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miniony rok sprawozdawczy dla Zarządu ZPP był rokiem trudnym, naznaczonym
wyborami parlamentarnymi i społeczno-ekonomicznym kryzysem w kraju. Mimo to,
Związek funkcjonował sprawnie i realizował swoje statutowe zadania.
Nasze działania i cele wynikały z podjętych przez XIV Zgromadzenie
Ogólne ZPP 9 stanowisk i uchwały programowej. Ja jako Prezes wraz z całym
Zarządem podejmowaliśmy szereg inicjatyw, aby zadania tak sprecyzowane
zrealizować. Dyrektywą było przyjęcie dokumentu „Zestawienie najważniejszych
działań oczekiwanych przez samorząd powiatowy”, w którym ZPP określił
priorytety na najbliższe lata. „Dekalog”- najistotniejszych celów i wytycznych oraz
oczekiwania środowisk powiatowych, w sposób bardzo precyzyjny definiowały nasz
harmonogram prac.
W imieniu Starostów i Prezydentów miast na prawach powiatu
wyrażaliśmy głębokie zaniepokojenie obecną kondycją jednostek samorządu
lokalnego. Nie wahaliśmy się stwierdzić, że w historii rozwoju polskiej wspólnoty
terytorialnej, dotarliśmy do momentu przełomowego. Byliśmy czujni, gdyż
podejmowane dzisiaj działania mogą przesądzić o tym, czy w Polsce samorządowej Powiatom przywrócona zostanie rola ustrojowa - istotna rola kreatora rozwoju
społecznego i gospodarczego wspólnoty mieszkańców.
W pełni rozumiejąc konieczność walki z deficytem sektora finansów publicznych,
kategorycznie sprzeciwialiśmy się polityce prowadzonej przez resort finansów,
polegającej na „łataniu dziur" w budżecie państwa poprzez przerzucanie zadań
do wykonania na samorząd terytorialny - bez przekazania jakichkolwiek środków,
a czasami nawet i zabraniem środków pierwotnie przewidzianych.
Szanowni Delegaci, istotnym zadaniem w minionym roku była poprawa
kondycji finansów i równoczesne przywrócenie prestiżu, który powiatom
towarzyszył w momencie ich odrodzenia. Przez prestiż rozumiem takie wzmocnienie

samorządów powiatowych, które w pełni pozwoli nam wykorzystać posiadany
potencjał dla szeroko rozumianego dobra wspólnot lokalnych. Zabiegałem zatem
o wprowadzenie, takich mechanizmów współpracy, które umożliwiają samorządom
podejmowanie wspólnych przedsięwzięć rozwojowych oraz podnoszenie jakości
usług publicznych.
Drogie Koleżanki i Koledzy Starostowie, miniony rok dla Związku
Powiatów Polskich, to rok ścisłej i stałej współpracy z Panem Prezydentem RP
Bronisławem Komorowskim, który wspiera nas w niektórych działaniach.
Z pewną nadzieją patrzę na kolejny rok, gdyż nasze kontakty z nowym
Rządem owocują rozmowami i miejmy nadzieję, że doprowadzą do tak
oczekiwanego dialogu.

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
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S KàAD ZARZĄDU ZWIĄZKU P OWIATÓW
P OLSKICH
PREZES ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
Marek TramĞ – Starosta Polkowicki
WICEPREZESI
Robert Godek – Starosta StrzyĪowski
Jan Grabkowski – Starosta PoznaĔski
Marzena KempiĔska – Starosta ĝwiecki
Andrzej Páonka – Starosta Bielski (woj. Ğląskie)
Zenon Rodzik – Starosta Opolski (woj. lubelskie)
CZàONKOWIE ZARZĄDU
Cezary Gabryjączyk – Starosta àaski
Edmund Kaczmarek – Starosta JĊdrzejowski
Ligia Krajewska – Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Józef Kozina – Starosta Gáubczycki
Piotr Lech – Starosta Milicki
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki
Krzysztof Maükiewicz – Starosta Wąbrzeski
Mirosáaw Pampuch – Starosta OlsztyĔski
Józef Reszke – Starosta Wejherowski
ElĪbieta SmoliĔska – Starosta Pruszkowski
Sáawomir Snarski – Starosta Bielski (woj. podlaskie)
Wacáaw StraĪewicz – Wicestarosta GiĪycki
Zbigniew Szumski – Starosta ĝwiebodziĔski
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski
Józef Tomal – Starosta MyĞlenicki
Pani Ligia Krajewska zostaáa wybrana w dniu 9 paĨdziernika 2011 r. posáem
na Sejm RP, tym samym przestaáa byü radną i wiceprzewodniczącą Rady miasta
stoáecznego Warszawy. Rada m. st. Warszawy wybraáa delegatem na Zgromadzenie
Ogólne ZPP wiceprzewodniczącą Rady m.st Warszawy Panią EwĊ Masny,
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S KàAD K OMISJI R EWIZYJNEJ ZWIĄZKU
P OWIATÓW P OLSKICH
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
Michaá Karalus – Starosta Pleszewski

ZASTĉPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ
Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki
CZàONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ
Wáodzimierz Brodiuk – Starosta Ostródzki
Józef Jodáowski – Starosta Rzeszowski
Zdzisáaw Kaáamaga – Starosta Ostrowiecki
Ryszard Kurp – Starosta WolsztyĔski
Szczepan Oádakowski – Starosta Suwalski
Zygmunt Worsa – Starosta ĝwidnicki
Robert Zakrzewski – Starosta RadomszczaĔski
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P RZEWODNICZĄCY K ONWENTÓW
P OWIATÓW
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Dolnoœlċskiego
Cezary Przybylski - Starosta Bolesáawiecki
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marzena KempiĔska – Starosta ĝwiecki
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego
Paweá Pikula – Starosta Lubelski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
Marek CieĞlak – Starosta ĩarski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa âódzkiego
Andrzej Szymanek – Starosta Wieruszowski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Maãopolskiego
Jacek Pająk – Starosta BocheĔski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
Piotr Zgorzelski – Starosta Páocki
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego
Józef Swaczyna – Starosta Opolski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego
Józef Michalik – Starosta Lubaczowski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego
Franciszek WiĞniewski – Starosta Augustowski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego
Janina KwiecieĔ – Starosta Kartuski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Œlċskiego
Andrzej Páonka – Starosta Bielski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Œwiętokrzyskiego
Edmund Kaczmarek – Starosta JĊdrzejowski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Warmiľsko-Mazurskiego
Tadeusz Mordasiewicz – Starosta KĊtrzyĔski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego
Lech Janicki - Starosta Ostrzeszowski
Przewodniczċcy Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki
Pan Piotr Zgorzelski zostaá w dniu 9 paĨdziernika 2011 r. wybrany posáem
na Sejm RP i tym samym przestaá peániü funkcjĊ Starosty Páockiego i Przewodniczącego. Przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
zostaá wybrany 17 listopada 2011 r. Pan Bogdan Pągowski, Starosta Wyszkowski.
Przewodniczący Konwentów Powiatów 9
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XIV Z GROMADZENIE O GÓLNE ZWIĄZKU
P OWIATÓW P OLSKICH
W dniach 24 i 25 marca 2011 r. odbyáo siĊ w Warszawie XIV Zgromadzenie Ogólne
Związku Powiatów Polskich. Blisko trzystu delegatów debatowaáo przez dwa dni nad
najwaĪniejszymi zagadnieniami dotyczącymi przyszáoĞci samorządów powiatowych
i wspólnot lokalnych. JednoczeĞnie Zarząd przedstawiá sprawozdanie ze swojej
dziaáalnoĞci oraz z wykonania budĪetu w roku 2010.
PoniewaĪ w roku 2010 odbyáy siĊ wybory do samorządu terytorialnego, XIV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich byáo takĪe zgromadzeniem wyborczym,
podczas którego wybrano nowy zarząd i komisjĊ rewizyjną ZPP.
Podczas trwających dwa dni obrad debatowano nad najwaĪniejszymi dla powiatów
zagadnieniami. Delegaci podjĊli stanowiska w sprawach dotyczących funkcjonowania
samorządu powiatowego. GoĞümi XIV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów
Polskich byli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, rządu i parlamentu oraz
zaprzyjaĨnionych i wspóápracujących z nami instytucji.

UCHWAàY PODJĉTE PRZEZ XIV ZGROMADZENIE OGÓLNE
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
x

w sprawie przyjĊcia sprawozdania Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich
z dziaáalnoĞci Zarządu w roku 2010,

x

w sprawie przyjĊcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budĪetu
Związku Powiatów Polskich za rok 2010,

x

w sprawie zmian w statucie Związku Powiatów Polskich,

x

w sprawie przyjĊcia budĪetu Związku Powiatów Polskich na rok 2011,

x

w sprawie zaáoĪeĔ do programu dziaáania Związku Powiatów Polskich na rok
2011

x

w sprawie wyboru prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich,

x

w sprawie wyboru czáonków Zarządu Związku Powiatów Polskich,

x

w sprawie wyboru czáonków Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich.
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STANOWISKA PRZYJĉTE PRZEZ XIV ZGROMADZENIE
OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
x

w sprawie dochodów samorządów powiatowych i funkcjonowania systemu
finansów publicznych,

x

w sprawie zarządzania drogami,

x

w sprawie Ğrodków pochodzących z rezerwy Funduszu Pracy,

x

w sprawie koniecznych zmian w systemie ochrony zdrowia,

x

w sprawie projektu zmian ustawy o ochronie przyrody,

x

w sprawie urządzeĔ ochrony przeciwpowodziowej,

x

w sprawie zmian w organizacji ratownictwa medycznego,

x

w sprawie utworzenia banku komunalnego,

x

w sprawie powoáania forum przeksztaáconych szpitali powiatowych.

XIV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 11

Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Związku Powiatów Polskich w roku 2011

P OSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU
P OWIATÓW P OLSKICH
W roku 2011 odbyáo siĊ dziesiĊü posiedzeĔ Zarządu Związku Powiatów Polskich –
piĊü stacjonarnych i piĊü internetowych.

POSIEDZENIE INTERNETOWE 1@/2011
Zrealizowany porządek obrad rozpoczĊtego w dniu 11 stycznia 2011 r. posiedzenia
wyglądaá internetowego nastĊpująco:
1. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego dotyczące
zmian organizacyjnych w systemie ratownictwa medycznego na Mazowszu.
2. Projekt uchwaáy w sprawie utraty czáonkostwa w Związku Powiatów
Polskich - Powiat Koáobrzeski.
3. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST,
które odbyáo siĊ 18 stycznia 2011 r.
4. Dwa Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa WarmiĔsko-Mazurskiego z 20 stycznia 2011 r.
5. Projekt formularza zgáoszeniowego na XIV Zgromadzenie Ogólne ZPP
- do akceptacji.
6. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa DolnoĞląskiego w sprawie
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.
7. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
z 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmniejszenia Ğrodków na aktywne formy
przeciwdziaáania bezrobociu.
8. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Systemu Finansów Publicznych
KWRiST, które odbyáo siĊ 26 stycznia 2011 r.
9. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
medycyny ratunkowej.
10. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST, które odbyáo siĊ 10 lutego 2011 r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU NR 2/11, PRUSZKÓW,
17/18 LUTEGO 2011 R.
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:

1. PrzyjĊto protokóá z posiedzenia Zarządu Nr 9@/10, Nr 1@/11 oraz
materiaáy przyjĊte podczas tych posiedzeĔ.
2. AktywnoĞci ZPP:
a) Zespóá ds. zmian w Karcie Nauczyciela (prezentacja Marek Wójcik)
b) konferencje PRI (prezentacja Grzegorz Kubalski),
12 Posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich
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3.
4.

5.
6.

7.

c) Kongres Regionów w ĝwidnicy (prezentacja Rudolf Borusiewicz),
d) informacja o aktywnoĞci w CEPLI i Komitecie Regionów
(prezentacja Rudolf Borusiewicz i Ludwik WĊgrzyn),
e) Dziennik Warto Wiedzieü (prezentacja Marek Wójcik),
f) uruchomienie w ramach Systemu Analiz Samorządowych,
komponentu powiatowego dotyczącego monitorowania zadaĔ
z zakresu zarządzania drogami (prezentacja Rafaá Rudka),
g) porozumienie ZPP z Peánomocnikiem rządu ds. osób
niepeánosprawnych (prezentacja Marek Wójcik).
Informacja o projekcie zmian ustrojowych dotyczących samorządów
terytorialnych, przygotowanych przez KancelariĊ Prezydenta RP (prezentacja Olgierd DziekoĔski, Sekretarz Stanu KPRP)
PrzyjĊto stanowisko Zarządu ZPP w sprawie propozycji resortu finansów nt. procedur ostroĪnoĞciowych dotyczących dáugu i deficytu
budĪetów samorządu terytorialnego (prezentacja Marek Wójcik) ) –
zostaáo wysáane zaproszenie do p. Dyrektor Zdzisáawy WasąĪnik z MF.
PodjĊto uchwaáĊ w sprawie przyjĊcia sprawozdania finansowego
za rok 2010.
XIV Zgromadzenie Ogólne ZPP – uzgodnienia organizacyjne, przyjĊcie
materiaáów :
a) sprawozdanie z dziaáalnoĞci w 2010 r.,
b) sprawozdanie z wykonania budĪetu w roku 2010,
c) projekt budĪetu ZPP na 2011 r.,
d) program dziaáania na 2011 r.;
e) stanowiska
Sprawy bieĪące, wolne wnioski.

POSIEDZENIE ZARZĄDU NR 3@/2011, INTERNETOWE
Zrealizowany zostaá nastĊpujący porządek obrad:
1. Projekty nowych Regulaminów Rankingu Gmin i Powiatów na rok 2011.
2. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego
KWRiST, które odbyáo siĊ 25 stycznia 2011 r.
3. Dwa Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego z 14 lutego
2011 r.
4. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego
i Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska KWRiST, które odbyáo siĊ 21 lutego
2011 r.
5. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli KWRiST, które odbyáo siĊ 21 lutego 2011 r.
6. PrzyjĊto projekty stanowisk na XIV Zgromadzenie Ogólne ZPP w sprawie
zarządzania drogami i projektu zmian ustawy o ochronie przyrody.
7. PrzyjĊto projekt stanowiska na XIV Zgromadzenie Ogólne ZPP w sprawie
zmian w organizacji ratownictwa medycznego.
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8. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie utraty czáonkostwa w Związku Powiatów Polskich

- Powiat Chrzanowski.
9. PrzyjĊto projekt stanowiska na XIV Zgromadzenie Ogólne ZPP w sprawie
koniecznych zmian w ochronie zdrowia.
10. PrzyjĊto stanowisko w sprawie nabywania mienia komunalnego.

POSIEDZENIE ZARZĄDU NR 4/11, WARSZAWA,
23 MARCA 2011 R.
Zrealizowany porządek obrad:
1. PrzyjĊto protokóá z posiedzenia Zarządu Nr 2/11, Nr 3@/11 oraz materiaáów
przyjĊte podczas tych posiedzeĔ.
2. XIV Zgromadzenie Ogólne ZPP – uzgodnienia organizacyjne.
3. Sprawy bieĪące, wolne wnioski.

POSIEDZENIE ZARZĄDU NR 1/11, WARSZAWA,
24 MARCA 2011 R., IV KADENCJA
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie wyboru wiceprezesów Zarządu ZPP.
2. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie upowaĪnienia do dysponowania Ğrodkami na rachunkach bankowych Związku Powiatów Polskich.
3. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie upowaĪnienia do skáadania oĞwiadczeĔ woli.
4. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie upowaĪnienia sekretarza generalnego do skáadania oĞwiadczeĔ woli.
5. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie rekomendacji przedstawicieli ZPP do Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
6. PodjĊcie uchwaáy w sprawie delegowania przedstawicieli ZPP do Zespoáów
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

POSIEDZENIE ZARZĄDU NR 2@/11, INTERNETOWE,
IV KADENCJA
W porządku obrad znalazáy siĊ nastĊpujące sprawy:
1. Regulamin pracy Zarządu i Tryb obrad Zarządu za poĞrednictwem internetu.
2. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST,
które odbyáo siĊ 22 marca 2011 r.
3. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
które odbyáo siĊ 25 marca 2011 r.
4. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Finansów Publicznych Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 29 marca 2011 r.
5. Stanowisko Rady Powiatu Gorlickiego w sprawie bezpieczeĔstwa powodziowego na terenie powiatu gorlickiego.
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6. Informacja nt. Komitetu Regionów oraz 88 i 89 Sesji Plenarnej.
7. Regulamin pracy przedstawicieli ZPP w pracach Komisji Wspólnej Rządu
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

i Samorządu Terytorialnego oraz Zespoáach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Przypisanie obszarów zagadnienia poszczególnym czáonkom Zarządu –
propozycje.
CEPLI – podjĊcie uchwaáy.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ
29 marca 2011 r.
PrzyjĊto stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziaáu mieszkaĔców w samorządzie terytorialnym, wspóádziaáaniu
gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw.
Pismo z Powiatu Zamojskiego w sprawie stanu technicznego dróg powiatowych.
PrzyjĊto stanowisko w sprawie projektu ustawy o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych.
Pismo od p. Jacka ĩmudy-Trzebiatowskiego, Starosty Bytowskiego wraz
ze stanowiskiem Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wdroĪenia zakazu zatrudniania w szpitalach powiatowych lekarzy
prowadzących prywatną praktykĊ lekarską na podstawie umów z NFZ.
Uchwaáa Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie wysokoĞci Ğrodków
Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziaáania bezrobociu w roku 2011.
Pismo z Powiatu Sztumskiego w sprawie pozbawienia refundacji pracodawcom wynagrodzeĔ i skáadek na ubezpieczenie spoáeczne opáacanych na
máodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

POSIEDZENIE ZARZĄDU NR 3/11, WARSZAWA,
20 KWIETNIA 2011 R., IV KADENCJA
Zrealizowano nastĊpujący początek obrad
1. PrzyjĊto protokóá z posiedzenia Zarządu Nr 1/11, Nr 2@/11 oraz materiaáy
przyjĊte podczas posiedzenia internetowego.
2. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie wskazania kandydatów ZPP na czáonków
Zespoáów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
3. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie wskazania kandydatów ZPP na czáonków
doraĨnego Zespoáu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
4. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie wyboru delegatów Związku Powiatów Polskich
do Komitetu Politycznego CEMR.
5. Informacja nt. reprezentacji ZPP w pracach CEPLI asbl.
6. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie powoáania peánomocnika Zarządu do spraw osób
niepeánosprawnych.
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7. PodjĊto uchwaáĊ w sprawie przypisania obszarów zagadnieĔ poszczególnym
czáonkom Zarządu.
8. Omówienie opinii ZPP dotyczącej „wstĊpnego projektu ustawy do konsultacji
spoáecznych przed opracowaniem legislacyjnym 25 marca 2011 r. – USTAWY
o wzmocnieniu udziaáu mieszkaĔców w samorządzie terytorialnym,
wspóádziaáaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych
ustaw”.
9. Informacja o dokumencie „Wnioski dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do
rozpoczĊcia prac nad biaáą ksiĊgą samorządu terytorialnego w roku XX-lecia”.
10. Omówiono uchwaáy i stanowiska XIV Zgromadzenia Ogólnego ZPP, przyjĊto
uzgodnienia dotyczące realizacji.
11. Sprawy organizacyjne Biura ZPP – schemat organizacyjny, pracownicy, powierzchnie biurowe.

