25-lecia Samorządności
„Budownictwo pasywne.
Budownictwo Zielone”

25 października 2015 r.
cała Polska
28 października 2015 r.
Poznań

„20-lecie instytucji lekarza
rodzinnego”

17 listopada 2015 r.
Szczecin

„E-administracja w Polsce
– fakt czy mit?”

30 listopada 2015 r.
Warszawa

„Dzień Otwarty IT
w Administracji”

1 grudnia 2015 r.
Warszawa

„SMART – Inteligentne Miasta”

23 listopada 2015 r.
Kraków
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Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Dziennik Warto
Wiedzieć, przedstawia poniżej zamieszczona tabela.
L.P.
1

2

3
4

Instytucja
wnioskująca
Bank
Gospodarstwa
Krajowego
Ogólnopolski
Klaster
Innowacyjnych
Przedsiębiorstw
Międzykomunalna
Spółka Akcyjna
MUNICIPIUM
Wolters Kluwer
S.A.

Temat

Termin i miejsce

XI. konferencja Banku
Gospodarstwa Krajowego
dla samorządów

6-7 maja 2015 r.
Warszawa

I Światowy Kongres Klastrów

25-26 marca 2015 r.
Dąbrowa Górnicza

Ogólnopolska Konferencja
Samorządu i Oświaty EDUKACJA
PRZYSZŁOŚCI
Akademia Zarządzania „Dyrektora
Szkoły”
Konferencja naukowa z cyklu
„Innowacyjne Zarządzanie
w Oświacie”

11-12 marca 2015 r.
Warszawa
26 marca 2015 r.
Warszawa

5

Akademii Finansów
i Biznesu Vistula

6

Starosta Rawski

Akademia PPP w ochronie zdrowia

23-24 kwietnia 2015 r.
Ossa

7

Państwowy
Instytut Geologiczny

O!SUWISKO

19-22 maja 2015 r.
Wieliczka

8

Wolters Kluwer
S. A.

9
10
11

12

13

14
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Akademia
Finansów i Biznesu
VISTULA
Wolters Kluwer
S. A.
Wolters Kluwer
S. A.
Zespół Doradców
Gospodarczych
TOR
Pismo Samorządu
Terytorialnego
WSPÓLNOTA
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Rybniku

VII edycja konferencji Finansów
Komunalnych „Finanse
samorządów – doświadczenia
i perspektywy”
Konferencja naukowa z cyklu
„Innowacyjne Zarządzanie
w Oświacie”
II edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Super Dyrektor Szkoły
II Kongresu Edukacja i Rozwój
Kongres Transportu Publicznego
2015
XIII Samorządowe Forum Kapitału
i Finansów
„T:RAF do Niedobczyc
i Niewiadomia”

15 maja 2015 r.
Warszawa

8-9 czerwca 2015 r.
Jachranka
15 maja 2015 r.
Warszawa
2015 r.
Warszawa
22 i 23 październik
2015 r.
Warszawa
19 i 20 październik
2015 r.
Warszawa
1-2 października
2015 r.
Katowice
2015 r.
Rybnik i okolice

Mniej zobowiązującą formą pomocy w jaką angażuje się Związek Powiatów Polskich
jest rozsyłanie komunikatów od różnego rodzaju organizacji przy wykorzystaniu
wewnętrznej „sieci email JST”. Dzięki takim działaniom marka ZPP cieszy się dużym
prestiżem.

Konkursy i rankingi
Związek Powiatów Polskich od lat podejmuje działania, które pozwalają
na wyróżnienie, a w konsekwencji na promocję samorządów terytorialnych.
Poniżej przedstawiono rankingi i konkursy realizowane przez Związek oraz przy jego
wsparciu.