POSIEDZENIE ZARZĄDU NR 4@/2011, INTERNETOWE,
IV KADENCJA
Realizowany porządek obrad:
1. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Finansów Publicznych Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 19 kwietnia 2011 r.
2. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST, które odbyáo siĊ 21 kwietnia 2011 r.
3. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego
KWRiST, które odbyáo siĊ 29 kwietnia 2011 r.
4. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyáo siĊ 20 kwietnia 2011 r.
5. Protokóá z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Maáopolskiego
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
6. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Wzmocnienia Potencjaáu Administracji
Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które
odbyáo siĊ 27 kwietnia 2011 r.
7. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
z 4 marca 2011 roku w sprawie badaĔ przesiewowych noworodków.
8. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego z 10 maja 2011 r.
w sprawie utworzenia Akademii Lotniczej w DĊblinie.
9. Uchwaáa Nr IX/40/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyraĪenia stanowiska dotyczącego "Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju do roku 2030".
10. Projekt opinii ZPP o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoĞciami oraz o zmianie ustawy o przeksztaáceniu prawa uĪytkowania wieczystego w prawo wáasnosci nieruchomoĞci.
11. OdpowiedĨ z Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko XIV ZO Związku Powiatów
Polskich w sprawie koniecznych zmian w systemie ochrony zdrowia.
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12. Pismo p. Bogdana Wankiewicza, Starosty Waáeckiego dotyczące poparcia
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

protestu pracowników PaĔstwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie braku
regulacji páac i wysokoĞci wynagrodzeĔ pracowników Inspekcji.
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego z 6 maja 2011 r.
Projekt uchwaáy w sprawie wyboru kandydatów ze strony ZPP na czáonków
i zastĊpców czáonków Komitetu Regionów UE. Pismo Krzysztofa Lisa, Starosty
Szczecineckiego w sprawie projektu uchwaáy.
Informacja z posiedzenia Zespoáu Ustrojowego Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 27 kwietnia 2011 r.
Pismo p. Jerzego GwiĪdĪa, zastĊpcy prezydenta Miasta Nowego Sącza
dotyczące rozporządzenia Ministra Finansów nakáadającego na samorządy
drastyczne ograniczenie zadáuĪenia oraz "Projektu koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju do roku 2030" Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Apel Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie Ğrodków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, áagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2011 rok.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego z dnia 12 maja
2011 r. w sprawie finansowania Narodowego Planu Przebudowy Dróg
Lokalnych.
Pismo p. Mirosáawa Mantaja, Starosty Pilskiego w sprawie trudnej sytuacji
w zakresie uzyskiwania orzeczeĔ o inwalidztwie w zakáadzie UbezpieczeĔ
Spoáecznych w Pile, skierowane do p. Jolanty Fedak, Minister Pracy i Polityki
Spoáecznej.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 17 maja 2011 r.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyáo siĊ 19 maja 2011 r.
PrzyjĊte przez Konwent Powiatów Województwa Kujawsko Pomorskiego stanowiska dotyczące: finansów publicznych, wysokoĞci opáat za kartĊ
pojazdu, projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĊpczej
wraz z materiaáami.
Stanowiska i wnioski przyjĊte przez Konwent Powiatów Województwa
àódzkiego, który odbyá siĊ 19 maja 2011 r.
PrzyjĊcie stanowiska w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
Robocza propozycja strony samorządowej w sprawie sposobu objĊcia
podsektora samorządowego procedurą ograniczania deficytu sektora
finansów publicznych, do której doáączyliĞmy dwa punkty.
Projekt ustawy o wzmocnieniu udziaáu mieszkaĔców w samorządzie
terytorialnym, o wspóádziaáaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie
niektórych ustaw (wersja robocza przed opracowaniem legislacyjnym, stan na
10 czerwca 2011 r.).
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 1 czerwca 2011 r.
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28. Stanowiska i opinia (wraz z zaáącznikami) oraz wnioski przyjĊte przez Zarząd
29.

30.
31.
32.

Unii Metropolii Polskich na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r., w GdaĔsku.
Pismo od p. Adama CzerwiĔskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady
Zarządów Dróg Powiatowych z podziĊkowaniem za uczestnictwo w XII
Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg Powiatowych przedstawiciela ZPP
p. Józefa Swaczyny, Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZPP wraz
z uchwaáą podjĊtą przez uczestników Kongresu.
Uwagi UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa Maáopolskiego do projektu
zaáoĪeĔ projektu ustawy o niektórych sposobach unikania konfliktu interesów.
PrzyjĊcie stanowiska w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie ĞwiadczeĔ gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego
przekazanego do uzgodnieĔ zewnĊtrznych.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
KWRiST, które odbyáo siĊ 17 czerwca 2011 r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU 5/11, 27-28 CZERWCA 2011 R.,
SZCZYRK, IV KADENCJA
Zrealizowany porządek obrad.
1. Informacja Prezesa o dziaáalnoĞci ZPP w pierwszym póároczu 2011 r., w tym
m.in.:
a) aktywnoĞci Związku na róĪnych páaszczyznach (parlament, Konwenty,
KWRiST),
b) realizacja stanowisk XIV ZO ZPP,
c) projekty realizowane przez ZPP,
d) analiza organizacji i funkcjonowania Biura Związku.
2. Informacja nt. stanowiska Ogólnopolskich Organizacji Samorządowych,
w sprawie sposobu objĊcia podsektora samorządowego procedurą ograniczania deficytu sektora finansów publicznych.
3. Informacja o przebiegu prac nad prezydenckim projektem ustawy
o wzmocnieniu udziaáu mieszkaĔców w samorządzie terytorialnym,
o wspóádziaáaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych
ustaw.
4. Omówienie kwestii przedstawicielstwa ZPP w KR i innych instytucjach.
5. Prezentacja pakietu ustaw dotyczących pieczy zastĊpczej i polityki prorodzinnej.
6. Informacja nt. przedsiĊwziĊcia TV-T, dyskusja.
7. Korespondencja:
- propozycja p. Andrzeja Szawana, Starosty Wrocáawskiego dotycząca zmian
w Statucie, odpowiedĨ Prezesa.
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POSIEDZENIE ZARZĄDU 6@/11, INTERNETOWE,
IV KADENCJA
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. PrzyjĊto stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie zmniejszenia
Ğrodków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziaáania bezrobociu
oraz Ğrodków na finansowanie wynagrodzeĔ oraz skáadki na ubezpieczenia
spoáeczne pracowników powiatowych urzĊdów pracy.
2. PrzyjĊto stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie projektu likwidacji
kilkudziesiĊciu prokuratur rejonowych.
3. PrzyjĊto stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie projektu ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy
dróg lokalnych – Etap II BezpieczeĔstwo – DostĊpnoĞü – Rozwój”.
4. Pismo ZPP do p. Tadeusza Nalewajka, Podsekretarza Stanu w MRiRW
z proĞbą o podjĊcie dziaáaĔ zmierzających do uporządkowania kwestii
utrzymania urządzeĔ melioracji wodnych.
5. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyáo siĊ 13 czerwca 2011 r.
6. Informacja z posiedzenia Zespoáu Ustrojowego Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 14 czerwca 2011 r.
7. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST, które odbyáo siĊ 16 czerwca 2011 r.
8. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
które odbyáo siĊ 20 czerwca 2011 r.
9. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 21 czerwca
2011 r.
10. Protokóá z posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego
z dnia 19/20 maja 2011 r.
11. Pismo p. Michaáa Tyrpy, Prezesa Zarządu Fundacji Paradis Judaeorum
z proĞbą o poparcie apelu o uznanie projektu ustanowienia 25 maja
europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem za jeden z priorytetów
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
12. Pismo-protest ZPP do p. Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów w sprawie
raĪącego naruszenia trybu legislacyjnego przy wydawaniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich
odcinków, na których pobiera siĊ opáatĊ elektroniczną oraz wysokoĞci stawek
opáaty elektronicznej.
13. Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego z 30 czerwca
– 1 lipca 2011 r.
14. Pismo p. Wiktora Szmulewicza, Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych
dotyczące nawiązania wspóápracy z Zarządem Związku Powiatów Polskich.
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15. Pismo p. Ryszarda PorĊby, Prezesa Zarządu Gáównego Polskiego Towa16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.

rzystwa Ginekologicznego wraz z wytycznymi dla jst dotyczącymi szczepieĔ
przeciwko HPV w zapobieganiu rakowi szyjki macicy.
Propozycje najwaĪniejszych problemów powiatów.
OdpowiedĨ Ministra ĝrodowiska na stanowiska XIV ZO ZPP w sprawie
urządzeĔ ochrony przeciwpowodziowej i w sprawie projektu zmiany ustawy
o ochronie przyrody.
Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie
utrzymania reguáy uznawania VAT za koszt kwalifikowany przy realizacji
projektów dofinansowanych ze Ğrodków unijnych.
InformacjĊ z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska KWRiST, które odbyáo siĊ 11 lipca 2011 r.
List p. Marka CieĞlaka, Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa
Lubuskiego do prof. Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego KWRiST
dotyczący propozycji Strony Samorządowej, w sprawie objĊcia podsektora
samorządowego procedurą ograniczania deficytu sektora finansów
publicznych – Warszawa 29 czerwca 2011.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w sprawie
Ğrodków Funduszu Pracy.
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego z 6 lipca 2011 r.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST, które odbyáo siĊ 15 lipca br.
Stanowiska przyjĊte 8 lipca 2011 r. na wspólnym posiedzeniu Konwentów
Powiatów Województwa DolnoĞląskiego i Opolskiego.
Pismo p. Jerzego Bartnickiego, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Konwentu
Dyrektorów Powiatowych UrzĊdów Pracy z proĞbą o pomoc w przywróceniu
normalnego funkcjonowania PUP.
OdpowiedĨ z Ministerstwa Pracy i Polityki Spoáecznej na Stanowisko XIV ZO
Związku Powiatów Polskich w sprawie zmniejszenia Ğrodków Funduszu Pracy
na aktywne formy przeciwdziaáania bezrobociu oraz Ğrodków na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i skáadek na ubezpieczenie spoáeczne pracowników
powiatowych urzĊdów pracy.
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z dnia 13 lipca 2011 r.
w sprawie propozycji zaáoĪeĔ programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy
program przebudowy dróg lokalnych – Etap II BezpieczeĔstwo – DostĊpnoĞü
– Rozwój” .
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
reorganizacji wymiaru sprawiedliwoĞci.
Pismo p. Jana Grabkowskiego, Starosty PoznaĔskiego do Ministra Infrastruktury dotyczące wprowadzonego na terenie kraju systemu rozliczeĔ opáat
drogowych viaTOLL.
Pismo p. Marzeny KempiĔskiej, Starosty ĝwieckiego do peánomocnika rządu
ds. osób niepeánosprawnych w sprawie podjĊcia dziaáaĔ zmierzających do
zapewnienia jak najlepszej dostĊpnoĞci lokali wyborczych dla osób niepeánosprawnych.
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31. Stanowisko przyjĊte 8 lipca 2011 r. na wspólnym posiedzeniu Konwentów

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

Powiatów Województwa DolnoĞląskiego i Opolskiego w sprawie programu
wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –
Etap II BezpieczeĔstwo – DostĊpnoĞü – Rozwój”.
Uchwaáa Rady Miejskiej BĊdzina Nr XII/101/201 w sprawie podpisania siĊ pod
Kartą ĝwidnicką 2011 wraz z Listą Postulatów Samorządowych 2011.
Stanowiska Konwentu
Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 13 lipca 2011 r.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST,
które odbyáo siĊ 20 lipca 2011 r.
Protest Powiatu Grodziskiego przeciwko wystąpieniu burmistrza Nasielska
podczas miĊdzynarodowej konferencji organizowanej w Grodzisku Mazowieckim.
Pismo Starosty Wągrowieckiego kierowane do Ministra Jerzego Millera
w sprawie powierzenia starostom kompetencji w zakresie przejmowania
usuniĊtych z drogi pojazdów nieodebranych w okreĞlonym terminie z parkingu strzeĪonego.
Pismo Starosty Jarosáawskiego popierające apel Ogólnopolskiego Forum
Dyrektorów Powiatowych UrzĊdów Pracy w sprawie udzielenia pomocy
w przywróceniu normalnego funkcjonowania PUP.
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie
zachowania dotychczasowych uregulowaĔ prawnych dotyczących systemu
wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Pismo p. Roberta àawskiego, Starosty Waábrzyskiego i odpowiedĨ min.
Tomasza Siemoniaka na zapytanie w sprawie wyáączenia miasta Waábrzycha
z powiatu.
Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Spoáecznej dotyczące stanowiska
Konwentu Powiatów Województwa DolnoĞląskiego i Opolskiego w sprawie
domów pomocy spoáecznej.
Protokoáy z posiedzeĔ Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego
z 6 lipca i 28 lipca 2011 r. wraz z przyjĊtymi na tych posiedzeniach stanowiskami.
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego przyjĊte na
posiedzeniu w Tarnobrzegu 19 lipca 2011 r.
Informacja o wykonaniu budĪetu Związku Powiatów Polskich w pierwszej
poáowie 2011 roku.
Poparcie p. Stanisáawa Kubáa, Starosty OstroáĊckiego dla stanowiska ZPP
w sprawie projektu ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II BezpieczeĔstwo –
DostĊpnoĞü – Rozwój”.
Uwagi Starosty Wadowickiego dotyczące rozpatrzenia ewentualnoĞci podjĊcia
inicjatywy ustawodawczej w zakresie uregulowania stanu prawnego
nieruchomoĞci pokrytych wodami stojącymi oraz rowami melioracji
szczegóáowej.
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46. Informacja z posiedzenia poáączonych zespoáów KWRiST: ds. Infrastruktury,
47.

48.
49.
50.

Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska i ds. SpoáeczeĔstwa
Informacyjnego, które odbyáo siĊ 22 sierpnia 2011 r. w Warszawie.
OdpowiedĨ z Ministerstwa Pracy i Polityki Spoáecznej na Stanowisko Związku
Powiatów Polskich w sprawie zmniejszenia Ğrodków z Funduszu Pracy na
aktywne formy przeciwdziaáania bezrobociu oraz Ğrodków na finansowanie
wynagrodzeĔ i skáadki na ubezpieczenia spoáeczne pracowników powiatowych
urzĊdów pracy.
OdpowiedĨ z Ministerstwa SprawiedliwoĞci na Stanowisko Związku Powiatów
Polskich w sprawie projektu likwidacji kilkudziesiĊciu prokuratur rejonowych.
Informacja o posiedzeniu Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli KWRiST, które odbyáo siĊ 26 sierpnia 2011 r. w Warszawie.
Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyáo siĊ 30 sierpnia
2011 r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU NR 7/2011,
19-20 WRZEĝNIA 2011, KAZIMIERZ DOLNY, IV KADENCJA
Zrealizowany porządek obrad:
1. Spotkanie z Zarządem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali
Samorządowych.
2. Informacja o bieĪącej dziaáalnoĞci, w tym: informacja o pozwie zbiorowym oraz
o aktywnoĞci ZPP w procesie legislacyjnym.
3. Uwagi i propozycje zmian do ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kontekĞcie
doĞwiadczeĔ z powodzi w 2010 roku na terenie powiatu opolskiego.
4. Omówienie kwestii zmian w podziale administracyjnym kraju – Miasto na prawach powiatu Waábrzych
5. Prezentacja wersji
najwaĪniejszych dziaáaĔ oczekiwanych przez powiaty,
po uwzglĊdnieniu konsultacji.
6. Omówienie i przyjĊcie nowego schematu organizacyjnego biura ZPP.

POSIEDZENIE ZARZĄDU NR 8@/2011, INTERNETOWE,
IV KADENCJA
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Stanowisko Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie planowanej likwidacji
Prokuratury Rejonowej w Pleszewie.
2. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST, które odbyáo siĊ 15 wrzeĞnia 2011 r.
3. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĊpczej.
4. ProĞba p. Jerzego Bieleckiego, Starosty Janowskiego o zajĊcie stanowiska
w sprawie wyznaczania osób powoáanych do stwierdzenia zgonów i wysta22 Posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich
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wienia aktów zgonu i jego przyczyny w przypadku braku lekarza leczącego
chorego w ostatniej chorobie.
5. Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie:
1) Ğrodków Funduszu Pracy,
2) przeznaczenia Ğrodków finansowych na wdroĪenie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastĊpczej.
6. Projekt dokumentu
"Zestawienie najwaĪniejszych dziaáaĔ oczekiwanych
przez samorząd powiatowy w Polsce".
7. Stanowisko w sprawie zmian w podziale terytorialnym kraju.
8. Informacje z posiedzenia Zespoáu ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego oraz
poáączonych Zespoáów KWRiST: ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska i ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego,
które odbyáy siĊ 19 wrzeĞnia 2011 r.
9. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
KWRiST, które odbyáo siĊ 19 wrzeĞnia 2011 r.
10. Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie pogarszającej siĊ sytuacji ekonomicznej samorządów.
11. Stanowisko Rady Powiatu w OleĞnie w sprawie zmiany przepisów w zakresie
zasad kierowania wychowanków do máodzieĪowych oĞrodków socjoterapii.
12. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa DolnoĞląskiego w sprawie
kontraktowania ĞwiadczeĔ medycznych w 2011 roku i finansowania nadwykonaĔ za 2010 rok.
13. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST, które odbyáo siĊ 13 paĨdziernika 2011 r.
14. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska KWRiST, które odbyáo siĊ 17 paĨdziernika 2011 r.
15. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
KWRiST, które odbyáo siĊ 17 paĨdziernika 2011 r.
16. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST,
które odbyáo siĊ 13 paĨdziernika 2011 r.
17. OdpowiedĨ Minister Julii Pitery w sprawie uwag miasta Wrocáawia do projektu
projektu ustawy o niektórych sposobach unikania konfliktu
zaáoĪeĔ
interesów.
18. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego z 17 paĨdziernika
2011 r. w sprawie finansowania i wyznaczania osób powoáanych do stwierdzenia zgonu, wystawienia karty zgonu i jego przyczyny w przypadku braku
lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie.
19. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli KWRiST, które odbyáo siĊ 25 paĨdziernika 2011 r.
20. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ĝląskiego z 17 paĨdziernika
2011 r. w sprawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastĊpczej.
21. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego z 5 paĨdziernika
2011 r. w sprawie formularzy oĞwiadczeĔ majątkowych.
22. Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w sprawie:
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1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastĊpczej,
2) zadáuĪenia Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
23. Stanowisko Starosty Pleszewskiego dotyczące projektów nowelizacji rozporządzeĔ Rady Ministrów w sprawie:
1) komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolnoĞci do czynnej sáuĪby
wojskowej osób stawiających siĊ do kwalifikacji wojskowej
2) sposobu ustalenia dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących
w skáad komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolnoĞci do czynnej
sáuĪby wojskowej osób stawiających siĊ do kwalifikacji wojskowej.
24. Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim wraz ze stanowiskiem w sprawie zasad kontraktowania przez Narodowy fundusz zdrowia
nocnej i Ğwiątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej pomocy medycznej na terenie Powiatu Bielskiego.
25. Stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Goleniowskiego w sprawie finansowania wypáaty zasiáków staáych i opáacania skáadek na ubezpieczenie zdrowotne.
26. Informacja z posiedzenia Zespoáu Ustrojowego KWRiST, które odbyáo siĊ
4 listopada 2011 r.
27. Uwagi Starosty PoznaĔskiego w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie opáat za przejazd autostradą.
28. Wspólne Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa àódzkiego oraz
Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego z dnia 26 paĨdziernika 2011 r.
w sprawie uruchomienia Narodowego Programu Rewitalizacji Dróg Lokalnych
(powiatowych i gminnych) zniszczonych w związku z budową, przebudową
lub modernizacją autostrad i dróg ekspresowych.
29. Pismo Pana Ministra Olgierda DziekoĔskiego wraz z projektem ustawy
o wzmocnieniu udziaáu mieszkaĔców w dziaáaniach samorządu terytorialnego,
o wspóádziaáaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych
ustaw.

POSIEDZENIE ZARZĄDU 9/2011, 18 LISTOPADA,
WARSZAWA, IV KADENCJA
Zrealizowano nastĊpujący porządek obrad:
1. Prezentacja raportu ZPP na temat sytuacji ekonomicznej powiatowych
spóáek szpitalnych.
2. Ocena dziaáaĔ Narodowego Funduszu Zdrowia. Do udziaáu w tym punkcie
obrad zaproszony byá Jacek Paszkiewicz, Prezes Narodowego Fundusz
Zdrowia, który jednak nie przybyá na obrady Zarządu. Ustawa o dziaáalnoĞci
leczniczej po póá roku funkcjonowania – wnioski legislacyjne ZPP.
3. PrzyjĊto stanowiska w sprawach kluczowych dla funkcjonowania
administracji powiatowej:
a) funkcjonowanie systemu pieczy zastĊpczej po 1 stycznia 2012 roku –
wyniki symulacji kosztów, zagroĪenia dla powiatów, perspektywy
dziaáaĔ, zamierzenia legislacyjne ZPP,
b) przyszáoĞü Funduszu Pracy.
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4. Informacja o projektach zmian ustrojowych dotyczących samorządów
powiatowych:
a) projekt Strategii „Sprawne PaĔstwo”,
b) prezydencki projekt ustawy o wzmocnieniu udziaáu mieszkaĔców
w dziaáaniach samorządu terytorialnego, o wspóádziaáaniu gmin,
powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw,
c) projekt zaáoĪeĔ do ustawy o niektórych sposobach unikania konfliktu
interesów – nowa odsáona Prawa antykorupcyjnego,
d) braki w systemie planowania strategicznego na poziomie lokalnym –
koniecznoĞü zmian ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
5. Informacja o moĪliwoĞciach finansowania zadaĔ zwianych z zarządzaniem
drogami lokalnymi:
a) projekt zasad podziaáu rezerwy subwencji ogólnej na zadania
drogowe w 2012 r.,
b) moĪliwoĞü uzyskania rekompensaty finansowej za zniszczenia dróg
powiatowych ruchem pojazdów ciĊĪkich.
6. Prezentacja Deklaracji „Dobry Klimat dla Powiatów”.
7. Informacja o bieĪącej dziaáalnoĞci ZPP.
8. Uzgodnienia organizacyjne dotyczące XV Zgromadzenia Ogólnego ZPP.
9. Sprawy bieĪące.


POSIEDZENIE ZARZĄDU 10@/2011, INTERNETOWE,
IV KADENCJA
Podczas posiedzenia zrealizowano nastĊpujący porządek:
1. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli KWRiST, które odbyáo siĊ 18 listopada 2011 r.
2. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego
KWRiST, które odbyáo siĊ 21 listopada 2011 r.
3. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ĝląskiego z 14 listopada 2011 r.
w sprawie kontraktowania ĞwiadczeĔ zdrowotnych na rok 2012 oraz
planowanego poziomu finansowania ĞwiadczeĔ w województwie Ğląskim.
4. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
KWRiST, które odbyáo siĊ 16 listopada 2011 r.
5. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST, które odbyáo siĊ 17 listopada 2011 r.
6. Projekt stanowiska ZPP w sprawie kryteriów oceny i weryfikacji wniosków
o dofinansowanie z rezerwy ogólnej budĪetu paĔstwa.
7. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie podziaáu algorytmu.
8. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
KWRiST, które odbyáo siĊ 9 grudnia 2011 r.
9. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli KWRiST, które odbyáo siĊ 11 grudnia 2011 r.
10. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego dotyczące
projektu nowelizacji rozporządzeĔ Rady Ministrów w sprawie
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1) komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolnoĞci do czynnej sáuĪby
wojskowej osób stawiających siĊ do kwalifikacji wojskowej,
2) sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących
w skáad komisji lekarskich oraz pracowników Ğredniego personelu
medycznego, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich
orzekających o stopniu zdolnoĞci do czynnej sáuĪby wojskowej osób
stawiających siĊ do kwalifikacji wojskowej.
11. Pismo p. Stanisáawa Belki, Wicestarosty Oleskiego w sprawie utrzymania
dotychczasowych zasad kierowania wychowanków do máodzieĪowych
oĞrodków socjoterapii.
12. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego w sprawie
dofinansowania przedsiĊwziĊü związanych z ochroną powietrza oraz
uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących wáasnoĞci Skarbu
PaĔstwa.
13. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST,
które odbyáo siĊ 12 grudnia 2011 r. w Warszawie.
14. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Wzmocnienia Potencjaáu Administracji
Samorządowej KWRiST, które odbyáo siĊ 14 grudnia 2011 r. w Warszawie.
15. Projekt ustawy z 8 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
16. Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego i Województwa ĝląskiego:
1) w sprawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastĊpczej oraz projektu z dnia 2 grudnia 2011 r. ustawy o zmianie
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĊpczej;
2) w sprawie projektu ustawy o wzmocnieniu udziaáu mieszkaĔców
w dziaáaniach samorządu terytorialnego o wspóádziaáaniu gmin, powiatów
i województw oraz o zmianie niektórych ustaw.
17. Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawach:
1) zmniejszenia Ğrodków finansowych w latach 2010-2012 dla pacjentów
województwa mazowieckiego,
2) zmiany przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z, póĨn.
zm.),
3) zwiĊkszenia potrąceĔ od wpáywów osiąganych z tytuáu gospodarowania
zasobem nieruchomoĞci Skarbu PaĔstwa,
stanowiących dochód
powiatów,
4) trudnoĞci związanych z wdraĪaniem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĊpczej.
18. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej
KWRiST, które odbyáo siĊ 14 grudnia 2011 r. w Warszawie.
19. Informacja z posiedzenia Zespoáu ds. Systemu Finansów Publicznych
KWRiST, które odbyáo siĊ 15 grudnia 2011 r. w Warszawie.
20. Pismo p. Wadima Tyszkiewicza, Prezesa Zrzeszenia Prezydentów,
Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego wraz ze stanowiskiem
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21.
22.

23.
24.
25.
26.

w sprawie systemu finansowania zadaĔ z zakresu oĞwiaty, realizowanych
przez JST i wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 26 stycznia
1992 roku karty Nauczyciela oraz Ustawie z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty.
Projekt Uchwaáy Nr 15/11 w sprawie zmiany uchwaáy budĪetowej Związku
Powiatów Polskich na rok 2011.
Stanowisko Konwentu Starostów i Wicestarostów Województwa Lubuskiego
w sprawie pieczy zastĊpczej oraz stanowisko w sprawie finansowania
i racjonalizacji funkcjonowania Powiatowych UrzĊdów Pracy z proĞbą o podjĊcie koniecznych dziaáaĔ.
Projekt Uchwaáy Nr 16/11 w sprawie przyjĊcia projektu budĪetu Związku
Powiatów Polskich na rok 2012.
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa ĝwiĊtokrzyskiego w sprawie
dezaprobaty do propozycji Ministerstwa SprawiedliwoĞci dotyczącej
reorganizacji sądów powszechnych w Polsce.
Pismo p. Jana Kidy, Starosty LeĪajskiego w sprawie informacji o zamiarze
likwidacji czĊĞci sądów rejonowych w kraju.
Pismo p. Moniki SmoleĔ, Podsekretarza Stanu w MKiDN dotyczące Projektu
Strategii Rozwoju Kapitaáu Spoáecznego, w tym proĞba o rozesáanie
powiatom linku do pobrania tego projektu.
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P RACE K ONWENTÓW P OWIATÓW
Poszczególne konwenty podjĊáy wiele stanowisk w sprawach bieĪących. Praca
Konwentów stanowi duĪe wsparcie dla Zarządu ZPP. Podejmowane przez Konwenty
stanowiska są nastĊpnie realizowane przez Zarząd ZPP w wymiarze ogólnopolskim.

WYBRANE STANOWISKA KONWENTÓW POWIATÓW
W ROKU 2011
10 stycznia 2011 – stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
w sprawie zmian organizacyjnych w systemie ratownictwa medycznego na Mazowszu.
14 stycznia 2011 – stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zagroĪenia i zapobiegania powodziom oraz podtopieniem
w województwie lubuskim oraz drugie w sprawie niekorzystnych dla samorządu
powiatowego regulacji, wprowadzonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
20 stycznia 2011 – stanowisko Konwentu Województwa WarmiĔsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w "Programie Przebudowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015" oraz
w sprawie zmniejszenia Ğrodków na aktywne formy przeciwdziaáania bezrobociu.
26 stycznia 2011 – stanowisko Konwentu Powiatów Województwa DolnoĞląskiego
w sprawie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.
3 lutego 2011 – stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
w sprawie likwidacji powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym.
3 lutego 2011 – stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego
dotyczące projektu Wojewódzkiego Planu Dziaáania PaĔstwowego Ratownictwa
Medycznego dla woj. wielkopolskiego.
14 lutego 2011 – stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego
w sprawie zmniejszenia Ğrodków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie
aktywnych form przeciwdziaáania bezrobociu w roku 2011 oraz w sprawie ochrony
przeciwpowodziowej Lubelszczyzny.
16 lutego 2011 – Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego:
x w sprawie ograniczenia Ğrodków w budĪecie paĔstwa na prowadzenie aktywnych form przeciwdziaáania i zwalczania bezrobocia;
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x
x
x

w sprawie przeznaczenia wpáywów z opáaty skarbowej pobieranej przez powiat
na dochody wáasne powiatu w sprawie zmian sprawowania nadzoru nad urządzeniami melioracji wodnych szczegóáowych;
w sprawie propozycji zmiany ustawy o ochronie przyrody;
w sprawie zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym w zakresie
postĊpowania z pojazdami usuwanymi z drogi.

24 lutego 2011– stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ĝląskiego dot.
"Projektu Wojewódzkiego Planu Dziaáania Systemu PaĔstwowego Ratownictwa
Medycznego" dla województwa Ğląskiego”.
4 marca 2011 – stanowisko Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie badaĔ przesiewowych noworodków.
8 marca 2011 – stanowisko Konwentu Starostów i Wicestarostów Województwa
w sprawie zwrotu czĊĞci opáaty za KartĊ Pojazdu, pobieranej przez powiaty w latach
2003-2005.
9 marca 2011 – stanowiska Konwentu Powiatów Województwa àódzkiego
w sprawie:
x zwiĊkszenia Ğrodków na remonty i inwestycje drogowe;
x zwiĊkszenia Ğrodków publicznych na aktywizacje zawodową osób pozostających bez pracy;
x nowych zasad udzielania ĞwiadczeĔ w zakresie nocnej i Ğwiątecznej opieki
zdrowotnej.
6 maja 2011 - Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
w sprawie:
x
x
x
x
x
x

koniecznoĞci zmian przepisów w związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu
drogowym w zakresie postĊpowania z pojazdami usuniĊtymi z drogi;
zmniejszenia limitu Ğrodków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizacjĊ
zawodową osób bezrobotnych w 2011 r.;
zwiĊkszenia Ğrodków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ĝrodowiska na termomodernizacjĊ obiektów;
planowanego ograniczenia zakresu dziaáalnoĞci inspektoratów ZUS;
wznowienia podpisywania przez OHP z pracodawcami umów o refundacjĊ wynagrodzeĔ máodocianym pracownikom;
utrzymania rezerwy oĞwiatowej w dotychczasowej wielkoĞci 0,6%.

10 maja 2011 – stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego
w sprawie utworzenia Akademii Lotniczej w DĊblinie.
12 maja 2011– stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego
w sprawie finansowania Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych.
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19 maja 2011 – Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa àódzkiego
w sprawie:
x

projektu ustawy o CEPiK z dnia 28 kwietnia 2011 r.;

x

zwiĊkszenia Ğrodków finansowych na utrzymanie mieszkaĔ w DPS na terenie
woj. áódzkiego;

x

praw wáaĞcicielskich, wykazywania i regulowania stanu
nieruchomoĞci pokrytych wodami stojącymi oraz rowów
szczegóáowych;

x

wniosku do NFZ;

x

udziaáu przedstawicieli powiatów z woj. áódzkiego w programowaniu Ğrodków
na lata 2014-2020 - wniosek.

prawnego
melioracji

25 maja 2011 - Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie:
x

finansów publicznych;

x

wysokoĞci opáat za kartĊ pojazdu;

x

projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĊpczej.

17 paĨdziernika 2011 – Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa
Lubelskiego w sprawie finansowania i wyznaczania osób powoáanych do stwierdzenia
zgonu, wystawienia karty zgonu i jego przyczyny w przypadku braku lekarza
leczącego chorego w ostatniej chorobie.
26 paĨdziernika 2011 – Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa
Podlaskiego w sprawie zasad kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
Podlaski Oddziaá Wojewódzki w Biaáymstoku podstawowej opieki zdrowotnej
w zakresie nocnej i Ğwiątecznej opieki zdrowotnej w latach 2012 – 2014.
26 paĨdziernika 2011 – Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie podziaáu dodatkowych Ğrodków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2011.
26 paĨdziernika 2011 – Stanowisko Konwentu
Podlaskiego w sprawie Ğrodków z Funduszu Pracy.

Powiatów

Województwa

26 paĨdziernika 2011 – Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa
Podlaskiego w sprawie przeznaczenia Ğrodków finansowych na realizacjĊ zadaĔ
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĊpczej.
28 paĨdziernika 2011 – Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa DolnoĞląskiego w sprawie finansowana zadaĔ wynikających z ustawy z czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastĊpczej.
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28 paĨdziernika 2011 – Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa DolnoĞląskiego w sprawie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
14 listopada 2011 – Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa ĝląskiego,
w sprawie procesu kontraktowania ĞwiadczeĔ zdrowotnych na rok 2012 oraz
planowanym poziomie finansowania ĞwiadczeĔ w województwie Ğląskim.
25 listopada 2011 – Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Ğrodków finansowanych na aktywne formy przeciwdziaáania
skutkom bezrobocia w ramach Funduszu Pracy.
8 grudnia 2011 – Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego
w sprawie dofinansowania przedsiĊwziĊü związanych z ochroną powietrza oraz
uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących wáasnoĞci Skarbu.
8 grudnia 2011 – podczas wspólnego posiedzenia Konwentu Powiatów
Województwa Maáopolskiego i Konwentu Powiatów Województwa ĝląskiego przyjĊto
dwa stanowiska w sprawie:
x ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastĊpczej;
x projektu z dnia 2 grudnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastĊpczej;
x projektu ustawy o wzmocnieniu udziaáu mieszkaĔców w dziaáaniach
samorządu terytorialnego i wspóádziaáaniu gmin, powiatów i województw (tzw.
ustawy prezydenckiej).
9 grudnia 2011 - Konwent Powiatów Województwa ĝwiĊtokrzyskiego przyjąá
stanowisko, w którym wyraĪono dezaprobatĊ w sprawie propozycji Ministerstwa
SprawiedliwoĞci dotyczącej reorganizacji sądów powszechnych w Polsce.
Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego podjąá stanowisko
dotyczące projektów nowelizacji rozporządzeĔ Rady Ministrów w sprawie:
x
x

komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolnoĞci do czynnej sáuĪby wojskowej osób stawiających siĊ do kwalifikacji wojskowej;
sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skáad
komisji lekarskich oraz pracowników Ğredniego personelu medycznego
wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu
zdolnoĞci do czynnej sáuĪby wojskowej osób stawiających siĊ do kwalifikacji
wojskowej.

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego przyjąá stanowisko w sprawie utrzymania rezerwy oĞwiatowej.
Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego razem z Mazowieckim
Porozumieniem Szpitali Powiatowych (zrzeszającym 32 szpitale powiatowe) przyjĊáy
wspólne stanowisko w sprawie poziomu finansowania ochrony zdrowia na Mazowszu.
30 grudnia 2011 - Konwent Powiatów Województwa Opolskiego 30 grudnia 2011 r.
przyjąá stanowisko w sprawie trudnoĞci związanych z wdraĪaniem ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĊpczej.
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30 grudnia 2011 - Konwent Powiatów Województwa Opolskiego, przyjąá
stanowisko w sprawie wyraĪenia opinii na temat projektu rozporządzenia Ministra
SprawiedliwoĞci w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia
zamiejscowych wydziaáów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany
rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okrĊgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów wáaĞciwoĞci.
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K OMISJA W SPÓLNA R ZĄDU
I S AMORZĄDU T ERYTORIALNEGO
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego dziaáa na podstawie Ustawy
z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz
o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej
(Dz. U. z dnia 23 maja 2005 r.) oraz zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego.
KWRiST z reguáy odbywa swoje posiedzenia raz w miesiącu, a na kaĪdym opiniuje
kilkadziesiąt aktów prawnych. Przede wszystkim jednak praca Komisji odbywa siĊ
w Zespoáach Problemowych.
Przedstawicielami Związku Powiatów Polskich w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego są Cezary Gabryjączyk – Starosta àaski oraz Cezary Przybylski –
Starosta Bolesáawiecki. Oprócz naszych staáych przedstawicieli, w posiedzeniach
Komisji uczestniczyli: Prezes Marek TramĞ, Wiceprezesi Jan Grabkowski i Andrzej
Páonka, jak równieĪ pracownicy Biura ZPP Rudolf Borusiewicz, Sekretarz Generalny
ZPP oraz Marek Wójcik, ZastĊpca Sekretarza Generalnego ZPP, a takĪe Ludwik
WĊgrzyn, Grzegorz Kubalski i Jarosáaw KomĪa – Eksperci ZPP, w celu przedstawienia
szczegóáowych zagadnieĔ dotyczących gáównych nurtów dziaáalnoĞci Związku
Powiatów Polskich.
Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich w Zespoáach Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego:
Zespóã ds. Polityki Europejskiej
Piotr Zgorzelski – Starosta Páocki – przestaá byü czáonkiem Zespoáu po wyborze
na posáa do Sejmu RP w dniu 9 paĨdziernika 2011 r.
Józef PuczyĔski – Starosta Tczewski
Zespóã ds. Systemu Finansów Publicznych
Walery Czarnecki – Starosta LubaĔski
Mirosáaw Pampuch – Starosta OlsztyĔski
Ludwik WĊgrzyn – Ekspert ZPP
Renata Ciurlik – Skarbnik Powiatu PoznaĔskiego
Zespóã ds. Edukacji, Kultury i Sportu
Adam KrzysztoĔ – Starosta àaĔcucki
Dr Bogdan Wankiewicz – Starosta Waáecki
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski
Sebastian Burdzy – Starosta ĝredzki
Zespóã ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoãecznej
Andrzej Páonka – Starosta Bielski
Marek Wójcik – ZastĊpca Sekretarza Generalnego ZPP
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki
Arkadiusz Mazepa – Starosta MyĞliborski
Marzena KempiĔska – Starosta ĝwiecki
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Zespóã ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Œrodowiska
Marek Wójcik – ZastĊpca Sekretarza Generalnego ZPP
Leszek GuĨdzioá – Starosta Policki
Mariusz Wiórek – Wicestarosta Tczewski
Józef Jodáowski – Starosta Rzeszowski
Zespóã ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeľstwa Obywateli
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski
Grzegorz Kubalski – Ekspert ZPP
Józef Reszke – Starosta Wejherowski
ElĪbieta SmoliĔska – Starosta Pruszkowski
Jarosáaw Brózda – Radny Powiatu Beáchatowskiego
Adam Habryáo – Sekretarz Powiatu PoznaĔskiego
Zespóã ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
Edmund Kaczmarek – Starosta JĊdrzejowski
Zespóã ds. Spoãeczeľstwa Informacyjnego
Rudolf Borusiewicz – Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich
W roku 2011 odbyáy siĊ nastĊpujące posiedzenia Zespoáów oraz plenarne Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