Samorządowy Lider Zarządzania 2015 "Razem dla rozwoju"
16 grudnia 2015 r., w warszawskim hotelu Ibis Centrum, odbyła się konferencja
kończąca II edycję konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2015 „Razem
dla rozwoju”.
Laureatami konkursu, którzy otrzymali dyplom, statuetkę Lidera oraz dwa bilety
na wyjazd studyjny do Norwegii zostali:
 Aglomeracja Wałbrzyska (Wałbrzych) za projekt: Tworzenie programów
rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu
partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami;
 Partnerstwo Królewiecki Obszar Funkcjonalny (Powiat Przasnyski)
za projekt: Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie jako
model lokalnego partnerstwa samorządów;
 Stowarzyszenie Metropolia Poznań – za projekt: Koncepcja kierunków
rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane;
 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – za projekt:
Metoda partycypacyjnego planowania rozwoju w SOM.
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Laureatami, do których trafił dyplom, statuetka Lidera i bilet dla jednej osoby
na wyjazd studyjny do Norwegii zostały:
 Partnerstwo Paprykowy Szlak (Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”
LGD Radom) – za projekt: Papryka Przytycka – Markowy Produkt Mazowsza;
 Partnerstwo Włodawski Obszar Funkcjonalny (Włodawa) – za projekt:
Zarządzanie partnerstwem z wykorzystaniem zasad dotyczących współpracy
w zespołach wirtualnych/rozproszonych.
Wyróżnieni dyplomem i biletem dla jednej osoby na wyjazd studyjny do Norwegii
zostały:
 Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich (Czerwieńsk) – za projekt: Sołtysi
- jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze
opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa
Gmin Nadodrzańskich;
 Partnerstwo mające na celu realizację projektu „Wzmocnienie
spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze
Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie
lubelskim” (Piaski) – za projekt: Partycypacja w praktyce na rzecz
priorytetów rozwojowych gmin w obszarach spójności: społecznej,
gospodarczej i terytorialnej, w tym wyboru inwestycji kluczowych oraz
wypracowanie modelu dobrych praktyk;
 Partnerstwo Nyskie 2020 (Nysa) – za projekt: Partnerstwo Nyskie 2020
– dialog między partnerami;
 Partnerstwo
Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów
(Brwinów)
- za projekty: Szerokie partnerstwo trójsektorowe jako narzędzie rozwiązywania problemów Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów oraz Dobre praktyki wypracowania wspólnych kierunków rozwoju dla
obszaru funkcjonalnego;
 Porozumienie w sprawie wspólnej budowy Systemu informacji
Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP (Powiat Wrocławski,
Powiatowy Zakład Katastralny) – za projekt: System Informacji
Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP jako narzędzie efektywnej
współpracy partnerskiej;
 Związek Gmin Regionu Płockiego – za projekt: Utworzenie Obszaru
Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej.
Wyróżnienie specjalne, czyli dyplom trafił do:
 Powiatu Bielskiego (woj. podlaskie) – za realizowane w licznych
partnerstwach projekty:
o Dualny system kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1
im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim;
o Współpraca szkoły z otoczeniem w zakresie kształcenia zawodowego;
o Nowy Model Rekrutacji – partnerstwo na rynku pracy. „Model
komplementarnej
współpracy
publicznych
służb
zatrudnienia,
niepublicznych instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie trafnej
rekrutacji osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych i powyżej
50 roku życia, na wolne stanowiska pracy”.
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 organizacji pozarządowej Federacja Organizacji Socjalnych woj.
warmińsko-mazurskiego (FOSa) – za projekt: Partnerstwo na rzecz
podniesienia jakości życia osób starszych wraz z kluczowymi narzędziami;
przyjazny sąsiad, ciepły telefon, udział w życiu społecznym, rzecznik praw
osób starszych.

Ogólnopolski Ranking Energii Odnawialnej za rok 2015

Od 2008 roku Związek Powiatów Polskich prowadzi Ogólnopolski Ranking Energii
Odnawialnej. Ranking ten oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego
uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Jest on
jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez
ekspertów w trybie on-line.
Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP w zakresie
promocji
rozwiązań
ekoenergetycznych
i
proekologicznych.
Klasyfikowane
są projekty związane z wykorzystywaniem energii słonecznej, geotermalnej, wodnej,
wiatru, otoczenia i biomasy.
Lista laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej za rok 2015
w podziale na poszczególne szczeble jednostek samorządu terytorialnego
przedstawia się następująco:
Powiaty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat

Miasta na prawach powiatu
Bielski (woj. podlaskie)
Suski
Lubartowski
Świecki
Tomaszowski (woj. lubelskie)
Kwidzyński
Ostrzeszowski
Słupski
Myślenicki
Tarnowski

1.
2.
3.
4.
5.

Nowy Sącz
Legnica
Tarnów
Gdańsk
Rzeszów
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Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
1.
2.
3.
4.
5.

Gminy wiejskie

Biłgoraj
Płońsk
Dąbrowa Tarnowska
Polanica-Zdrój
Brodnica

1.
2.
3.
4.
5.

Kobylnica
Postomino
Chełmiec
Ruda-Huta
Gołcza

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów za rok 2015

Od 2003 roku Związek Powiatów Polskich prowadzi Ogólnopolski Ranking Gmin
i Powiatów. Ranking ten oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego
uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Jest on
jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez
ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok.
Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej
do końca danego roku, zgodnie z regulaminem, pozwala na uzyskanie tytułu
„Dobrego Polskiego Samorządu". Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu
na koniec danego roku.
Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu
terytorialnego: 1) powiaty do 60 tys. mieszkańców; 2) powiaty od 60 do 120 tys.
mieszkańców; 3) powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; 4) miasta na prawach
powiatu; 5) gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 6) gminy wiejskie.
Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według
wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak:
 działania proinwestycyjne i prorozwojowe;
 rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania
jednostki samorządu terytorialnego;
 rozwój społeczeństwa informacyjnego;
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 rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu;
 wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej;
 promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych;
 współpraca krajowa i międzynarodowa;
 działania promocyjne.
Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz
zrealizowanych projektów.
Co istotne to fakt, że także mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie
swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne
instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale
także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Dzięki temu to nie tylko jednostki
samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty lokalne są rzeczywistymi uczestnikami
tego rankingu.
Lista laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2015 rok,
w podziale na poszczególne szczeble jednostek samorządu terytorialnego,
przedstawia się następująco:
Powiaty
do 60 tys. mieszkańców
1.

Powiat Przasnyski - honorowy tytuł
Dobry Polski Samorząd 2015
2. Powiat Drawski
3. Powiat Gołdapski
4. Powiat Augustowski
5. Powiat Bielski (woj. podlaskie)
6. Powiat Ostrzeszowski
7. Powiat Świdwiński
8. Powiat Lubański
9. Powiat Hajnowski
10. Powiat Elbląski

Powiaty
do 120 tys. mieszkańców
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie)
- honorowy tytuł
Dobry Polski Samorząd 2015
Powiat Słupski
Powiat Piotrkowski
Powiat Jędrzejowski
Powiat Ostródzki
Powiat Toruński
Powiat Lubartowski
Powiat Świecki
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Powiat Tomaszowski (woj. łódzkie)
Powiat Ostrowski
Powiat Ciechanowski
Powiat Gliwicki
Powiat Kwidzyński
Powiat Krasnostawski
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Powiaty
powyżej 120 tys. mieszkańców

Miasta na prawach powiatu

1.

Powiat Kielecki - honorowy tytuł
Dobry Polski Samorząd 2015
2. Powiat Myślenicki
3. Powiat Cieszyński
4. Powiat Kartuski
5. Powiat Wodzisławski
6. Powiat Poznański
7. Powiat Bielski (woj. śląskie)
8. Powiat Żywiecki
9. Powiat Starogardzki
10. Powiat Pilski

1.

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie

Gminy wiejskie

1.

1.

Płońsk - honorowy tytuł
Dobry Polski Samorząd 2015
2. Bolesławiec
3. Barcin
4. Biłgoraj
5. Czechowice-Dziedzica
6. Stronie Śląskie
7. Dąbrowa Tarnowska
8. Polanica-Zdrój
9. Sochaczew
10. Aleksandrów Kujawski
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Nowy Sącz - honorowy tytuł
Dobry Polski Samorząd 2015
2. Rzeszów
3. Legnica
4. Krosno
5. Dąbrowa Górnicza
6. Zabrze
7. Piotrków Trybunalski
8. Chełm
9. Tarnów
10. Słupsk

Chełmiec - honorowy tytuł
Dobry Polski Samorząd 2015
2. Wielka Wieś
3. Kobylnica
4. Korzenna
5. Zabierzów
6. Borzęcin
7. Postomino
8. Ruda-Huta
9. Ustka
10. Gołcza

Zdobywcy tytułu „Super Powiat” i „Super Gmina”

Konsekwencją udziału w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok
2015, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, jest także możliwość
sięgnięcia po miejsce będące uhonorowaniem „lidera wśród liderów”.