18 stycznia – posiedzenie Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu,
25 stycznia - posiedzenie Zespoáu ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego,
25 stycznia – posiedzenie Zespoáu ds. Finansów Publicznych,
15 lutego – posiedzenie Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu,
16 lutego – posiedzenie Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej,
21 lutego – posiedzenie Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa
Obywateli,
21 lutego - posiedzenie Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej,
23 lutego – posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
21 marca – posiedzenie ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej,
22 marca – posiedzenie Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu,
25 marca – posiedzenie Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa
Obywateli,
27 kwietnia – posiedzenie Zespoáu ds. Wzmocnienia Potencjaáu Administracji
Samorządowej KWRiST.
29 marca – posiedzenie Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej,
29 marca – posiedzenie Zespoáu ds. Finansów Publicznych,
30 marca – posiedzenie Komisji Wspólnej Rząd i Samorządu Terytorialnego,
11 kwietnia – posiedzenie Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska,
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

15 kwietnia – posiedzenie Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli,
19 kwietnia – posiedzenie Zespoáu ds. Systemu Finansów Publicznych,
19 kwietnia – posiedzenie Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu,
20 kwietnia – posiedzenie Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska,
21 kwietnia – posiedzenie Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej,
21 kwietnia – posiedzenie Zespoáu ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego,
26 kwietnia – posiedzenie Zespoáu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa,
27 kwietnia – posiedzenie Zespoáu ds. Ustrojowych,
27 kwietnia – posiedzenie Zespoáu ds. Wzmocnienia Potencjaáu Administracji
Samorządowej,
27 kwietnia - posiedzenie Zespoáu ds. Systemu Finansów Publicznych,
27 kwietnia – posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
17 maja – posiedzenie Zespoáu ds. Edukacji, Kultury i Sportu,
19 maja – posiedzenie Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki
Regionalnej oraz ĝrodowiska,
20 maja – posiedzenie Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa
Obywateli,
25 maja – posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
1 czerwca – posiedzenie Zespoáu ds. Systemu Finansów Publicznych,
13 czerwca – posiedzenie Zespoáu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz ĝrodowiska,
14 czerwca – posiedzenie Zespoáu ds. Ustrojowych,
16 czerwca – posiedzenie Zespoáu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej,
17 czerwca – posiedzenie Zespoáu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa,
20 czerwca – posiedzenie Zespoáu ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli,
21 czerwca – posiedzenie Zespoáu ds. Edukacji Kultury i Sportu,
30 czerwca – posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
23 wrzeĞnia – Zespóá ds. Edukacji, Kultury i Sportu,
26 wrzeĞnia – Zespóá ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli,
28 wrzeĞnia – posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu,
Terytorialnego,
30 wrzeĞnia - Zespóá ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego,
13 paĨdziernika – Zespóá ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej; Zespóá ds.
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Wspólna Rządu i Samorządu
Terytorialnego (w trybie obiegowym),
17 paĨdziernika – Zespóá ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa; Zespóá ds.
Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i ĝrodowiska,
24 paĨdziernika – Zespóá ds. Edukacji, Kultury i Sportu,
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x

x

25 paĨdziernika - Zespóá ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa
Obywateli,
26 paĨdziernika – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego,
3 listopada – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (tryb
obiegowy),
4 listopada – Zespóá ds. Ustrojowych, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu
Terytorialnego (tryb obiegowy)
7 listopada – Zespóá ds. Systemu Finansów Publicznych,

x

16 listopada - Zespóá ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa,

x

17 listopada – Zespóá ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej

x

18 listopada - Zespóá ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli,

x

21 listopada - Zespóá ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego,

x

22 listopada - Zespóá ds. Edukacji, Kultury i Sportu,

x
x

24 listopada - Zespóá ds. Systemu Finansów Publicznych,
28 listopada – Zespóá ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli
(tryb obiegowy),
30 listopada - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 21 grudnia
2011 r.,

x
x
x

x
x

5 grudnia – Zespóá ds. Administracji Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli,
Zespóá ds. Infrastruktury, Rozwoju Regionalnego, Polityki Regionalnej i ĝrodowiska,

x

9 grudnia - Zespóá ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa, Zespóá ds.
Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej,

x

12 grudnia - Zespóá ds. Edukacji, Kultury i Sportu, Zespóá ds. Administracji
Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli,

x

14 grudnia - Zespóá ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Spoáecznej; Zespóá ds.
Infrastruktury, Rozwoju Regionalnego, Polityki Regionalnej i ĝrodowiska;
Zespóá ds. Wzmocnienia Administracji Samorządowej; Zespóá ds. Administracji
Publicznej i BezpieczeĔstwa Obywateli (tryb obiegowy),

x

15 grudnia - Zespóá ds. Systemu Finansów Publicznych, Komisja Wspólna
Rządu i Samorządu Terytorialnego (tryb obiegowy),

x

20 grudnia - Zespóá ds. SpoáeczeĔstwa Informacyjnego (tryb obiegowy),

x

21 grudnia – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
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I NNE G REMIA ,
W K TÓRYCH SĄ R EPREZENTANCI ZPP
ORGAN

PRZEDSTAWICIEL

Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Andrzej PospieszyĔski - Starosta GostyĔski

Zespóá ds. poprawy poziomu opieki lekarskiej,
Ğwiadczonej osobom nietrzeĨwym

Ligia Krajewska – Czáonek Zarządu ZPP,
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stoáecznego Warszawy

Zespóá Monitorujący ds. Przeciwdziaáania Przemocy
w Rodzinie

Adam KrzysztoĔ – Starosta àaĔcucki

Rada Programowa XIV Konferencji „Inwestor i
Projektant w Ksztaátowaniu Przestrzeni”

ElĪbieta SmoliĔska – Czáonek Zarządu ZPP, Starosta
Pruszkowski

Zespóá Sterujący Platformy PPP

Rudolf Borusiewicz – Sekretarz Generalny ZPP
Jarosáaw KomĪa – Ekspert ZPP

Rada Pomocy Spoáecznej

Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski

Rada Programowa projektu systemowego „Bilans
Kapitaáu Ludzkiego”

Piotr Zgorzelski – Starosta Páocki

Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich, Grupa tematyczna „WieĞ w nowej
gospodarce”

Zenon Rodzik – Wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Opolski

Naczelna Rada Zatrudnienia

Jacek Pająk – Starosta BocheĔski

Rada Informatyzacji

Rudolf Borusiewicz – Sekretarz Generalny ZPP,
przedstawiciel KWRiST
Marek TramĞ – Prezes ZPP, Starosta Polkowicki
Lecha Jaworski – Radny m.st. Warszawy

Komitet Regionów

Marzena KempiĔska – Wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta
ĝwiecki
Michaá Karalus – Starosta Pleszewski
Robert Godek – Wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta
StrzyĪowski
Ludwik WĊgrzyn – Ekspert ZPP
Ligia Krajewska – Czáonek Zarządu ZPP,
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stoáecznego Warszawy

CEMR

Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta àodzi
Joachim Smyáa – Starosta Lubliniecki

Peánomocnik Zarządu ds. Osób Niepeánosprawnych

Marek TramĞ – Prezes Zarządu ZPP

Rada DziaáalnoĞci PoĪytku Publicznego

Robert Choma – Prezydent Miasta PrzemyĞl

Trójstronna Komisja ds. Spoáeczno-Gospodarczych

Andrzej Jakubiak – ZastĊpca Prezydenta m.st. Warszawy
do 13.10.2011

Koalicja Raka Szyjki Macicy

Rudolf Borusiewicz – Sekretarz Generalny ZPP

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Spoáecznej

Rudolf Borusiewicz – Sekretarz Generalny ZPP
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W SPARCIE I NSTYTUCJONALNE
D LA J EDNOSTEK SAMORZĄDU
T ERYTORIALNEGO
Związek Powiatów Polskich w ostatnich latach szeroko korzysta z dobrodziejstw
funduszy unijnych i realizuje wiele projektów dofinansowywanych przez róĪne
programy europejskie.
Cechą wspólną wszystkich projektów jest to, iĪ są one zgodne z celami statutowymi
Związku Powiatów Polskich. KaĪdy projekt jest w mniejszym lub wiĊkszym stopniu
skierowany przede wszystkim do samorządów terytorialnych – w pierwszej kolejnoĞci
do powiatów, ale takĪe i do gmin. Realizowane projekty mieszczą siĊ takĪe w formule
budowy spoáeczeĔstwa obywatelskiego, a wiĊc jednego z gáównych celów naszej
organizacji.
Dodatkowym, ale waĪnym efektem realizowanych przez nas projektów jest znaczne
zwiĊkszenie Ğrodków finansowych przeznaczonych na realizacjĊ dziaáalnoĞci
statutowej Związku Powiatów Polskich.

BUDOWANIE POTENCJAàU INSTYTUCJONALNEGO
SAMORZĄDÓW DLA LEPSZEGO DOSTARCZANIA USàUG
PUBLICZNYCH – ZAKOēCZONY W ROKU 2011
Projekt przygotowany zostaá przez Związek Miast Polskich (lidera), w partnerstwie
ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim
Związkiem Wáadz Lokalnych i Regionalnych. Celem bezpoĞrednim byáo budowanie
potencjaáu instytucjonalnego, w tym rozwój zasobów ludzkich w jednostkach
samorządu, sáuĪący lepszemu i bardziej efektywnemu dostarczaniu usáug
publicznych. Projekt przyczyniá siĊ do podniesienia zaufania publicznego do dziaáaĔ
samorządów i idei samorządnoĞci lokalnej poprzez polepszenie jakoĞci, podniesienie
skutecznoĞci i efektywnoĞci usáug Ğwiadczonych przez samorządy, a takĪe przejrzystoĞci ich dziaáania.
Zadaniem Związku Powiatów w projekcie byáo przede wszystkim przeprowadzenie
szkoleĔ z zakresu dostarczania usáug publicznych. Z uwagi na duĪe zainteresowanie
samorządów i moĪliwoĞci, jakie stwarzaá projekt przeprowadzono IV peáne cykle
szkoleniowe w nastĊpujących dziedzinach usáug: kultura, oĞwiata, pomoc spoáeczna,
zarządzanie drogami, gospodarka mieszkaniowa oraz usáugi wodno-kanalizacyjne
i gospodarka odpadami. Uczestnicy szkoleĔ rekrutowani byli zarówno z powiatów, jak
i gmin, dlatego zajĊcia odbywaáy siĊ oddzielnie dla pracowników powiatów i dla
pracowników gmin. Cykl szkoleĔ obejmowaá dziesiĊü dni zajĊü rozáoĪonych na dwui jednodniowe sesje. Na zakoĔczenie uczestnicy napisali prace przedstawiające
rozwiązanie zarządcze i na podstawie tej pracy otrzymali certyfikaty ukoĔczenia
kursu. Uczestnicy szkoleĔ otrzymywali obszerne materiaáy szkoleniowe, w tym
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podrĊczniki opisujące zarządzanie usáugami w poszczególnych dziedzinach dziaáalnoĞci samorządu.
W ramach tego projektu Związek Powiatów Polskich prowadziá i rozwijaá portal
internetowy www.jst.org.pl, zawierający dokáadny opis poszczególnych komponentów
projektu, prezentacje partnerów, interaktywne ankiety, sáownik pojĊü, aktualnoĞci,
moĪliwoĞü subskrypcji newslettera oraz bibliotekĊ samorządowca. Portal ten
umoĪliwiaá zdobycie peánej i wszechstronnej informacji o dziaáaniach podejmowanych
w projekcie, a takĪe wiele przydatnych informacji z zakresu wiedzy o samorządzie,
funduszach strukturalnych i pomocowych, gáównie jednak Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
BudĪet projektu wyniósá 3.551 000,00 zá.

ISO DLA OBSZARÓW METROPOLITALNYCH - ZAKOēCZONY
W ROKU 2011
ISO 9001:2008, wdraĪane pod szyldem Związku Powiatów Polskich w jednostkach
samorządu terytorialnego, byáo czymĞ znacznie wiĊcej, niĪ tylko speánieniem zaáoĪeĔ
miĊdzynarodowej normy zarządzania jakoĞcią. Projekt skierowany byá do 1100
pracowników, zatrudnionych w dwudziestu urzĊdach gmin i powiatów z województwa maáopolskiego, áódzkiego, mazowieckiego i ĞwiĊtokrzyskiego. Realizacja
rozpoczĊáa siĊ latem 2009 r., a konkretne dziaáania projektowe zakoĔczyáy siĊ póĨną
jesienią 2010 r., natomiast konferencja koĔcząca projekt odbyáa siĊ w styczniu 2011 r.
Poznawanie potrzeb klientów i pracowników jest kluczowym elementem zarządzania
jakoĞcią. W związku z tym wdroĪenie metod badania satysfakcji klientów i pracowników do funkcjonowania jst wydaje siĊ bardzo waĪne. Ustanowienie procedur systematycznych badaĔ da, bowiem urzĊdom gmin i powiatów narzĊdzie zdobywania
informacji niezbĊdnych do skutecznego funkcjonowania i ksztaátowania zadowolenia
mieszkaĔców.
DoĞwiadczenia samorządów brytyjskich, holenderskich, wáoskich wskazują,
Īe zastosowanie systemu zarządzania jakoĞcią przynosi niemal natychmiastowe
korzyĞci. WĞród nich, jako najwaĪniejsze wymienia siĊ m.in. poprawĊ wizerunku
organizacji pracy urzĊdu w oczach obywateli oraz wzrost zadowolenia i zaufania
mieszkaĔców do realizowanych usáug i procesów, a takĪe lepsze dopasowanie jakoĞci
usáug do wymagaĔ i oczekiwaĔ klientów i wreszcie skrócenie czasu trwania
i oczekiwania przez klienta na zrealizowanie usáugi.
Projekt w 97,5 proc. refinansowany byá ze Ğrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spoáecznego. Refinansowanie objĊáo
nie tylko wdroĪenie, ale takĪe certyfikacjĊ systemu zarządzania jakoĞcią
wg normy ISO 9001:2008. DziĊki temu dwadzieĞcia jednostek samorządu
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terytorialnego biorących udziaá w projekcie uzyskaáo certyfikat ISO
9001:2008 caákowicie bezpáatnie.
BudĪet projektu wyniósá 4 552 164,01 zá. Przeprowadzone dwa audyty projektu nie
zawieraáy Īadnych uwag pod adresem Związku Powiatów Polskich.

DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW
Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy jako partnerzy i Instytut na rzecz
Ekorozwoju jako lider 1 wrzeĞnia 2010 r. rozpoczĊli realizacjĊ projektu Dobry Klimat
dla Powiatów - DOKLIP - ze Ğrodków LIFE+ oraz NFOĝiGW.
Jest to jedyny i pierwszy wniosek z Polski na kampanie informacyjno-promocyjne
w priorytecie LIFE+ Informacja i Komunikacja niedotyczący przeciwdziaáaniu
poĪarom lasów, który zostaá doceniony przez KomisjĊ Europejską przyznaniem
dotacji. RozpoczĊcie projektu odbyáo siĊ 1 wrzeĞnia 2010 roku, a dziaáania
projektowe bĊdą trwaáy do koĔca sierpnia 2015 roku. Przyznana dotacja ze Ğrodków
LIFE+ wynosi 901 685 euro (50%), a ze Ğrodków NFOĝiGW – 811 438 euro (45%).
Pozostaáe 90 248 euro (5%) zapewnią partnerzy projektu.
Instytut na rzecz Ekorozwoju jest liderem projektu, a jego krajowym partnerem
realizującym gáównie konferencje oraz dziaáania informacyjne skierowane
bezpoĞrednio do samorządów – Związek Powiatów Polskich mające na celu
aktywizacjĊ wáadz samorządowych do róĪnego rodzaju dziaáaĔ, w tym do ochrony
Ğrodowiska i klimatu.
Partnerem zagranicznym projektu jest Community Energy Plus – brytyjska
organizacja, która dziaáa gáównie w Kornwalii, ogáoszonej przez brytyjski rząd
pierwszym niskowĊglowym regionem w tym kraju. NajwaĪniejszą inicjatywą CEP,
która przyniosáa tej organizacji prestiĪ, m.in. w postaci nagrody Ashden Award, byáo
utworzenie Cornwall Sustainable Energy Partnership (CSEP), czyli miĊdzysektorowego
konsorcjum partnerów publicznych, prywatnych i z trzeciego sektora, które
przygotowaáo pierwszą w Wielkiej Brytanii wspólną subregionalną strategiĊ
zrównowaĪonej energetyki oraz jej plan wykonawczy. Od 2006 roku 72 organizacje
realizują w ramach tego partnerstwa ambitny plan obniĪenia emisji gazów
cieplarnianych i adaptacji do zmian klimatu.
Celem partnerskiego przedsiĊwziĊcia „Dobry Klimat dla Powiatów” jest aktywne
zaangaĪowanie polskich samorządów w dziaáania prowadzące do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych oraz sáuĪące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Równie
waĪne, obok podejmowania przez powiaty dziaáaĔ na rzecz ochrony klimatu
globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie rozwiązaĔ, które przyczynią siĊ do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniĪenia kosztów funkcjonowania poszczególnych
jednostek samorządu. Gáównymi adresatami projektu są:
x

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

x

spoáecznoĞci lokalne na poziomie powiatów, gdyĪ bez aktywnego zaangaĪowania obywateli nie da siĊ skutecznie ochroniü klimatu Ziemi.
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KOMPETENCJE I PRZEJRZYSTOĝû JST
KLUCZEM DO ROZWOJU LOKALNEGO
Liderem projektu jest Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, partnerzy to
Związek Powiatów Polskich, Uczelnia àazarskiego oraz CASE Doradcy. BudĪet
projektu wynosi 729 033,00 zá.
Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie potencjaáu instytucjonalnego oĞmiu JST.
Realizacja rozpoczĊáa siĊ 1 lutego 2011 r., a potrwa do 30 paĨdziernika 2012 r.
Cele szczegóáowe projektu to:
1. usprawnienie systemów zarządzania w JST;
2. poprawa jakoĞci tworzonego prawa lokalnego przez JST;
3. wdroĪenie systemu rozwoju kompetencji kadr w JST;
4. usprawnienie komórek odpowiedzialnych za ewaluacjĊ i monitoring w JST;
podniesienie poziomu usáug Ğwiadczonych przez JST;
5. poprawa infrastruktury etycznej JST;
6. wdroĪenie zasad równego traktowania kobiet w dostĊpie do stanowisk
kierowniczych w JST;
7. promocja dialogu i wymiany dobrych praktyk pomiĊdzy JST i organizacjami
JST.
8. poprawa przejrzystoĞci i praworządnoĞci poprzez kampaniĊ spoáeczną;
9. promocja dobrych praktyk wynikających z realizacji projektu;
10. wspieranie JST w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu obszarów problemowych.

„SPRAWNY SAMORZĄD”
– PROGRAM WDROĩENIA USPRAWNIEē ZARZĄDCZYCH
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, zaĞ partnerami
dziesiĊü samorządów oraz Związek Powiatów Polskich. BudĪet projektu wynosi
664 950,00 zá.
Ogólny cel projektu to bardziej sprawne i lepsze jakoĞciowo Ğwiadczenie usáug
administracyjnych przez urzĊdy jednostek samorządu terytorialnego uczestniczące
w projekcie. JednoczeĞnie urzĊdy te powinny w wyniku dziaáaĔ projektowych tworzyü
i realizowaü programy rozwojowe lepszej jakoĞci.
Cele szczegóáowe projektu to:
1. Przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników urzĊdów jednostek samorządu
terytorialnego uczestniczących w projekcie do stosowania nowoczesnych narzĊdzi
i technik zarządzania w administracji publicznej.
2. UrzĊdy jednostek samorządu terytorialnego uczestniczące w projekcie zaczną
stosowaü narzĊdzia samooceny i benchmarking, wspomagając tym samym proces
ciągáego samodoskonalenia.
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3. UrzĊdy jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie wdroĪą
stosowanie nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej.
Pierwszy projektu zakoĔczyá siĊ bez Īadnych uwag dla Związku Powiatów Polskich.

DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA USàUGAMI PUBLICZNYMI
I ROZWOJEM W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU LOKALNEGO
(GMINACH I POWIATACH)
Projekt realizowany jest przez trzy korporacje samorządowe. Lider to Związek Miast
Polskich, a partnerami są Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP.
BudĪet projektu wynosi 539 747,00 zá.
Celem ogólnym projektu jest kompleksowe podniesienie zdolnoĞci instytucjonalnej lokalnych JST w Polsce (gmin i powiatów) do „dobrego rządzenia”, w tym
szczególnie podnoszenia jakoĞci, efektywnoĞci i dostĊpnoĞci usáug publicznych, oraz
monitorowania strategii rozwoju spoáeczno-gospodarczego – z wykorzystaniem
produktów i rezultatów projektu.
Cele szczegóáowe to:
1. Podniesienie zdolnoĞci instytucjonalnej 45 JST do lepszego stanowienia i wykonywania prawa, poprawy efektywnoĞci zarządzania usáugami, oraz do tworzenia i monitorowania lokalnych strategii z udziaáem partnerów spoáecznych (zintegrowane
zarządzanie rozwojem), z wykorzystaniem dobrych praktyk zarządzania z innych JST.
2. Wykorzystanie efektów pracy w tych 45 JST dla dalszego rozwoju trwaáej
infrastruktury sáuĪącej podnoszeniu jakoĞci, efektywnoĞci i dostĊpnoĞci usáug
w innych jednostkach samorządu (poprzez rozwój konkursu „Samorządowy Lider
Zarządzania” i bazy dobrych praktyk).
45 JST reprezentujących wszystkie rodzaje samorządu lokalnego, zlokalizowanych
w róĪnych regionach, w tym na obszarach o ograniczonych moĪliwoĞciach rozwoju
i terenach wiejskich, otrzyma wsparcie poprzez:
a) Udziaá w pracach grup wymiany doĞwiadczeĔ (GWD) poĞwiĊconych zarządzaniu
wybranymi typami usáug (oĞwiata, kultura, gospodarka komunalna, mieszkalnictwo,
itp.), w tym doskonaleniu wydawania decyzji administracyjnych
b) Szkolenia w zakresie profesjonalnego monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju
i planów wykonawczych do tych strategii (m.in. strategii sektorowych).
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WYBRANE P ROJEKTY ZWIĄZKU
P OWIATÓW P OLSKICH
PROCES LEGISLACYJNY
Związek Powiatów Polskich bierze aktywny udziaá w procesie stanowienia prawa,
takĪe poprzez udziaá swoich przedstawicieli w pracach Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, uczestnictwo w obradach komisji parlamentarnych.
Posiadamy realny wpáyw na ksztaátowanie prawa samorządowego, opiniując projekty
ustaw i innych aktów prawnych, zgáaszając teĪ wáasne projekty rozwiązaĔ prawnych
i dezyderaty.
PROJEKT USTAWY O CENTRALNEJ EWIDENCJI POJAZDÓW
ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI KIEROWCÓW
W kwietniu 2011 r. pojawiá siĊ rządowy projekt ustawy o centralnej ewidencji
pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców. Zgodnie z obowiązującym prawem
staá siĊ on przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Projekt ten byá negatywnie zaopiniowany przez resort infrastruktury. Na wniosek
Związku Powiatów Polskich projekt ten zostaá skierowany do przeredagowania
i ponownego rozpatrzenia przez wáaĞciwe zespoáy merytoryczne komisji. Projekt
posiadaá pozornie korzystne zmiany dla kierowców, ale zawieraá teĪ bardzo liczne
wady, uniemoĪliwiające jego zaopiniowanie.
Mimo ustaleĔ przyjĊtych w trakcie prac Komisji Wspólnej, MSWiA skierowaáo projekt
do rozpatrzenia przez Staáy Komitet Rady Ministrów. Niestety, przy okazji przekazano
takĪe do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nieprawdziwą informacjĊ, Īe projekt
zostaá „kierunkowo przyjĊty przez KomisjĊ Wspólną”. W tej sprawie ZPP wystosowaá
zdecydowany protest do premiera, domagając siĊ zdjĊcia projektu z obrad Staáego
Komitetu Rady Ministrów.
Osobą, która z ramienia Związku bardzo aktywnie wáączyáa siĊ w tĊ sprawĊ, broniąc
samorządów powiatowych i miast na prawach powiatu byá Jan Grabkowski, Starosta
PoznaĔski i wiceprezes zarządu ZPP. DziĊki jego argumentacji podczas plenarnego
posiedzenia Komisji Wspólnej, uznano Īe projekt powinien byü znacząco zmieniony.
Decydujące znaczenie w tej kwestii miaáo przedstawienie przez Jana Grabkowskiego
druzgocącej opinii Szefa Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego.
DEKALOG POWIATOWY
W koĔcu wrzeĞnia Związek Powiatów Polskich opublikowaá tzw. Dekalog Powiatowy,
czyli „Zestawienie najwaĪniejszych dziaáaĔ oczekiwanych przez samorząd
powiatowy”. Wymieniono w nim 10 najwaĪniejszych wedáug ZPP dziaáaĔ do podjĊcia:
1. Kompleksowa reforma systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, obejmująca w szczególnoĞci przyznanie wáadztwa podatkowego
powiatom i województwom.
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2. UsuniĊcie z systemu prawa przepisów regulujących szczegóáowo sposób wykonywania zadaĔ przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym powiaty.
3. Stworzenie instytucjonalnych form wspóádziaáania miĊdzy powiatem, a gminami wchodzącymi w jego skáad.
4. Wprowadzenie monokratycznego organu wykonawczego w powiatach.
5. Ustalenie standardów realizacji zadaĔ zleconych, ich rzetelna wycena i zapewnienie dochodów pokrywających rzeczywiste koszty realizacji zadaĔ zleconych.
6. ZwiĊkszenie bazy majątkowej powiatów.
7. Konieczne zmiany w systemie ochrony zdrowia.
8. Zmiany w dystrybuowaniu Funduszu Pracy.
9. Poszerzenie moĪliwoĞci prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej przez powiaty.
10. Gruntowne zmiany w Karcie Nauczyciela.
STANOWISKO W SPRAWIE ZMIAN W PODZIALE TERYTORIALNYM KRAJU
27 wrzeĞnia Zarząd Związku Powiatów Polskich przyjąá stanowisko w sprawie zmian
w podziale terytorialnym kraju. Inspiracją do jego podjĊcia byáa dyskusja dotycząca
ewentualnego utworzenia kolejnego miasta na prawach powiatu (Waábrzych).
Związek Powiatów Polskich, stojąc na gruncie trwaáoĞci rozwiązaĔ ustrojowych,
opowiedziaá siĊ za poszanowaniem i przestrzeganiem prawa, w tak wraĪliwym
obszarze jak zmiany administracyjne. W stanowisku napisano równieĪ: „Związek

Powiatów Polskich opowiada siĊ za prawem wspólnot lokalnych do samostanowienia
z peánym poszanowaniem ich autonomii. W tym wzglĊdzie naleĪy bezwzglĊdnie
egzekwowaü uwarunkowania prawne, w tym proces konsultacji i opiniowania, jako
warunek formalny prowadzonej zmiany.”
Zdaniem Zarządu ZPP „interes tych mieszkaĔców (Miasta Waábrzych i otaczających
je gmin – przyp. red.) winien decydowaü w dyskusjach na temat ewentualnych zmian
w podziale terytorialnym.”
LIST PREZESA ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
MARKA TRAMĝ DO PREZESA RADY MINISTRÓW DONALDA TUSKA
14 listopada Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Marek TramĞ wystosowaá do
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska list. W imieniu starostów i prezydentów miast
na prawach powiatu Marek TramĞ wyraziá gáĊbokie zaniepokojenie aktualną kondycją
samorządu terytorialnego w Polsce i wskazaá dwa najwaĪniejsze czynniki powodujące
ten stan rzeczy.
Pierwszy z nich to polityka prowadzona przez resort finansów, polegająca na „áataniu
dziur" w budĪecie paĔstwa poprzez przerzucanie zadaĔ do wykonania przez
samorząd terytorialny bez przekazania jakichkolwiek Ğrodków, a czasami nawet i zabraniem Ğrodków pierwotnie przewidzianych.
Drugi czynnik destrukcyjny, to wedáug Prezesa ZPP, traktowanie przez administracjĊ
rządową samorządów jako záa koniecznego. „Z przykroĞcią to stwierdzamy Panie

Premierze, ale nie jesteĞmy traktowani jako partner w rozmowach z rządem, Problem
siĊga samych fundamentów konstytucyjnych funkcjonowania samorządu. Bowiem
istotą samorządu jest samodzielna realizacja zadaĔ publicznych” – napisaá w liĞcie
Prezes TramĞ.
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List koĔczyá siĊ sáowami: „Przepojeni gáĊboką troską o przyszáoĞü naszego kraju,

na progu kolejnej kadencji parlamentarnej apelujemy o podjĊcie niezbĊdnych dziaáaĔ
przywracających samorządowi terytorialnemu naleĪną mu pozycjĊ.”
STANOWISKO ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH W SPRAWIE PROJEKTU
ZAàOĩEē USTAWY O NIEKTÓRYCH SPOSOBACH UNIKANIA KONFLIKTU
INTERESÓW
W dniu 17 listopada br. Związek Powiatów Polskich zaprotestowaá w sprawie projektu
zaáoĪeĔ ustawy o niektórych sposobach unikania konfliktu interesów przyjmując w tej
sprawie stosowne stanowisko, które nastĊpnie zostaáo przekazane do organów
centralnych. W stanowisku napisano m.in.: „W peáni rozumiejąc koniecznoĞü

podejmowania dziaáaĔ mających na celu przeciwdziaáanie wystąpienia konfliktu
interesów w funkcjonowaniu administracji publicznej, Związek Powiatów Polskich
negatywnie ocenia przedáoĪony projekt zaáoĪeĔ jako postulujący zmiany nie mający
dostatecznego uzasadnienia merytorycznego i naruszający zasadĊ proporcjonalnoĞci
Ğrodków do celów.”

STANOWISKO ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH W SPRAWIE SYSTEMU
ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
W stanowisku tym napisano m.in.: „oczekujemy podjĊcia zmian legislacyjnych
dotyczących prawnego umocowania dokumentów planowania strategicznego
w samorządzie lokalnym. Za poĪądany uznajemy kierunek zmian zaproponowany
w odniesieniu do tego obszaru w prezydenckim projekcie ustawy o wzmocnieniu
udziaáu mieszkaĔców w dziaáaniach samorządu terytorialnego, o wspóádziaáaniu gmin,
powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw, w szczególnoĞci jasne
przypisanie gminom i powiatom zadaĔ z zakresu planowania rozwoju oraz okreĞlenie
minimalnej zawartoĞci oraz ramowego trybu prac nad strategiami.”
WADLIWE PRZEPISY DOTYCZĄCE LIKWIDACJI POJAZDÓW
Prawnicy Związku Powiatów Polskich ustalili w grudniu, Īe przepisy na podstawie,
których ma nastĊpowaü likwidacja pojazdów przejĊtych przez powiat w związku z ich
usuniĊciem z drogi i nieodebraniem w terminie są najprawdopodobniej niekonstytucyjne, a resort finansów nie spieszy siĊ, aby ten báąd usunąü!
22 grudnia 2011 r. Związek Powiatów Polskich zdecydowanie zaprotestowaá
przeciwko nieodpowiedzialnemu postĊpowaniu Ministerstwa Finansów przy opracowywaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o postĊpowaniu egzekucyjnym
w administracji i jednoczeĞnie stwierdziá, Īe oczekuje w trybie pilnym:
x wyjĊcia spod przepisów o postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji
postĊpowania z usuniĊtymi z drogi i nieodebranymi w terminie pojazdami,
wobec których zostaáo orzeczenie przepadku na rzecz powiatów. Z chwilą
uprawomocnienia siĊ orzeczenia sądu pojazd staje siĊ wáasnoĞcią powiatu
i to on powinien mieü peáną swobodĊ zadecydowania o losie pojazdu. Wymaga
to odpowiedniej zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo
o ruchu drogowym;
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x

opracowania tzw. ustawy likwidacyjnej, która nie tylko rozwiąĪe obecny
problem dotykający Skarb PaĔstwa, lecz równieĪ usankcjonuje dziaáania
powiatów podjĊte na podstawie rozporządzenia wydanego w oparciu o niekonstytucyjne upowaĪnienie ustawowe.

LIKWIDACJA 115 MAàYCH SĄDÓW REJONOWYCH
Pod koniec grudnia pojawiá siĊ zamysá ministerstwa sprawiedliwoĞci zlikwidowania
115 maáych sądów rejonowych. Zgodnie tym zniesione mają byü sądy, w których jest
mniej, niĪ 14 etatów sĊdziowskich. Wedáug ministerstwa pozwoli to usunąü zatory
i równomiernie obáoĪyü sĊdziów pracą. Wedáug sĊdziów taka zmiana spowoduje
niepotrzebny chaos.
Związek Powiatów Polskich zdecydowanie protestowaá przeciwko tej propozycji.
JuĪ po okresie sprawozdawczym, tj. 6 lutego 2012 r. przedstawiciele Zarządu spotkali
siĊ z ministrem sprawiedliwoĞci i obie strony przedstawiáy swoje stanowiska i zamierzenia w tej sprawie.

FINANSE SAMORZĄDÓW
13 stycznia 2011 – odbyáo siĊ spotkanie przedstawicieli ogólnopolskich organizacji
samorządowych z Ministrem Finansów Jackiem Rostowskim. Z wypowiedzi Ministra
wynikaáo jasno – czeka nas zaciskanie pasa, a precyzyjnej, w przypadku samorządów
ograniczenie skali deficytu budĪetów samorządowych o 11 miliardów záotych.
19 stycznia 2011 – spotkanie w sprawie deficytu budĪetów samorządowych.
Przedstawiciele ministerstwa przedstawili nastĊpujące propozycje:
x limit deficytu pojedynczej gminy, powiatu lub województwa w roku 2012
wynosiá 4% dochodów ogóáem, a nastĊpnie w kolejnych latach byá obniĪany
o jeden punkt procentowy. W efekcie, od roku 2016 dopuszczalny limit
deficytu jednostki samorządu terytorialnego wyniósáby 0%!
x limit dáugu gminy, powiatu lub województwa – od 2012 roku, mógáby wynieĞü:
160% skali dáugu na koniec roku 2009 lub 140% dáugu osiągniĊtego na koniec
2010 roku (resort zastanawia siĊ jeszcze , który z tych wariantów ostatecznie
zgáosiü, bowiem nie dysponuje miarodajnymi danym o skali dáugu za rok
2010),
x powróciü do wskaĨnika zadáuĪenia w skali: do 60% dochodów. WskaĨnik ten
obowiązywaáby jeszcze przez dwa lata.
Strona samorządowa uznaáa, Īe naleĪy rozwaĪyü moĪliwoĞü odrĊbnego
potraktowania obciąĪeĔ samorządów terytorialnych wynikających z przeksztaácania formy organizacyjno – prawnej samodzielnych publicznych zakáadów opieki
zdrowotnej (to postulat zgáoszony przez korporacje samorządowe i na caáe
szczĊĞcie „ciepáo" przyjĊty przez resort finansów).
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18 lutego 2011 - Stanowisko strony samorządowej w sprawie zadáuĪenia
i deficytu budĪetowego
Przytaczamy peáną treĞü stanowiska:
W ostatnim czasie Minister Finansów, prof. Jacek Rostowski, podczas spotkania
z przedstawicielami krajowych organizacji samorządowych, poinformowaá nas
o zamiarach resortu, dotyczących zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych
w najbliĪszych latach.
Wedáug ministra, jest to związane ze wzrostem zadáuĪenia sektora (którego poziom
limituje Konstytucja RP), a takĪe z koniecznoĞcią wdroĪenia kryteriów konwergencji.
Kryteria z Maastricht odnoszą siĊ do paĔstw, które są lub pragną byü czáonkami Unii
Gospodarczej i Walutowej (Strefy euro) i dotyczą róĪnych kategorii makroekonomicznych. Jedno z nich dotyczy sektora finansów publicznych (general governance)
i obejmuje deficyt tego sektora oraz caáy dáug publiczny, w relacji do PKB (odpowiednio 3 % i 60 %).
Po przekroczeniu wskaĨnika deficytu Rada Unii moĪe wdroĪyü wobec paĔstwa
czáonkowskiego procedurĊ nadmiernego deficytu.
Procedury nie wdraĪa siĊ jednak, gdy przekroczenie tego progu przez instytucje
rządowe i samorządowe jest uwaĪane za przejĞciowe i wyjątkowe.
Samo wdroĪenie polega na zaleceniu danemu paĔstwu, podjĊcia w okreĞlonych
terminach dziaáaĔ korygujących. PaĔstwo, które siĊ do tych zaleceĔ nie zastosuje,
moĪe byü obciąĪone sankcjami finansowymi.
W praktyce uwzglĊdnia siĊ raczej tendencjĊ, nie zaĞ poziom wartoĞci referencyjnych
w jednym okreĞlonym momencie. Ponadto bierze siĊ pod uwagĊ wyzwania stojące
aktualnie przed budĪetem danego paĔstwa, jak np. podejmowanie okreĞlonych
reform.
Sytuacja pod tym wzglĊdem jest w Unii Europejskiej bardzo zróĪnicowana, co obrazuje poniĪsza tabela (dane wg Eurostatu):
Kraj
2008
UE 27
*

Deficyt SFP
Dâug SFP (%
Deficyt JST (% Dâug JST (%
Dâug JST (%
(% PKB)
PKB)
PKB)
PKB)
dâugu SFP)
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
-2,3
-6,8
61,5
74,0
-0,3
-0,5
5,6
6,5
9,2
8,7

Dania
Francja
Grecja
Hiszpa
nia
Niemcy
*

+3,4
-3,4
-7,7
-4,1

-2,7
-7,5
-15,4
-11,1

33,5
67,4
99,2
39,7

41,4
78,1
126,8
53,2

-0,4
-0,4
+0,1
-2,0

-0,8
-0,3
0,0
-2,6

6,0
7,5
0,7
9,2

7,1
8,2
0,9
11,5

17,8
11,2
0,7
23,2

17,2
10,6
0,7
21,7

0,0

-3,0

65,9

73,4

+0,2

-0,2

4,8

5,2

7,2

7,0

Polska
Szwecja

-3,6
+2,5
-5,0

-7,2
-0,9
-11,4

47,2
38,0
52,0

50,9
41,9
68,2

-0,2
+0,1
-0,2

-1,0
-0,4
-0,3

2,3
5,4
4,7

3,0
5,7
4,8

4,9
14,3
9,1

5,9
13,7
7,1

Wlk.
Brytania

-5,3
105,8
116,0
-0,2
-0,4
8,1
8,6
7,7
7,4
Wâochy -2,7
Jak widaü, wskaĨniki dla Polski naleĪą w kaĪdej z kolumn do korzystniejszych, a dáug
JST, zarówno w relacji do PKB jak i do caáego dáugu sektora finansów publicznych
(SFP), jest najniĪszy (poza Grecją, gdzie stopieĔ decentralizacji zadaĔ publicznych
jest najmniejszy w UE).
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1. Polski system finansów publicznych zostaá skonstruowany w okresie po 1989 roku,
w sposób dostosowany do zmian ustrojowych, polegających na znacznej
decentralizacji zadaĔ publicznych, która stworzyáa warunki do przejĊcia przez gminy,
a potem takĪe powiaty i województwa gáównej czĊĞci odpowiedzialnoĞci za inwestycje publiczne, sáuĪące rozwojowi kraju.
Widaü to we wzajemnych relacjach wydatków budĪetu paĔstwa i budĪetów JST.
Dodatkowo znaczenie samorządów jako podmiotów kreujących rozwój wzmocniáa
decyzja rządu o peánym zdecentralizowaniu przysáugujących Polsce Ğrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz znacznej czĊĞci Europejskiego
Funduszu Spoáecznego.
Decyzje te, z jednej strony spowodowaáy zwiĊkszenie wysiáku inwestycyjnego gmin,
miast, powiatów i województw w ostatnich latach, ale z drugiej wiązaáy siĊ ze wzrostem korzystania ze Ğrodków zwrotnych do finansowania inwestycji.
Nasze inwestycje, w wiĊkszoĞci dotyczące lokalnej i regionalnej infrastruktury
technicznej, obejmują jednak takĪe rozbudowĊ bazy edukacyjnej, kulturalnej
zdrowotnej i sportowo-rekreacyjnej spoáeczeĔstwa.
Wprawdzie w ub. roku Minister Finansów poinformowaá nas, Īe wydatki majątkowe
„centrum” – po doliczeniu wydatków pozabudĪetowych – wyniosáy ok. 23,6 mld zá,
ale trzeba podkreĞliü, Īe powyĪsze zestawienie nie uwzglĊdnia teĪ inwestycji
finansowanych przez spóáki i inne podmioty komunalne spoza budĪetów JST. WiĊc
faktyczne nakáady sektora samorządowego na inwestycje są takĪe wyĪsze niĪ wykazane w tabeli.
Zamiar zredukowania w najbliĪszych latach deficytu sektora finansów publicznych,
w tym budĪetów JST, zrozumiaáy ze wzglĊdu na oczekiwania Unii Europejskiej,
nie moĪe nastąpiü gáównie naszym „kosztem”, poniewaĪ spowoduje to zmniejszenie
wydatków inwestycyjnych JST, w tym równieĪ pogorszenie efektywnoĞci wykorzystania Ğrodków z funduszy strukturalnych UE.
Rozumiejąc koniecznoĞü wprowadzanych ograniczeĔ uwaĪamy, Īe muszą one byü
rozáoĪone proporcjonalnie na oba podsektory finansów publicznych. Skoro
wydatki budĪetu paĔstwa stanowią 2/3 wydatków caáego sektora, a wydatki JST –
1/3, to ograniczenie deficytu sektora (do 3% PKB) powinno nastąpiü w tych samych
proporcjach, to znaczy na budĪet centralny powinny przypadaü 2% PKB,
a na budĪety JST – 1% PKB (tzn. w roku 2010 ok. 12,5 mld zá).
Odrzucamy, zatem przedstawioną nam bez Īadnego uzasadnienia propozycjĊ,
by nasz deficyt ograniczaü w relacji do planowanych dochodów JST – i to w tak
drakoĔskich proporcjach, jakie przedstawiá nam resort na najbliĪsze 4 lata (4, 3,
2 i 1 % planowanych dochodów).
2. Nie widzimy teĪ uzasadnienia dla administracyjnego ograniczenia przyrostu
zadáuĪenia JST w najbliĪszych latach. Zamiast tego moĪna by przyĞpieszyü wejĞcie
w Īycie przepisów odnoszących limit zadáuĪenia do zdolnoĞci jego spáaty (nadwyĪki
operacyjnej kaĪdej jednostki).
JednoczeĞnie postulujemy, by przepis ten zmodyfikowaü w taki, sposób, by wartoĞü
nadwyĪki operacyjnej, stanowiąca podstawĊ do szacowania nadwyĪki w kolejnych
latach, ustalaü w dáuĪszym niĪ trzy lata przedziale czasowym. Naszym zdaniem
powinien byü brany pod uwagĊ okres 10 lat. Z jednej strony uniknie siĊ w ten sposób
wpáywu zjawisk krótkotrwaáych na tĊ wartoĞü, z drugiej – przybliĪy siĊ ją do przeciĊtnego okresu spáaty zaciąganych przez JST zobowiązaĔ.
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3. Aby uniknąü spodziewanego – wobec planowanych ograniczeĔ – zmniejszenia
poziomu inwestycji JST trzeba takĪe poszukaü innych rezerw, których wykorzystanie
mogáoby ograniczyü inne koszty dziaáania JST, lub teĪ zwiĊkszyü wydajnoĞü
istniejących Ĩródeá naszych dochodów wáasnych – i w ten sposób zmniejszyü nasz
deficyt.
CzĊĞü tych rezerw tkwi niewątpliwie w nieracjonalnych przepisach prawnych. W zaáączeniu przedstawiamy zestaw proponowanych zmian w ustawach i rozporządzeniach,
które mogáyby pomóc w uruchomieniu tych rezerw.
Warszawa, 18 lutego 2011 r.
9 marca 2011 – Konferencja strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego pt. „Finanse samorządów a redukcja deficytu
finansów publicznych". Podczas konferencji padáy podano informacjĊ, Īe 1/3
pieniĊdzy publicznych zarządzana jest przez samorządy. Z prezentowanych danych
wynikaáo teĪ, Īe tylko niespeána 6 proc. caáego zadáuĪenia finansów publicznych
powstawaáo w wyniku dziaáaĔ jst.
"Problemem jest stosowanie przez rząd róĪnych metod obliczania zadáuĪenia
generowanego przez samorządy oraz przez samego siebie" - stwierdzili samorządowcy i podkreĞlili, Īe samorządy zadáuĪają siĊ wyáącznie po to, Īeby inwestowaü,
a wiĊc nie przejadają tych pieniĊdzy.
27 kwietnia 2011 – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Marek
TramĞ w wypowiedzi dla Serwisu Samorządowego PAP poinformowaá o rozpatrywaniu przez ZPP moĪliwoĞci skierowania do Trybunaáu Konstytucyjnego skargi
w związku z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie definicji dáugu. Drugim
istotnym elementem tej wypowiedzi byáo opowiedzenie siĊ Prezesa za bezpoĞrednim
wybore starosty, podobnie jak dzieje siĊ to w przypadku wyborów wójta, burmistrza
i prezydenta.
24 maja 2011 – początek akcji záoĪenia przez powiaty zbiorowego pozwu
w sprawie Karty Pojazdu.
Związek Powiatów Polskich przygotowaá treĞü i komplet dokumentów potrzebnych
do záoĪenia zbiorowego pozwu w sprawie ustalenia odpowiedzialnoĞci odszkodowawczej Skarbu PaĔstwa z tytuáu wydania przepisów w sprawie opáat za kartĊ
pojazdu.
W sierpniu zostaá záoĪony pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi PaĔstwa w tej sprawie
Reprezentantem 160 powiatów w postĊpowaniu zbiorowym byá i jest nadal Powiat
Ostrzeszowski.
W dniu 7 grudnia 2011 r. w Sądzie OkrĊgowym w Warszawie odbyáa siĊ pierwsza
rozprawa w tzw. sprawie karty pojazdu – postĊpowania, w którym Powiat
Ostrzeszowski jako reprezentant grupy powiatów wnosi o ustalenie, Īe Skarb
PaĔstwa – Ministerstwo Infrastruktury ponosi odpowiedzialnoĞü odszkodowawczą
tytuáem szkody doznanej przez czáonków grupy w wyniku niewydania z dniem 1 maja
2004 r. rozporządzenia dostosowującego przepisy rozporządzenia z dnia 28 lipca
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towego. Niestety rozprawa zostaáa odroczona bezpoĞrednio po zaprezentowaniu
stanowisk przez strony.
Przyczyną takiej decyzji Sądu byá fakt, iĪ dopiero na rozprawie reprezentująca Skarb
PaĔstwa przedstawicielka Prokuratorii Generalnej podniosáa zarzuty wobec
rozpatrywania sprawy w postĊpowaniu grupowym. Dowodziáa, bowiem, Īe nie zostaá
speániony jeden z warunków dopuszczalnoĞci rozpatrzenia sprawy w postĊpowaniu
grupowym – dochodzone przez czáonków grupy roszczenia muszą byü oparte na tej
samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Jej zdaniem jedyną cechą áączącą
czáonków wystĊpującej grupy jest fakt, iĪ są powiatami (i odpowiednio miastami na
prawach powiatu), a to nie oznacza, Īe wszystkie one mają roszczenie
odszkodowawcze wobec Skarbu PaĔstwa. Jak naleĪy rozumieü bez znaczenia
pozostaje fakt, iĪ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r.
obowiązywaáo w caáej Polsce, konsekwencją jego zakwestionowania co do zgodnoĞci
z Konstytucją oraz prawem wspólnotowym jest podwaĪenie podstawy prawnej
pobierania opáaty, a wobec powszechnoĞci rejestracji pojazdów nie ma ani jednego
powiatu, w którym Īadna karta pojazdu nie zostaáa wydana.
Ta sama Prokuratoria Generalna w piĞmie procesowym z koĔca listopada 2011 r. nie
dostrzegáa powyĪszych przeszkód pozostawiając Sądowi decyzjĊ, co do rozpatrzenia
sprawy w postĊpowaniu grupowym. Wobec takiej sytuacji trzyosobowemu skáadowi
orzekającemu nie pozostaáo nic innego jak zakreĞliü pozwanemu Skarbowi PaĔstwa
dwutygodniowy termin na przed-áoĪenie swojego stanowiska na piĞmie.
22-23 wrzeĞnia – odbyáa siĊ konferencja na temat „Finanse komunalne
a konstytucja.” Organizatorami konferencji byli Trybunaá Konstytucyjny i Uczelnia
àazarskiego. WĞród uczestników konferencji byá ZastĊpca Sekretarza Generalnego
ZPP Marek Wójcik, który wygáosiá referat poĞwiĊcony finansom powiatów.
19 paĨdziernika – wystąpienie do Minister Pracy Jolanty Fedak w sprawie
znaczących konsekwencji finansowych dla powiatów, a konsekwencje te wynikają
z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĊpczej.
ProĞba o spotkanie w tej sprawie przed terminem przedáoĪenia projektu uchwaáy
budĪetowej, czyli 15 listopada. (Wydarzeniom związanym z ustawą o wspieraniu
rodziny i pieczy zastĊpczej poĞwiĊcono wiĊcej miejsca w dalszej czĊĞci sprawozdania).
26 paĨdziernika - Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego Związek Powiatów Polskich zwróciá siĊ do Ministra Jerzego Millera
z proĞbą o pilne zwoáanie zespoáu kryzysowego z udziaáem przedstawicieli Ğrodowisk
samorządowych, Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej oraz Ministra Finansów.
Wystąpienie to spowodowaáa pilna potrzeba rozwiązania problemu niedoszacowania
dochodów gmin, powiatów i województw na realizacjĊ nowych zadaĔ wynikających z
ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastĊpczej. Determinacja w ratowaniu budĪetów
samorządowych odniosáa skutek. Na proĞbĊ Ministra Jerzego Millera, ZPP przedstawiá
pisemną argumentacjĊ dla potrzeby zwiĊkszenia nakáadów na realizacjĊ nowych
zadaĔ. Kopie pisma otrzymali wszyscy zainteresowani z racji kompetencji ministrowie
oraz wszystkie stowarzyszenia samorządowe.
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Związek Powiatów Polskich od samego początku poĞwiĊcaá szczególną uwagĊ
ustawie o wsparciu rodziny i pieczy zastĊpczej. Podejmowano wiele dziaáaĔ,
mających na celu doprowadzenie do poĪądanych przez samorządy zmian,
usuwających m.in. niekorzystne i niepotrzebne skutki finansowe wejĞcia w Īycie
nowych przepisów:
1 grudnia - przedstawiciele Związku Powiatów Polskich uzgodnili z resortem pracy
i polityki spoáecznej projekt zmian w ustawie o wsparciu rodziny i pieczy zastĊpczej
(tzw. maáa nowelizacja ograniczająca w 2012 roku skutki finansowe wejĞcia w Īycie
nowych przepisów).
5 grudnia odbyáo siĊ spotkanie przedstawicieli ZPP na czele z Prezesem Zarządu
Markiem TramĞ z Ministrem Pracy i Polityki Spoáecznej, Wáadysáawem KosiniakKamyszem, który zapewniá Īe zna i rozumie obawy ZPP dotyczące wprowadzenia
ustawy o pieczy zastĊpczej. Minister záoĪyá deklaracjĊ, iĪ doáoĪy wszelkich staraĔ, aby
pewne rozwiązania ustawy dostosowaü do aktualnych moĪliwoĞci budĪetu paĔstwa,
lub zmieniü zadania obligatoryjne na fakultatywne. Na spotkaniu ustalono, Īe
najpierw trzeba siĊ skoncentrowaü na rozwiązaniach doraĨnych, pozwalających
na wdroĪenie ustawy w 2012 r. Jak podkreĞliá Prezes, wdroĪenie ustawy w ksztaácie
naraziáoby samorząd na dodatkowe, i tak juĪ niemaáe, wydatki. Wedáug Prezesa
Marka TramĞ, byá to moment, w którym po raz pierwszy od wielu miesiĊcy moĪna
byáo mieü wraĪenie, Īe obie strony w równym stopniu dąĪą do rozwiązania problemu
niedoszacowania nowych zadaĔ samorządu terytorialnego.
14 grudnia ukazaáa siĊ wersja projektu poselskiego, która zawieraáa rozwiązania
nieakceptowane przez stronĊ samorządową, ale takĪe przez resort pracy i polityki
spoáecznej, który wydaá negatywną opiniĊ na ten temat. Projekt ten nie byá jeszcze
procedowany przez posáów.
15 grudnia - Sejm uchwaliá pierwszą nowelizacjĊ ustawy o wsparciu rodziny i pieczy
zastĊpczej. Rozwiązaáa ona wiele problemów wynikających z nieprecyzyjnych zapisów
zawartych art. 226, 229 i 240. MiĊdzy innymi rozstrzygniĊto kwestie funkcjonowania
placówek opiekuĔczo-wychowawczych typu rodzinnego, które bĊdą mogáy dziaáaü na
dotychczasowych zasadach jeszcze przez rok. Placówki te bĊdą mogáy zostaü
przeksztaácone w rodzinny dom dziecka lub funkcjonowaü dalej w dotychczasowej
formie, jeĞli zleci im to jednostka samorządu terytorialnego. Skorygowano takĪe
przepis dotyczący ĞwiadczeĔ otrzymywanych przez rodzinĊ zastĊpczą na utrzymanie
dziecka.
W myĞl nowych przepisów rodzina bĊdzie mogáa zdecydowaü, czy chce pobieraü
Ğwiadczenia na starych zasadach - obowiązujących przed wejĞciem w Īycie ustawy czy na nowych obowiązujących od stycznia 2012 roku. UstawĊ tĊ Prezydent
Bronisáaw Komorowski podpisaá w dniu 27 grudnia 2011 r. a weszáa ona w Īycie
z dniem 1 stycznia 2012 r.
Po konsultacjach przedstawicieli i prawników Związku Powiatów Polskich z parlamentarzystami powstaá projekt skorygowania poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastĊpczej (projekt z dnia 14 grudnia br.). Ten
materiaá stanowiá podstawĊ do zgáaszania przez nas uwag w trakcie prac sejmowej
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Komisji Polityki Spoáecznej i Rodziny. Zawarte w nim propozycje pozwalają na powrót
do uzgodnieĔ zawartych z resortem pracy i polityki spoáecznej w dniu
1 grudnia 2011 r. i co waĪne - uwzglĊdniają takĪe wiele uwag zgáaszanych przez
Ğrodowiska skupiające osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i rodziny zastĊpcze.

OCHRONA ZDROWIA
1 stycznia 2011 – Uruchomienie specjalnej strony poĞwiĊconej zagadnieniom ochrony zdrowia. W ramach Dziennika Warto Wiedzieü uruchomiono na
portalu specjalny dziaá poĞwiĊcony ochronie zdrowia, a raz w tygodniu rozsyáany jest
specjalny dodatek Dziennika Warto Wiedzieü, poĞwiĊcony tym zagadnieniom.
10 lutego 2011 – konferencja „PrzyszáoĞü szpitali w kontekĞcie reformy
sáuĪby zdrowia. Aspekty finansowo-prawne” zorganizowana przez Hallmark
Events przy merytorycznym wsparciu prelegentów, bĊdących ekspertami w swoich
dziedzinach. Jednym z prelegentów byá ZastĊpca Sekretarza Generalnego Związku
Powiatów Polskich Marek Wójcik.
15 lutego 2011 – Konferencja „PrzyszáoĞü samorządowej ochrony zdrowia”.
Jednym z celów konferencji byáo wskazanie związku pomiĊdzy zaáoĪeniami polityki
zdrowotnej na szczeblu centralnym, a realizacją tych zaáoĪeĔ na poziomie jednostek
samorządu terytorialnego. Podczas konferencji uhonorowano nagrodami laureatów
konkursu „Powiaty i gminy dla zdrowia – edycja 2010”, a wszyscy uczestnicy tej
rywalizacji otrzymali certyfikaty uczestnictwa w konkursie.
13 kwietnia – 17 czerwca 2011 – cykl warsztatów samorządowych „Doskonalenie tworzenia Programów Zdrowotnych przez Jednostki Samorządu
Terytorialnego”.
Warsztaty zorganizowaáo Stowarzyszenie CEESTAHC przy
partnerstwie Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych i patronacie Związku
Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Przedstawiciele ZPP
wziĊli takĪe udziaá praktyczny w warsztatach, które w ramach tego cyklu odbyáy siĊ
w Warszawie i w Katowicach.
15 kwietnia 2011 uchwalona zostaáa ustawa o dziaáalnoĞci leczniczej. Jej
gáówne przepisy weszáy w Īycie 1 lipca 2011 r. Związek Powiatów Polskich udzieliá
wsparcia w przygotowaniu do jej realizacji przez samorządy. Zorganizowano
kilkadziesiąt spotkaĔ poĞwiĊconych ustawie na terenie caáej Polski. W spotkaniach
brali udziaá przedstawiciele samorządów i dyrekcji placówek ochrony zdrowia.
11 maja 2011 – Czy w systemie ochrony zdrowia poĪegnaliĞmy siĊ z reliktami minionej epoki. Panel dyskusyjny pod takim tytuáem, poĞwiĊcony aktualnemu
stanowi systemu ochrony zdrowia, przygotowaá Związek Powiatów Polskich w ramach
ogólnopolskiego Kongresu Regionów w ĝwidnicy w Polsce.
11 maja 2011 – W peáni zespolona administracja na szczeblu powiatowym
– gwarancja bezpieczeĔstwa publicznego, na co dzieĔ i w sytuacjach kryzysowych. Panel dyskusyjny ZPP w ramach ogólnopolskiego Kongresu Regionów w
ĝwidnicy, podczas którego jednym z gáównych nurtów rozwaĪaĔ byáy sposoby
zapewnienia bezpieczeĔstwa sanitarnego na poziomie lokalnym.
52 Wybrane Projekty Związku Powiatów Polskich

Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Związku Powiatów Polskich w roku 2011
22 – 23 maja 2011 – I Kongres Szpitali Prywatnych, zorganizowany w Warszawie przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych Pracodawców RP.
W kongresie uczestniczyli aktywnie przedstawiciele Związku Powiatów Polskich.
5 czerwca 2011 – opinia prawna w sprawie Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego.
10 czerwca 2011 – „Szpitale, podmioty lecznicze - zasady przeksztaácenia
w spóákĊ kapitaáową, prawno-podatkowe aspekty przeksztaácenia
i funkcjonowania szpitala jako spóáki w związku z wejĞciem w Īycie
ustawy o dziaáalnoĞci leczniczej.” Pod takim tytuáem, odbyáa siĊ we Wrocáawiu
konferencja zorganizowana przez TAXAGROUP, IURICO i AVANTA pod patronatem
Związku Powiatów Polskich i UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa DolnoĞląskiego.
Konferencja byáa związana z wejĞciem w Īycie ustawy o dziaáalnoĞci leczniczej.
Kluczowe zmiany wprowadzane ustawą zreferowaá ZastĊpca Sekretarza Generalnego
Związku Powiatów Polskich Marek Wójcik.
15 czerwca 2011 – Konferencja Związku Powiatów Polskich, Pracodawców RP
i STOMOZ z dziedziny ochrony zdrowia "Legislacja 2011 – kompendium". Podczas
konferencji omówiono:
x NajwaĪniejsze zmiany legislacyjne w ochronie zdrowia w 2011 roku.
x Priorytety zdrowotne i oczekiwany wpáyw polskiej prezydencji na PolskĊ i UniĊ
Europejską.
x Wpáyw zmian legislacyjnych na procedury NFZ.
x Przeksztaácenia szpitali.
x Podmiot leczniczy a ZOZ, szpital i poradnia – lista zmian.
x Prawo wykonywania zawodu i indywidualna praktyka lekarska od 2011 r.
x ĝwiadczeniodawca –nowe prawa i obowiązki ustawowe w zakresie
informatyzacji.
x Porządkowanie systemu informatycznego PaĔstwa – obszar sáuĪby zdrowia.
Rejestry.
x Ocena technologii medycznych w nowym ustawodawstwie.
x URPL jako centralny organ administracji rządowej.
x Ustawa refundacyjna – skutki prawne dla pacjentów, producentów
i dystrybutorów.
x Ubezpieczenia dodatkowe - potencjalne Ĩródáo finansowania dla
Ğwiadczeniodawcy.
x Partnerstwo publiczno – prywatne w obecnym stanie prawnym.
15 – 16 czerwca 2011 – Konferencja zatytuáowana „PrzyszáoĞü finansów publicznych – dochody, inwestycje, dáug”. KonferencjĊ zorganizowaá Bank Gospodarstwa
Krajowego przy udziale ogólnopolskich korporacji samorządowych, w tym ZPP.
Drugiego dnia Związek Powiatów Polskich zorganizowaá seminarium pod tytuáem
„Finansowanie ochrony zdrowia po wejĞciu w Īycie pakietu ustaw zdrowotnych”.
16 czerwca 2011 – Konferencja Konsorcjum DolnoĞląskich Szpitali Powiatowych
„Ekonomia w ochronie zdrowia”, z udziaáem przedstawicieli Związku Powiatów
Polskich. Radca prawny ZPP Bernadeta Skóbel wygáosiáa referat na temat:
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„DziaáalnoĞü lecznicza jako zadanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego
ze szczególnym uwzglĊdnieniem zagadnieĔ kontroli i nadzoru”.
29 czerwca 2011 – Konferencja dla organów zaáoĪycielskich i kierownictw szpitali
„Obowiązki szpitali i ich organów zaáoĪycielskich wynikające z wejĞcia w Īycie ustawy
o systemie informacji w ochronie zdrowia” w Warszawie. Organizator konferencji
to Komitet Zdrowia Krajowej Rady Zatrudnienia przy wspóápracy Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Związku Powiatów Polskich.
2 paĨdziernika - Związek Powiatów Polskich stanowczo zaprotestowaá przeciwko
dziaáaniom niektórych Dyrektorów Oddziaáów NFZ, którzy kontraktują opiekĊ nocną
i Ğwiąteczną na obszarach niezgodnych z podziaáem administracyjnym kraju.
W swoim piĞmie Prezes Zarządu ZPP Marek TramĞ wskazaá na rozbijanie integralnoĞci
powiatów przez Oddziaá Podlaski NFZ.
13 paĨdziernika – FORUM SZPITALI W PLESZEWIE (GOàUCHOWIE)
Forum przedstawicieli samorządowych szpitali powiatowych dziaáających w formie
spóáki prawa handlowego. Spotkanie to cieszyáo siĊ ogromnym zainteresowaniem
co odzwierciedlaáa wysoka frekwencja - ponad 120 menedĪerów zarządzających
szpitalami i samorządowców.
Podczas konferencji omówione zostaáy istotne kwestie dla funkcjonowania
samorządowych szpitali powiatowych dziaáających w formie spóáki prawa handlowego
i nie tylko. Spotkanie byáo takĪe doskonaáą okazją do poszerzenia wiedzy na temat
sytuacji spóáek, ich zadaĔ i obowiązków. Sesje panelowe oraz spotkania w kulisach
pozwalaáy takĪe na cenną wymianĊ doĞwiadczeĔ.
Na zakoĔczenie Forum odbyáa siĊ sesja organizacyjna, podczas której ustalano
zasady pracy Forum Przeksztaáconych Szpitali Powiatowych oraz wspóápracy z Zarządem Związku Powiatów Polskich i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Niepublicznych
Szpitali Samorządowych.
W związku z duĪym zainteresowaniem, jakim cieszyáo siĊ to Forum planowana jest
dalsza realizacja tego typu wydarzeĔ skierowanych do pracowników samorządowych.
26 paĨdziernika - Związek Powiatów Polskich przedstawiá wynik przeprowadzonej
analizy sytuacji ekonomicznej samorządowych spóáek szpitalnych powstaáych na
bazie przeksztaáconych samodzielnych publicznych zakáadów opieki zdrowotnej.
Badaniem objĊto 37 z 71 spóáek prowadzących szpitale funkcjonujące na bazie
przeksztaáconych powiatowych SPZOZ – ów. Przedmiotem badaĔ byáy sprawozdania
finansowe i bilanse spóáek za rok 2010.
Z badaĔ wynika, iĪ z jednej strony dobrze funkcjonują mechanizmy zarządzania obowiązujące w spóákach, a z drugiej ogromne jest zróĪnicowanie ich sytuacji
ekonomicznej. Potwierdza siĊ, Īe samo przeksztaácenie w spóákĊ nie jest panaceum
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na wszystkie problemy finansowe. Dotykają one w równym stopniu spóáki, jak
i SPZOZ – y (od 1 lipca br. podmioty lecznicze nie bĊdące przedsiĊbiorcami).
Inne, wybrane wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy:
x
x
x

nie ma wiĊkszego zainteresowania inwestowaniem w spóáki, w których
wiĊkszoĞü udziaáów naleĪy do podmiotu publicznego;
powinien zostaü wzmocniony nadzór wáaĞcicielski ze strony samorządów;
gáównie uwarunkowania zewnĊtrzne (brak stabilnoĞci finansowania) powodują
zachowawczą gospodarkĊ finansową. Dobitnie podkreĞlają to wskaĨniki
dotyczące páynnoĞci finansowej, gdzie znacząca liczba spóáek ma nadpáynnoĞü
(im niĪszego stopnia páynnoĞci dotyczy wskaĨnik, tym wiĊcej spóáek znajduje
siĊ w kategorii posiadających nadpáynnoĞü). W tym kontekĞcie rozwiązaniem
mogáoby byü wydáuĪone kontraktowanie usáug przez NFZ (np. 5-letnie) przy
uwzglĊdnieniu kryterium kompleksowoĞci Ğwiadczonych usáug zdrowotnych.

ZPP zbieraá dane z pozostaáych spóáek samorządowych, ale i takĪe z SPZOZ – ów,
aby na bieĪąco monitorowaü sytuacjĊ i na podstawie zebranych danych wystĊpowaü
do resortu zdrowia i NFZ w sprawie zmian regulacji prawnych i finansowych
dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.
24 – 25 listopada – Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich, wraz
z agencją Profile zorganizowaáy w Poznaniu II Samorządowy Kongres Zdrowia.
Do udziaáu w tym wydarzeniu byli zaproszeni przede wszystkim specjaliĞci na co
dzieĔ związanych z systemem ochrony zdrowia – samorządowcy oraz menadĪerowie
placówek medycznych, a takĪe osoby peániące kierownicze funkcje w organizacjach
zaangaĪowanych w rozwój opieki spoáecznej.

Podczas Kongresu zajĊto siĊ nastĊpującymi zagadnieniami:
x
x
x
x

odniesienie samorządowego systemu opieki zdrowotnej do aktualnej i przyszáej polityki zdrowotnej;
osoby starsze, przewlekle chorzy - inwentaryzacja barier efektywnoĞci systemu opieki zdrowotnej;
zaprezentowano warte upowszechnienia regionalne, powiatowe i gminne
rozwiązania w opiece zdrowotnej;
przygotowanie MEMORANDUM zawierającego oczekiwania wáadz samorządowych wobec zmian w systemie organizacji i finansowania opieki zdrowotnej.

7 – 9 grudnia 2011 r. – IV MiĊdzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego 2011
zatytuáowany: „JakoĞü w ochronie zdrowia wyzwaniem dla krajów nowej
UE”. Kongres staá siĊ juĪ corocznym forum powaĪnej debaty nad kondycją zdrowotną Polaków oraz nad najistotniejszymi wyzwaniami, które ksztaátowaü bĊdą
politykĊ zdrowotną paĔstwa i budowaü system zdrowia w Polsce. Związek Powiatów
Polskich prowadziá jedną z sesji tematycznych.
Wybrane Projekty Związku Powiatów Polskich 55

Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Związku Powiatów Polskich w roku 2011
9 grudnia 2011 r. – konferencja miĊdzynarodowa pt. „EfektywnoĞü funkcjonowania szpitali. DoĞwiadczenia polskie i zagraniczne” zorganizowana w Hotelu
Europejskim w Krakowie w dniu 9.12.2011 r.
Organizatorami konferencji byáy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocáawiu, Polskie
Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., Związek Powiatów Polskich oraz Health
Policy Institute jako partnerzy projektu pt. „Portrety szpitali - mapy moĪliwoĞci, czyli
monitorowanie jakoĞci usáug publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad
funkcjonowaniem szpitali, dla których organem zaáoĪycielskim jest JST”.

FORA SPECJALISTYCZNE
29-30 wrzeĞnia – Forum Pomocy Spoáecznej, które odbyáo siĊ w Centrum
Konferencyjnym w Falentach pod Warszawą. Podczas szkolenia zostaáy omówione
kwestie spoáeczne istotne dla funkcjonowania samorządów terytorialnych. Motywem
przewodnim szkolenia byáo omówienie zasad wdraĪania ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastĊpczej.
Podczas Forum poruszono nastĊpującą tematykĊ:
1. omówienie zadaĔ JST wynikających z nowej regulacji;
2. prowadzenie placówek wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym;
3. organizacja rodzinnej pieczy zastĊpczej;
4. zadania i rola koordynatora rodzinnej pieczy zastĊpczej; organizacja instytucjonalnej pieczy zastĊpczej;
5. pomoc dla osób usamodzielnianych.
Zaprezentowano takĪe dobre praktyki dotyczące organizacji pomocy spoáecznej na
szczeblu gminnym i powiatowym oraz propozycje legislacyjne Peánomocnika ds.
przeciwdziaáania wykluczeniu spoáecznemu.
25-26 paĨdziernika – dwudniowe Forum Geodezji odbyáo siĊ w Centrum Konferencyjnym w Falentach pod Warszawą. Gáówne obszary tematyczne tego forum to:
1. wykorzystanie geodezji w zarządzaniu powiatem;
2. jakoĞü Ğwiadczonych usáug geodezyjnych a rozwój lokalny;
3. wspólnoty gruntowe – nierozwiązany problem;
4. finansowanie geodezji – konsekwencje likwidacji funduszy geodezyjnych
i kartograficznych;
5. modele funkcjonowania geodezji w krajach europejskich;
6. przewidywane kierunki zmian prawa geodezyjnego w najbliĪszych latach;
7. aktualne wybrane problemy prawne w praktyce funkcjonowania sáuĪb geodezyjnych w powiatach (zagadnienia pracownicze w powiatowych sáuĪbach
geodezyjnych, problem zwrotu opáat geodezyjnych).
30 listopada – 1 grudnia 2011 r. – Forum Dyrektorów Powiatowych
UrzĊdów Pracy – zorganizowane przez Związek Powiatów Polskich w Falentach
k. Warszawy, tym razem w formie warsztatów. Gáówny temat forum to: „Identyfikacja problemów zarządczych w powiatowych urzĊdach pracy.”
W ciągu dwudniowych obrad plenarnych i panelowych, uczestnicy zapoznawali siĊ
m.in. z wnioskami z orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie dziaáalnoĞci
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prowadzonej przez powiatowe urzĊdy pracy, problemami bieĪącego zarządzania
powiatowymi urzĊdami pracy, finansowaniem publicznych sáuĪb zatrudnienia,
perspektywami europejskiej walki z bezrobociem, dziaáaniem powiatowych urzĊdów
pracy w Ğwietle orzecznictwa Sądu NajwyĪszego i sądów powszechnych.

DORADZTWO, WYDAWNICTWA, INFORMACJA
Związek Powiatów Polskich prowadzi dziaáalnoĞü doradczą i konsultacyjną związaną
z wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi samorządu, szczególnie powiatowego.
Pracownicy Biura ZPP niemal codziennie udzielali porad i wyjaĞnieĔ w zakresie prawa
samorządowego oraz praktyki dziaáania organów i urzĊdów samorządowych. W ciągu
caáego roku udzielono okoáo 200 porad prawnych w róĪnych formach – ustnie,
elektronicznie i na piĞmie.
ZastĊpca Sekretarza Generalnego ZPP Marek Wójcik, w roku 2011 udzieliá indywidualnej pomocy na terenie caáego kraju 71 powiatom i miastom na prawach powiatu,
z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Braá udziaá w zebraniach i spotkaniach
róĪnych gremiów, pomagaá opracowywaü strategie przeksztaáceĔ oraz usprawniania
zarządzania placówkami opieki zdrowotnej. Wsparcie to byáo udzielane bezpáatnie.
Pomocy w zakresie rozwiązywania problemów sáuĪby zdrowia udzielaáa takĪe
Wiceprezes Zarządu ZPP Marzena KempiĔska, odwiedzając i doradzając w powiatach
opatowskim, pleszewskim, puckim, kwidzyĔskim, strzyĪowskim oraz w powiatach
z terenu województwa opolskiego i mazowieckiego. Na zaproszenie Starosty Otwockiego uczestniczyáa w konferencji pn. „Przeksztaácenia zoz-ów w spóáki prawa handlowego – wyzwania dla samorządów”.
W ramach Związku Powiatów Polskich funkcjonuje Dziennik Warto Wiedzieü,
zawsze aktualne Ĩródáo informacji nie tylko o dziaáalnoĞci ZPP i samorządu
powiatowego, ale szeroko informujące o wszystkich wydarzeniach mających wpáyw
na warunki funkcjonowania samorządu terytorialnego. WiadomoĞci są rozsyáane
do subskrybentów w formie elektronicznego biuletynu, a jednoczeĞnie wszystkie
informacje dostĊpne są teĪ na portalu internetowym wartowiedzieü.org. W ramach
Dziennika Warto Wiedzieü, obok serwisu gáównego, przygotowywane są serwisy
tematyczne, poĞwiĊcone: edukacji, pomocy spoáecznej, pracownikowi samorządowemu, e-administracji, wydziaáom komunikacji oraz pracom Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego.
Dziennik Warto Wiedzieü, który jest czytany przez bardzo szerokie grono
odbiorców jest jednoczeĞnie dobrym i rzetelnym Ĩródáem o dziaáalnoĞci Związku
Powiatów Polskich, a liczne redakcje zabiegają o moĪliwoĞü wykorzystywania
w swojej pracy informacji z naszego portalu.
Dobrym uzupeánieniem serwisu informacyjnego jest takĪe Ogólnopolska Telewizja
powiat.tv-t.pl lub zpp.tv-t.pl. DostĊp do tej internetowej telewizji jest áatwy
poprzez zakáadki umieszczone na stronie internetowej Związku www.zpp.pl.
Związek Powiatów Polskich wydaje takĪe publikacje i poradniki, szczególnie w ramach
projektów realizowanych dla wzmocnienia potencjaáu instytucjonalnego jednostek
samorządu terytorialnego, o których to projektach napisano w innym miejscu
sprawozdania.
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WIRTUALNY KRAJ
Związek Powiatów Polskich, w ramach dziaáaĔ na rzecz budowy spoáeczeĔstwa
informacyjnego, kontynuowaá w 2011 r. realizacjĊ projektu pod nazwą Wirtualny
Kraj.
Istotą przedsiĊwziĊcia jest wizualizacja miast i gmin, poczynając od urzĊdów i instytucji samorządowych, publicznych, po infrastrukturĊ terytorialną. Wizualizacja
obejmie wszelkie obiekty, stając siĊ narzĊdziem promocji dziĊki rzetelnej informacji
na bazie najnowoczeĞniejszej, unikatowej technologii prezentacji panoramicznych.
Zgodnie z harmonogramem w roku sprawozdawczym realizowane byáy kolejne
prezentacje poszczególnych gmin, miast, powiatu oraz innych podmiotów. DziĊki
projektowi internauci mają moĪliwoĞü wirtualnego zwiedzania danego regionu.
Wchodząc do wirtualnego kraju mamy wraĪenie realnego zwiedzania poszczególnych
obiektów, poznawanie ich. Dodatkowe efekty takie jak autentyczne dĨwiĊki
charakterystyczne dla danego miejsca/obiektu, narracja, filmy czy bardzo duĪe
zbliĪenia obiektów stanowią o olbrzymich walorach poznawczych poszczególnych
prezentacji.
Wirtualny spacer to bardzo nowoczesne i nowatorskie podejĞcie do „marketingu
internetowego” czyli handlu elektronicznego, który jest natychmiastowy, tani, trafia
do bardzo wielu odbiorców, jest nieograniczony pod wzglĊdem geograficznym
i czasowym a zarazem jest bardzo ciekawy i coraz popularniejszy na caáym Ğwiecie.
Obecnie ponad poáowa powiatów w Polsce posiada zrobiony przez Związek Powiatów
Polskich wirtualny spacer po urzĊdzie. Wszystkie aktualizacje oraz informacje
w urzĊdzie caáy czas są na bieĪąco weryfikowane i sprawdzane. Do wizualizacji
dokáadane są nowe moduáy, które uatrakcyjniają i uáatwiają zwiedzanie.
Partnerem technologicznym Związku Powiatów Polskich jest firma E-Kontakt, twórca
unikatowej technologii i systemu „wirtualnykraj”.
Swoje wizualizacje posiadają juĪ wszystkie urzĊdy powiatowe z województw:
dolnoĞląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, maáopolskiego, pomorskiego,
Ğląskiego, warmiĔsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.
Wszystko to moĪna obejrzeü na stronie www.wirtualnykraj.pl.

RANKINGI ZPP
RANKING POWIATÓW, MIAST NA PRAWACH POWIATU I GMIN

ZakoĔczona zostaáa edycja 2011 r. naszego Rankingu Powiatów, Miast na Prawach
Powiatu i Gmin.
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Lista laureatów w podziale na poszczególne rodzaje jednostek samorządu
terytorialnego przedstawia siĊ nastĊpująco:
Powiaty:
1. Powiat
2. Powiat
3. Powiat
4. Powiat
5. Powiat
6. Powiat
7. Powiat
8. Powiat
9. Powiat
10. Powiat
11. Powiat
12. Powiat
13. Powiat
14. Powiat
15. Powiat

Kielecki – honorowy tytuá „DOBRY POLSKI SAMORZĄD"
Sáupski
Bielski (Ğląski)
Tomaszowski (lubelskie)
PoznaĔski
Limanowski
Ostródzki
Tomaszowski (áódzkie)
Szczecinecki
ĩywiecki
Drawski
Augustowski
CieszyĔski
JĊdrzejowski
Pilski

Miasta na prawach powiatu:
1. Miasto
2. Miasto
3. Miasto
4. Miasto
5. Miasto
6. Miasto
7. Miasto
8. Miasto
9. Miasto
10. Miasto
11. Miasto
12. Miasto
13. Miasto
14. Miasto
15. Miasto

GdaĔsk – honorowy tytuá „DOBRY POLSKI SAMORZĄD"
Sáupsk
Nowy Sącz
Legnica
Rzeszów
Tychy
Rybnik
Krosno
ĝwinoujĞcie
Piotrków Trybunalski
Kraków
Dąbrowa Górnicza
Olsztyn
Tarnów
Elbląg

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
1.
2.
3.
4.