Wyróżnienie „Super Powiat”, czy „Super Gmina” jest przyznawane jeśli dany
samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji kategorii zawartych
w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów
Polskich.
Dzięki temu systemowi, w sposób szczególny, zostają uhonorowane te samorządy,
których działania skupiają się na zrównoważonym rozwoju (obejmują większość
kategorii ujętych w rankingu).
Lista zdobywców tytułu „Super Powiat” i „Super Gmina” za rok 2015,
w podziale na poszczególne szczeble jednostek samorządu terytorialnego,
przedstawia się następująco:
Powiaty (ex aequo)
 Powiat Drawski
 Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie)
 Powiat Kielecki
Miasta na prawach powiatu
 Legnica
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
 Stronie-Śląskie
Gminy wiejskie
 Wielka Wieś
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Efekty realizowanych projektów
Istotnym filarem działalności Związku Powiatów Polskich są projekty,
na które ZPP pozyskuje środki z innych źródeł niż składki członkowskie.
W niektórych latach ich wielkość przekraczała wpływy ze składek członkowskich.
Dzięki realizacji projektów Związek może w większym wymiarze wspierać samorządy,
szczególnie powiatowe, w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług
publicznych. Dzięki temu stale zwiększa się liczba starostw powiatowych i miast na
prawach powiatu, które skutecznie i profesjonalnie świadczą usługi publiczne.
Cechą wspólną wszystkich projektów jest to, iż są one zgodne z celami statutowymi
Związku Powiatów Polskich. Każdy projekt jest skierowany przede wszystkim
do samorządów terytorialnych – w pierwszej kolejności do powiatów i miast
na prawach powiatu, ale także do współpracujących ze Związkiem gmin.
Projekty dotyczą zagadnień istotnych dla powiatów, wspierając je w rozwiązywaniu
lokalnych problemów i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a więc głównych
celów Związku.
Dzięki sięganiu po środki i projekty finansowane przez fundusze europejskie, możliwe
było poszerzanie potencjału i możliwości działania wspierającego pracę powiatów.
Poniżej przedstawiono efekty projektów realizowanych przez ZPP w 2015 roku.

Innowacyjna
i
sprawna
administracja
w gospodarce opartej na wiedzy

źródłem

sukcesu

30 czerwca 2015 roku zakończyła się realizacja projektu, którego celem było
podniesienie jakości usług świadczonych przez samorządy poprzez modernizację
procesów zarządzania, wdrożenie metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego
oraz podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
Dwanaście samorządów przez trzy lata wymieniało się wiedzą, brało udział
w szkoleniach, seminariach i konferencjach, a przede wszystkim testowało narzędzia
usprawniające zarządzanie poszczególnymi sektorami usług m.in. z zakresu
bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, ochrony
środowiska i rolnictwa, kontroli zarządczej i zarządzania projektami. Przetestowane
usprawnienia były upowszechniane i udostępniane wszystkim naszym
Członkom.
Liderem partnerskiego projektu był Związek Powiatów Polskich, a partnerem
Akademia Finansów i Biznesu Vistula z Warszawy. Uczestnicy projektu to samorządy
z terenu Polski, tj.: Powiat Gliwicki, Powiat Jarociński; Powiat Krapkowicki; Powiat
Oleski; Powiat Opolski; Powiat Sulęciński; Powiat Średzki (dolnośląskie); Powiat
Wolsztyński; Powiat Zgorzelecki; Powiat Zielonogórski; miasto na prawach powiatu
Świętochłowice oraz Urząd Gminy Brudzew.
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Wybrane efekty realizacji przedmiotowego projektu to:
2 000 uczestników szkoleń,
szereg narzędzi wspierających prace pracowników samorządowych,
przeprowadzone szkolenia branżowe,
udzielone doradztwo,
zbudowana ogólnie dostępna platforma e-learningowa,
przeprowadzony szereg audytów instytucjonalnych,
kilkadziesiąt raportów,
wdrożone poprawne rozwiązania (w tym zarządcze),
zrealizowane konferencje,
przeprowadzone fora wymiany doświadczeń,
przygotowane filmy promujące dobre praktyki zarządcze.
W 2015 roku w ramach projektu wdrożyliśmy i udostępniliśmy:
 zbiór narzędzi i procedur pozwalających na ocenę kompetencji i potrzeb
szkoleniowych pracowników samorządowych do samodzielnego stosowania
przez JST;
 mapy zagrożeń wraz
infrastruktury etycznej;