Dąbrowa Tarnowska – honorowy tytuá „DOBRY POLSKI SAMORZĄD"
Bolesáawiec
PáoĔsk
Polanica-Zdrój
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5. Brodnica
6. Sochaczew
7. Barcin
8. Stronie ĝląskie
9. Gryfino
10. ĝrem
11. Siewierz
12. Czechowice-Dziedzice
13. Tychowo
14. Lądek-Zdrój
15. Kudowa-Zdrój
Gminy wiejskie:
1. Cheámiec – honorowy tytuá „DOBRY POLSKI SAMORZĄD"
2. Korzenna
3. Kobylnica
4. Wielka WieĞ
5. BorzĊcin
6. Kleszczów
7. Limanowa
8. Zabierzów
9. Ruda-Huta
10. PrzemĊt
11. Goácza
12. Sztabin
13. Piaski
14. Bralin
15. StrzyĪewice
Nagrody dla zwyciĊzców Rankingu prowadzonego przez ZPP bĊdą wrĊczane podczas
konferencji organizowanej przez ZPP (przybliĪony termin - drugi kwartaá 2012 r.).
O dokáadnym miejscu i terminie laureaci zostaną powiadomieni listownie.
O Rankingu ...
Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju
ranking samorządów zarządzany na bieĪąco przez ekspertów w trybie on-line.
Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej
do koĔca danego roku zgodnie z regulaminem pozwala na uzyskanie tytuáu „Dobrego
Polskiego Samorządu". Tytuá taki przysáuguje tylko liderowi rankingu na koniec
danego roku.
Ranking prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie
bezpáatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla
gminnego i powiatowego w kraju. Ranking prowadzony jest w podziale na cztery
kategorie jednostek samorządu terytorialnego: 1) powiaty, 2) miasta na prawach
powiatu, 3) gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 4) gminy wiejskie.
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Szczegóáowe regulaminy Rankingu dostĊpne są na stronie internetowej www.zpp.pl.
Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP wedáug
kilkudziesiĊciu kryteriów podzielonych na dziesiĊü grup tematycznych takich jak:
dziaáania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakoĞü obsáugi
mieszkaĔca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój spoáeczeĔstwa informacyjnego, rozwój spoáeczeĔstwa obywatelskiego, umacnianie systemów
zarządzania bezpieczeĔstwem informacji, promocja rozwiązaĔ z zakresu ochrony zdrowia
i pomocy spoáecznej, wspieranie dziaáaĔ na rzecz gospodarki rynkowej, promocja
rozwiązaĔ ekoenergetycznych i proekologicznych, wspóápraca krajowa i miĊdzynarodowa, dziaáania promocyjne. Miejsca w Rankingu uzyskuje siĊ zaleĪnie od osiąganych
i zgáaszanych na bieĪąco zrealizowanych projektów oraz uzyskanych wyników w ocenianych obszarach dziaáalnoĞci.
Warto podkreĞliü, Īe równieĪ mieszkaĔcy mogą wnieĞü swój wkáad w powodzenie
swojego samorządu zgáaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne
instalacje odnawialnych Ĩródeá energii, np. sáonecznej, geotermalnej, wodnej,
ale takĪe energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej zostają
one nastĊpnie zgáoszone do oceny eksperckiej w ramach rankingu ZPP. DziĊki temu
to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale caáe wspólnoty samorządowe
i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami naszego Rankingu.
Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawują Newsweek Polska oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.
SUPER POWIAT I SUPER GMINA
Przedstawiamy powiaty, miasta na prawach powiatu oraz
gminy
miejskie,
które
uzyskaáy
tytuá SUPER
POWIAT i SUPER GMINA w tegorocznej edycji rankingu
prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.
Lista laureatów w podziale na poszczególne szczeble
jednostek samorządu terytorialnego przedstawia siĊ nastĊpująco:
Powiaty:
Powiat Bielski (Ğląski) – Starosta Andrzej Páonka
Powiat Kielecki – Starosta Zdzisáaw Wrzaáka
Powiat Limanowski – Starosta Jan Puchaáa
Miasta na prawach powiatu:
GdaĔsk – Prezydent Paweá Adamowicz
Legnica – Prezydent Tadeusz Krzakowski
Sáupsk – Prezydent Maciej KobyliĔski
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
Gmina miejska: Polanica-Zdrój – Burmistrz Jerzy Kazimierz Terlecki
Gminy wiejskie: nie przyznano tego tytuáu
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WyróĪnienie Super Powiat/Super Gmina jest przyznawane jeĞli dany samorząd ma
przyznane punkty w min. 75 % kategorii zawartych w Rankingu Powiatów i Gmin.
DziĊki temu, w sposób szczególny, zostają uhonorowane te samorządy, których
dziaáania skupiają siĊ na zrównowaĪonym rozwoju, gdyĪ ich wkáad w realizacje
dziaáaĔ ocenianych w rankingu jest wielopáaszczyznowy (obejmuje 3/4 wszystkich
kategorii).
To rodzaj uhonorowania „liderów wĞród liderów”.
Nagrody dla samorządów, które otrzymaáy tytuá SUPER POWIAT i SUPER GMINA
w prowadzonym przez ZPP Rankingu bĊdą wrĊczane podczas Zgromadzenia
Ogólnego.
RANKING ENERGII ODNAWIALNEJ
Powiaty, miasta na prawach powiatu i gminy – laureaci Ogólnopolskiego Rankingu
Energii Odnawialnej 2011, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.
Lista laureatów w podziale na poszczególne szczeble jednostek samorządu terytorialnego przedstawia siĊ nastĊpująco:
Powiaty:
1. Powiat Sáupski
2. Powiat Goádapski
3. Powiat Szczecinecki
4. Powiat Iáawski
5. Powiat MyĞliborski
6. Powiat Kielecki
7. Powiat WolsztyĔski
8. Powiat KroĞnieĔski (Krosno OdrzaĔskie)
9. Powiat KwidzyĔski
10. Powiat Biaáogardzki
Miasta na prawach powiatu:
1. Nowy Sącz
2. Legnica
3. GdaĔsk
4. Rzeszów
5. Sáupsk
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
1.
2.
3.
4.
5.

Dąbrowa Tarnowska
PáoĔsk
Polanica-Zdrój
Brodnica
Trzebinia
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Gminy wiejskie:
1.
2.
3.
4.
5.

Kobylnica
Ruda-Huta
Cheámiec
Piaski
Korzenna oraz PrzemĊt

WSPÓàPRACA MIĉDZYNARODOWA
ZPP ma podpisany Traktat o Wspóápracy ze Związkiem Powiatów Niemieckich.
Traktat realizowany byá poprzez robocze kontakty, podczas których uzgadniano
wspólne przedsiĊwziĊcia.
Związek Powiatów Polskich uczestniczy takĪe w pracach afiliowanych przy Unii Europejskiej miĊdzynarodowych organizacjach skupiających samorządy. Jest czáonkiem
Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz CEPLI.
CEPLI to Europejska Konfederacja Wáadz Lokalnych Szczebla PoĞredniego, utworzona
w roku 2008. Jest to pierwsza europejska sieü stowarzyszeĔ narodowych/krajowych
szczebla powiatów i ich odpowiedników w 10 PaĔstwach czáonkowskich UE, utworzona na zasadzie dobrowolnego zrzeszenia, jest stowarzyszona z dwiema europejskimi sieciami wáadz lokalnych, Arc Latin i Partenalia. NajwaĪniejszym wydarzeniem
w roku 2011 byáa Konferencja Statutowa CEPLI, która odbyáa siĊ w dniach 16–17
czerwca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Rzymie. Organizatorem i gospodarzem konferencji byá Związek Wáoskich Prowincji. Przedmiotem obrad byáo
zatwierdzenie nowego statutu CEPLI oraz nowych wáadz. NastĊpnie odbyáa siĊ
debata Wáadze Lokalne Szczebla PoĞredniego zmagające siĊ z nowymi

wyzwaniami Unii Europejskiej po 2013 r.: nowa Polityka SpójnoĞci,
perspektywa finansowa, reforma instytucjonalna w Europie. Udziaá w konfe-

rencji wziąá przedstawiciel Prezesa Związku Powiatów Polskich Piotr Zgorzelski,
Starosta Páocki. Powiaty Europy chcą odegraü kluczową rolĊ w procesie rządzenia dla
nowego okresu programowania 2014-2020 polityki spójnoĞci i strategii UE 2020.
W takim kontekĞcie, CEPLI moĪe stanowiü fundamentalne ogniwo przy budowaniu
unitarnego projektu na poziomie europejskim, zdolne do zapewnienia bardziej
znaczącej roli dla spoáecznoĞci lokalnych.

WYDARZENIA RÓĩNE
20 stycznia 2011 – konferencja podsumowująca projekt ISO dla Obszarów
Metropolitalnych – Urząd Miasta àodzi.
21 stycznia 2011 - Stanowisko ZPP dot. projektu rozporządzenia Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad páatnych.
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1 lutego 2011 - Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Kazimierz Kotowski
i Peánomocnik Rządu do spraw osób niepeánosprawnych Jarosáaw Duda podpisali
porozumienie o wspóápracy w zakresie wpierania dziaáaĔ samorządów powiatowych
na rzecz realizacji praw osób niepeánosprawnych i ich integracji spoáecznej.
12 lutego 2011 - "Vademecum 2011" – informator o prawach pacjenta i Ğwiadczeniach medycznych finansowanych ze Ğrodków publicznych, uaktualniony przez
NFZ.
22 marca 2011– Związek Powiatów Polskich popará akcjĊ Peánomocnika
Rządu do spraw osób niepeánosprawnych dotyczącą zebrania danych na temat
dziaáaĔ realizowanych przez samorządy powiatowe na rzecz osób niepeánoprawnych,
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoáecznej.
23 marca 2011 – Konferencja „Nowe wyzwania stojące przed samorządami terytorialnymi w zakresie zarządzania usáugami”
6 kwietnia 2011 – wypowiedĨ Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich
Marka TramĞ dla Dziennika Gazeta Prawna i Tygodnika Samorządowego –
„Zabiegamy o to, Īeby straĪ poĪarna, policja, sanepid znowu podlegaáy samorządowi

powiatowemu. Tak byáo na początku i to byáo dobre rozwiązanie, do którego naleĪy
wróciü. Widaü to doskonale po kilku latach wyáączenia tych instytucji spod nadzoru
samorządu.”
19 kwietnia 2011 – w Warszawie odbyáo siĊ zorganizowane przez Związek Banków
Polskich spotkanie Zespoáu do spraw Finansowania Jednostek Samorządu
Terytorialnego, w którym udziaá wziąá Sekretarz Generalny Związku Powiatów
Polskich Rudolf Borusiewicz i przedstawiá projekt banku komunalnego.
4 maja 2011 – wypowiedĨ wiceprezesa Zarządu ZPP Andrzej Páonki, który
wyraziá obawy, Īe tak zwany projekt ustawy prezydenckiej moĪe znacznie ograniczyü
skutecznoĞü zarządzania w samorządach.

10 -12 maja 2011 – druga edycja ogólnopolskiego Kongresu w ĝwidnicy – „Samorząd – Inwestycje – Rozwój”.
24 maja 2011 – spotkanie w sprawie Klastra Edukacyjnego z udziaáem Sekretarza
Generalnego Związku Powiatów Polskich Rudolfa Borusiewicza.
31 maja 2011 – IV Forum Przemysáu Energetyki Sáonecznej w Warszawie.
Partnerem instytucjonalnym forum byá Związek Powiatów Polskich. Przedstawiciel
ZPP Józef Neterowicz wziąá udziaá w panelu dyskusyjnym.
10 czerwca 2011 – Wspólny list Prezesa Zarządu ZPP Marka TramĞ i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Konkursu Pro Publico Bono prof. dr hab. Antoniego
KamiĔskiego skierowany do wszystkich starostów i prezydentów miast na prawach
powiatu dotyczący wdraĪania zaáoĪeĔ wynikających z realizowania konkursu Nagrody
Pro Publico Bono „SamorządnoĞü dla solidarnoĞci”. W konkursie szuka siĊ takich dzieá
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i organizacji obywatelskich, które Ğwiadczą o twórczoĞci, solidarnoĞci i samorządnoĞci
osób oraz spoáecznoĞci, podejmujących aktywnoĞü w sprawach publicznych
naleĪących do zakresu dziaáania samorządu terytorialnego. Laureatów poznaliĞmy
11 listopada 2011 r., podczas Drugich Dni Kultury PamiĊci, o czym napisano
szczegóáowo w dalszej czĊĞci kalendarium wydarzeĔ róĪnych.
13 czerwca 2011 – Warsztaty Planistyczne Maáopolskiego Partnerstwa na rzecz
Ksztaácenia Ustawicznego w Krakowie. Uczestniczyá Jacek Pająk, Starosta BocheĔski,
Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Maáopolskiego.
13 czerwca 2011 – I posiedzenie Zespoáu Sterującego Platformy PPP odbyáo siĊ
z udziaáem przedstawicieli Związku Powiatów Polskich w ministerstwie rozwoju
regionalnego w Warszawie.
15 – 16 czerwca 2011 – Konferencja zatytuáowana „PrzyszáoĞü finansów
publicznych – dochody, inwestycje, dáug”. KonferencjĊ zorganizowaá Bank Gospodarstwa Krajowego przy udziale ogólnopolskich korporacji samorządowych,
w tym ZPP. Drugiego dnia Związek zorganizowaá seminarium pod tytuáem „Finansowanie ochrony zdrowia po wejĞciu w Īycie pakietu ustaw zdrowotnych”.
20 czerwca 2011 – warsztaty programu „Rozwój miast – inicjatywa JESSICA”,
które odbyáy siĊ w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z udziaáem przedstawicieli
Związku Powiatów Polskich.
20 – 21 czerwca 2011 – VII Forum Samorządowe w Szczecinie. Związek Powiatów
Polskich reprezentowaá Krzysztof Lis, Czáonek Zarządu ZPP, Przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Szczecinecki.
21 czerwca 2011 – posiedzenie Zespoáu Wielkopolskiego Centrum Ekonomii
SolidarnoĞci, PoznaĔ. Czáonkiem Zespoáu jest Sekretarz Generalny Związku Powiatów
Polskich Rudolf Borusiewicz, powoáany do tego gremium przez Marszaáka
Wielkopolskiego Marka WoĨniaka.
22 czerwca 2011 – udziaá przedstawicieli ZPP w spotkaniu „Nowy áad prawny
w gospodarce odpadami – wyzwania dla przedsiĊbiorców i samorządów. Spotkanie
odbyáo siĊ w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.
24 – 26 czerwca 2011 – VII Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie
Ziemnym, Konin. Związek Powiatów Polskich objąá imprezĊ patronatem i ufundowaá
jedną z nagród.
30 czerwca 2011 – posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia, w której przedstawicielem ZPP jest Jacek Pająk, Starosta BocheĔski.
23 paĨdziernika 2011 – w warszawskiej Galerii PorczyĔskich odbyáa siĊ uroczystoĞü wrĊczenia nagród im. Grzegorza Palki. W dziedzinie dziaáalnoĞci samorządowej w wymiarze ogólnokrajowym (za inicjowanie wielu oczekiwanych przez
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dawstwa regulującego dziaáalnoĞü lokalnych i regionalnych wspólnot mieszkaĔców)
nagrodĊ tĊ otrzymaá Marek Wójcik, ZastĊpca Sekretarza Generalnego Związku
Powiatów Polskich i Redaktor Naczelny Dziennika Warto Wiedzieü.
Konkurs Pro Publico Bono – 11 listopada w krakowskich Sukiennicach odbyáa siĊ
uroczysta Gala Pro Publico Bono. Przewodniczący Kapituáy prof. Andrzej Zoll ogáosiá
werdykt dotyczący laureatów pierwszej edycji odnowionej Nagrody Pro Publico Bono,
odbywającej siĊ pod tytuáem: "SamorządnoĞü dla solidarnoĞci". Laureatami Nagrody
zostaáy - ex aequo - trzy organizacje obywatelskie: STOWARZYSZENIE PROMOCJI
KULTURY IM. ALEKSANDRA TANSMANA (àódĨ); STOWARZYSZENIE POMOCY
DZIECIOM I MàODZIEĩY "DOM ANIOàÓW STRÓĩÓW" (Katowice); FUNDACJA
"ACADEMIA IURIS" (Warszawa). Ponadto, cztery równorzĊdne wyróĪnienia otrzymali:
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓà CHORYCH "HOSPICJUM ĝW.àAZARZA" (Kraków);
STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO (Hoáowno); TOWARZYSTWO DRAMATYCZNE IM. ALEKSANDRA FREDRY "FREDREUM" (PrzemyĞl);
FUNDACJA "WSPÓLNOTA NADZIEI" - CENTRUM NAUKI I ĩYCIA "FARMA" (Kraków).
Pierwsza publiczna promocja Laureatów Nagrody nastąpiáa w Poznaniu 20 listopada
2011 r. Związek Powiatów Polskich uczestniczyá w organizacji konkursu poprzez
przekazywanie zgáoszeĔ oraz wspierając fundacjĊ organizacyjnie.
Początek listopada to takĪe finalizowanie umowy o wspóápracy z Fundacją
Partnerstwo dla ĝrodowiska, mającą siedzibĊ w Krakowie. Przedmiotem porozumienia byáo okreĞlenie zasad wspóápracy pomiĊdzy ZPP a partnerem technologicznym
w zakresie wdroĪenia i promowania kolejnych dziaáaĔ proekologicznych w ramach
Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonego przez ZPP, promowania i angaĪowania
szkóá w program „Szkoáy dla Ekorozwoju”, promowania i angaĪowania firm
w program „Czysty Biznes”, a takĪe innych ustalonych odrĊbnie, w szczególnoĞci
promowanie i angaĪowanie powiatów i gmin w programy i dziaáania partnera technologicznego.
19 grudnia 2011 - Konferencja podsumowująca wyniki konkursu "Samorządowy
Lider Zarządzania 2011 - Usáugi Spoáeczne". Konkurs byá jednym z elementów
realizowanego przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów
Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Spraw WewnĊtrznych
i Administracji projektu „Doskonalenie zarządzania usáugami publicznymi i rozwojem
w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”, finansowanego z programu 2/POKL/5.2.1/2009 Wzmocnienie zarządzania w administracji samorządowej.
Konferencja odbyáa siĊ w Budynku Senatu RP. Przewodniczący Komisji Konkursowej
ogáosiá wyniki, a nastĊpnie wrĊczone zostaáy dyplomy dla wyróĪnionych samorządów.
DziĊki konkursowi zebranych zostaáo wiele przykáadów innowacyjnych i skutecznych
dziaáaĔ samorządów.
27 grudnia 2011 - Związek Powiatów Polskich, dostrzegając wagĊ wspóádziaáania
przedsiĊbiorców i wáadz samorządowych, objąá patronat nad kolejnym wydarzeniem
skierowanym do samorządów, które aktywnie wspierają proces tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi przedsiĊbiorczoĞci na terenie kraju.
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Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysáu i Usáug, bĊdące gáównym organizatorem
tego przedsiĊwziĊcia, realizowaáo po raz siódmy projekt Samorząd Przyjazny
PrzedsiĊbiorczoĞci. DziĊki tej inicjatywie wskazywane są samorządy, które poprzez
swoje dziaáania przychylne przedsiĊbiorcom wpáywają na spadek bezrobocia w swoim
regionie oraz przyczyniają siĊ do rozwoju gminy, a tym samym do podnoszenia
standardu Īycia jej mieszkaĔców.

Przygotowane przez biuro ZPP
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