z

kompletem

narzędzi

służących

rozwojowi

 pięć narzędzi i instrumentów do zarządzania infrastrukturą drogową,
zawierających
określenie
czynności
zarządcy
drogi
i
kolejność
podejmowanych przez niego działań oraz wzory dokumentów, w tym
między innymi wniosków, uchwał, decyzji w zakresie ustawowych zadań
zarządcy dróg;
 strategie rozwoju zawodowego pracowników;
 procedury systemu zarządzania projektami;
 system do samodzielnego sprawdzania poprawności prowadzenia Biuletynu
Informacji Publicznej.
W 2015 przeszkoliliśmy 475 osób w ramach:
 szkolenia z zakresu komunikacji społecznej (8 dni szkoleniowych);
 szkolenia z zakresu zarządzania kryzysem (6 dni szkoleniowych);
 szkolenia z zakresu zarządzania projektami (2 dni szkoleniowe);
 szkolenia z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn (12 dni
szkoleniowych).
19-20 marca w Trzebieszowicach odbyła się konferencja „Innowacje w rozwoju
instytucjonalnym samorządów”, w której wzięło udział ponad 100 przedstawicieli
samorządów szczebla powiatowego i gminnego z całego kraju.
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Dobry Klimat dla Powiatów
Projekt realizowany był przez Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy
i Instytut na rzecz Ekorozwoju, a finansowany ze środków Programu LIFE+.
Celem partnerskiego przedsięwzięcia było aktywne zaangażowanie polskich
samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu.
W ciągu niespełna pięciu lat wdrażania projektu na terenie Polski odbyło się 90 debat
klimatycznych, w których udział wzięło ponad 1900 uczestników ze wszystkich
regionów Polski. W każdym z województw odbyła się Konferencja Regionalna,
podczas której obok danych ogólnych, uczestnicy zapoznawali się z sytuacją
klimatyczną swojego regionu oraz wypracowywali możliwe działania. Uczestnicy
otrzymywali także szczegółowe informacje o źródłach finansowania działań
związanych z ochroną klimatu i środowiska.
Wybrane efekty realizacji przedmiotowego projektu to:
zaangażowanie 115 powiatów,
przeprowadzenie 90 debat klimatycznych,
udział ponad 1 900 uczestników,
zorganizowana ogólnopolska samorządowa konferencja klimatyczna,
przeprowadzone konferencje regionalne,
wdrożone w życie metody obliczania śladu węglowego w powiatach,
przeprowadzony pilotażowy program niskowęglowego rozwoju,
wydanie 20 numerów biuletynu Dobry klimat dla powiatów.
W 2015 roku w ramach projektu:
 zakończono pracę nad wzorcowym Powiatowym Programem Niskowęglowego
Rozwoju dla Powiatu Starogardzkiego;
 wydano ostatnie trzy numery biuletynu „Dobry klimat dla powiatów”;
 zorganizowano, w dniach 18 i 19 maja
II Samorządową Konferencję Klimatyczną.

2015

roku

w

Warszawie,

Warto podkreślić, że w roku sprawozdawczym, w ramach projektu, Związek
Powiatów Polskich przeprowadził 9 dodatkowych spotkań z Konwentami
Powiatów dotyczących kreowania gospodarki niskoemisyjnej, jako elementu
zrównoważonego rozwoju powiatu; finansowania rozwiązań proekologicznych (w tym
związanych z ochroną klimatu i adaptacją do jego zmian, w perspektywie unijnej
2014-2020) oraz dotyczących śladu węglowego – jako narzędzia badania wpływu
powiatu na klimat (metodologia, zastosowanie praktyczne). Spotkania odbyły się
w miejscowościach: Zawoja, Jeziorna Osada, Koryciny, Pokrzywna, Wygoda,
Smardzewice, Karpacz, Szczecinek, Rzeszów. Wzięło w nich udział 325 osób.
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Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej
i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Głównym celem projektu predefiniowanego, realizowanego przez Związek Powiatów
Polskich, Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP oraz Norweski Związek
Władz Lokalnych i Regionalnych, jest szeroko rozumiana pomoc doradcza
partnerstwom samorządowym, które uzyskały granty z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Równoległym celem jest pomoc Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju
w identyfikacji oraz usuwaniu barier prawnych i praktycznych w rozwoju
współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej w Polsce, a także
w dokumentowaniu i upowszechnianiu dobrych praktyk w tym zakresie.
Kluczowym
elementem
projektu
jest
także
promowanie skutecznego
i nowoczesnego podejścia do współpracy w partnerstwach – jako podstawy
zarządzania terytorialnego, zgodnie ze wskazaniami Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego.
Związek Powiatów Polskich jest odpowiedzialny za promocję projektu (strona
internetowa projektu i prasa elektroniczna ZPP) oraz doradztwo prawne dla
jednostek samorządu terytorialnego (doradztwo na indywidualne zapytania oraz
ekspertyzy do wniosków; doradztwo w zakresie współpracy JST w obszarze
planowania przestrzennego, usług społecznych, usług technicznych).
Wybrane efekty realizacji przedmiotowego projektu to:
wydanie 40 opinii prawnych,
udzielenie 24 porad prawnych,
ponad 200 analiz i publikacji dotyczących prawa,
przeprowadzone badanie współpracy międzysamorządowej
i międzysektorowej w Polsce,
opracowany model współpracy partnerskiej,
przygotowane i przetestowane narzędzia samooceny partnerstw.
Zespół prawników działający przy Związku Powiatów Polskich i Związku Miast
Polskich przygotował w 2015 roku 64 analizy dotyczące zagadnień legislacyjnych,
związanych ze współpracą JST oraz 8 opinii prawnych dotyczących formalnych
dokumentów partnerstw (np. umów). Mecenasi udzielili również beneficjentom
i wspierającym ich doradcom 8 indywidulanych porad prawnych.
Materiały opracowane przez Zespół były publikowane na stronie internetowej
projektu oraz w Dzienniku Warto Wiedzieć.
Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, iż dwóch na trzech respondentów ankiety
przeprowadzonej w grudniu 2015 roku zetknęło się z efektami pracy zespołu
prawnego projektu. 30% z nich oceniło analizy prawne jako „bardzo dobre”, zaś 70%
jako „dobre”.
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Portrety szpitali – mapy możliwości, czyli monitorowania jakości
usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest JST
Związek Powiatów Polskich wraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu,
Polskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o. oraz Health Policy Institute
– do 31 lipca 2015 roku, realizował tytułowy projekt. Jego ideą było obiektywne
badanie efektywności funkcjonowania szpitali, z elementami benchmarkingu w zakresie wszystkich aspektów działalności.
W ramach projektu powstał kompleksowy, dostępny w środowisku elektronicznym,
wielofunkcyjny system badający szpitale, o charakterze benchmarkingowym z elementami diagnostyczno-rekomendacyjnymi. System umożliwia systematyczną
identyfikację i ocenę zjawisk zachodzących w kluczowych obszarach funkcjonowania
szpitali podległych jednostkom samorządu terytorialnego, co jest niezbędne dla
zapewnienia prawidłowego nadzoru tych podmiotów leczniczych. System umożliwia
również wzajemne porównywanie się szpitali w różnych przekrojach porównawczych
w celu ustalenia najbardziej i najmniej efektywnych obszarów w zakresie gospodarowania posiadanymi zasobami. Dzięki temu możliwe jest zidentyfikowanie oraz
rekomendowanie organom tworzącym oraz kierownictwu szpitali zasobu dobrych
praktyk dotyczących efektywności działania oraz sprawności zarządzania.
Uczestnikami projektu były jednostki samorządu terytorialnego i szpitale
z województw dolnośląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego,
warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego – 200 szpitali z całego kraju.
Wybrane efekty realizacji przedmiotowego projektu to:
objęcie projektem 200 szpitali powiatowych,
uruchomienie call center,
przygotowanie i przetestowanie narzędzi do benchmarkingu,
przeprowadzone szkolenia, doradztwo i wdrożone rekomendacje.
W 2015 roku w ramach projektu:
 zakończono badania dotyczące otwarcia benchmarkingu wewnętrznego, który
umożliwia rzeczywiste porównania wewnątrz podmiotu leczniczego;
 przygotowano raporty dla właścicieli (JST) z przeprowadzonego badania
i zamieszczono je na stronach projektu do pobrania po zalogowaniu;
 udzielono rekomendacji dla wybranych szpitali (odbyły się także wizyty
rekomendacyjne – 32 najsłabsze szpitale, wybrane na podstawie uzyskanych
wskaźników jakościowych i finansowych);
 przeprowadzono szkolenia kadry w ramach rekomendacji (32 najsłabsze
szpitale, wybrane na podstawie uzyskanych wskaźników jakościowych
i finansowych).
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21 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Benchmarking szpitali
jako element efektywnego zarządzania” połączona z galą wręczenia dyplomów
najlepszym szpitalom biorącym udział w ogólnopolskim projekcie „Portrety Szpitali Mapy Możliwości”. Nagrody zostały wręczone w 4 kategoriach: jakość zarządzania,
finanse, najlepsze szpitale wojewódzkie, najlepsze szpitale powiatowe.

Miasta w transferze
na Ukrainie

polskiego

doświadczenia

decentralizacji

Liderem projektu był Związek Miast Polskich, zaś Związek Powiatów Polskich wystąpił
w roli partnera odpowiadającego głównie za działania informacyjne i promocyjne.
Realizacja projektu odbyła się w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP dotyczącego realizacji zadania publicznego „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2015”.
Projekt wpisał się w inicjatywę Prezydenta RP dotyczącą polskiej pomocy dla Ukrainy
oraz rządowy program wspierania reform na Ukrainie. Pomoc polskich
samorządów polegała przede wszystkim na przygotowaniu jak najszerszej
grupy ukraińskich samorządowców do wdrożenia zaplanowanych reform
decentralizacyjnych w kontekście sięgania po dotacje z Unii Europejskiej.
Ponadto prowadziła do wzmocnienia obrazu tamtejszego samorządu w oczach
społeczeństwa, wpływała na podniesienie jakości, dostępności i efektywności
lokalnych usług publicznych, a także miała za zadanie wdrożenie mechanizmów
ograniczających zjawiska korupcyjne.
Wybrane efekty realizacji przedmiotowego projektu to:
zaangażowanie 16 samorządów polskich,
odbyte wizyty studyjne,
przekazane polskie doświadczenia,
zakończone wsparcie decentralizacyjne na Ukrainie.
W 2015 roku w ramach projektu:
 w ramach przedsięwzięcia 16 polskich miast przyjęło po 2 przedstawicieli
samorządów ukraińskich w ramach wizyt studyjnych poświęconych
przekazaniu doświadczeń polskich reform;
 w dniach 23-24 listopada 2015 roku w hotelu Gromada w Warszawie odbyła
się konferencja podsumowująca projekt, której celem było zestawienie
wniosków z wizyt studyjnych, w kontekście potrzeb strony ukraińskiej,
wypracowanie rekomendacji i ukierunkowanie dalszych działań strony polskiej,
a także sformułowanie założeń programu wsparcia decentralizacji na Ukrainie.

Strona | 241

Dobre działanie to w sedno wnikanie
Związek Powiatów Polskich współpracował z Koalicją na Rzecz Rodzinnej Opieki
Zastępczej przy projekcie „Dobre działanie to w sedno wnikanie”, finansowanym
z programu „Obywatele dla demokracji”, ze środków funduszy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Celem projektu była kontrola obywatelska nad działalnością instytucji
na szczeblu powiatowym - Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz
samorządów. Monitorowanie skutków wdrażania i działania regulacji
prawnych, a także kontrolowanie działań rządu poprzez zbieranie danych
do raportu alternatywnego oceniającego skutki wdrażania Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w stosunku do
wymaganej ustawowo Informacji Rady Ministrów.
Udział Związku Powiatów Polskich w projekcie obejmował:
 pomoc w dotarciu do powiatów, w celu zebrania informacji na potrzeby
stworzenia raportu monitorującego skutki wdrażania Ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 udział w wyborze powiatów, których organizatorzy
zastępczej, najlepiej rozwijają pieczę zastępczą;

rodzinnej

pieczy

 udzielenie patronatu Kongresowi Rodzicielstwa Zastępczego, na którym
wręczono certyfikaty dla najlepszych organizatorów rodzinnej pieczy
zastępczej.
Wybrane efekty realizacji przedmiotowego projektu to:
zaangażowanie 215 powiatów,
powstanie wzoru powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej,
przygotowanie raportu z oceny realizacji
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
odnalezienie i wypromowanie dobrych praktyk.
W 2015 roku w ramach projektu:
 opracowano raport społeczny monitorujący skutki wdrażania ww. ustawy
(w raporcie wykorzystano dane zebrane na podstawie wniosku o dostępie
do informacji publicznej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 215
powiatów, które zostały uzupełnione o 197 ankiet),
 przygotowano standardy certyfikacji i wyłaniania organizatorów rodzinnej
pieczy zastępczej, którzy najlepiej rozwijają rodzinną pieczę zastępczą,
 opracowano wzór Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej,
 zorganizowano 3 Kongres Rodzicielstwa Zastępczego,
 opracowano dobre praktyki z zakresu realizacji ww. ustawy, przede wszystkim
w obszarze rodzinnej opieki zastępczej.
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