Aktywność legislacyjna i obrona interesów miast w 2018 r.

Ustawa o zwiększeniu udziału
obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych wynegocjowanie przez ZMP zmian
w projekcie poselskim; udało się:

- obronić okręgi jednomandatowe w gminach
do 20 tys. mieszkańców
- uniemożliwić start w wyborach osobom
spoza gminy
- zachować ustalanie okręgów wyborczych
przez rady gmin
- wydłużyć kadencję do 5 lat
- umożliwić głosowanie korespondencyjne
osobom niepełnosprawnym
- sprawić, że ograniczenie liczby kadencji nie
obowiązuje wstecz i dotyczy danej gminy

Ustawa o gospodarce
nieruchomościami

Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
- wywalczenie postulowanej od lat
przez Związek następującej zmiany art. 36:

zmiany planów z przyczyn niezależnych
od gminy nie rodzą już roszczeń
odszkodowawczych. To najważniejsza
od 15 lat zmiana w tej ustawie

Związek zapisy dotyczące

- zgłoszenie zastrzeżeń przez ZMP
dot. m.in. odpowiedzialności karnej
szefów jednostek za błędy podwładnych
oraz naruszenia zasady domniemania
niewinności spowodowało wstrzymanie
prac nad projektem

PLN

Ustawa o ﬁnansach publicznych
- uwzględniono postulaty ZMP :
korekta wzoru w art. 243, średnia
nadwyżka liczona z ostatnich 7 lat (a nie 3),
przesunięcie terminu wyłączenia
planowanych przychodów ze sprzedaży
mienia komunalnego przy ustalaniu limitu
zobowiązań aż do roku 2025

Taryfy opłat za wodę i ścieki
- uwzględniono wszystkie
wnioski ZMP, w tym: - możliwość

korygowania stawek taryfowych
ustalanych na 3 lata z powodu wzrostu
kosztów niezależnych od gmin czy
przedsiębiorstw oraz włączenie
amortyzacji do kalkulacji taryfy
(także od infrastruktury wybudowanej
z dotacji ze środków UE)

Ustawa o Funduszu
Dróg Samorządowych
- przyjęto propozycje Związku,
i zmieniono na korzyść miast kryteria
udzielania dotacji oraz zmniejszono
zakres wykluczeń: w pierwotnej wersji
projektu z FDS nie mogły w ogóle
korzystać miasta na prawach powiatu,
ostatecznie wykluczenie dotyczy mimo protestu ZMP i UMP - tylko
18 miast (siedzib wojewody
lub samorządu województwa)

- ankieta w miastach
- opracowanie i opublikowanie w mediach
informacji o ﬁnansowaniu oświaty
- współpraca ze specjalistami - analiza
danych z SIO, wniosek - reforma

niedoﬁnansowana na poziomie
ok. 2 mld zł
- negatywna opinia na temat
algorytmu podziału subwencji

Ustawa o jawności życia
publicznego

- przyjęto wnioskowane przez

bezprzetargowego zbycia nieruchomości
dotychczasowym użytkownikom; co
skutkuje stworzeniem szans na
racjonalne wykorzystanie zasobów
infrastruktury, realizację nowych
projektów inwestycyjnych
oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Reforma edukacji

Wynagrodzenia
samorządowców pochodzących
z wyboru i powołania
- sprzeciw wobec zmiany
rozporządzenia w maju 2018
- zgłoszenie zastrzeżeń w Komitecie
Monitorującym dot. przestrzegania
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego
(przy Radzie Europy)
- opracowanie własnych założeń
systemu wynagrodzeń pracowników
samorządowych
- przygotowanie na ich podstawie projektu
nowelizacji ustawy
o pracownikach samorządowych

Specustawa mieszkaniowa

Skutki zmian
w prawie wyborczym
- bieżące interwencje w KBW i PKW
- nowelizacja kodeksu wyborczego
korygująca część niekorzystnych
zmian
- monitoring i wnioski miast z wyborów Związek przygotował stanowisko,
które przedłożył Sejmowi i rządowi;
postulaty dotyczyły:
• likwidacji korpusu urzędników
wyborczych i przekazania ich zadań
administracji samorządowej
• przywrócenia jednej komisji
w obwodzie głosowania
• wprowadzenia zmian w zasadach
funkcjonowania komisji

Rada Dialogu Społecznego
- Związek wywalczył status
obserwatora w Radzie przedstawicielem samorządów
został pełnomocnik Zarządu ZMP
ds. legislacyjnych

- uwzględniono większość
wniosków ZMP, w tym: zasadę

zgodności ze studium oraz pozostawienie
decyzji dotyczących lokalizacji
planowanego osiedla w gestii rad gmin

Zmiany granic miast
Likwidacja
użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe

- Zarząd ZMP poparł wnioski
miast w sprawie poszerzenia ich granic
(w tym Kartuz, Kolbuszowej, Kościana,
Rawy Mazowieckiej, Rzeszowa)

- negatywna opinia Związku

Ustawa o drogach publicznych
- po interwencji ZMP - śródmiejskie

strefy płatnego parkowania

ustanowiono na obszarach intensywnej
zabudowy śródmieścia w mieście o liczbie
ludności powyżej 100 tys. mieszkańców
(a nie 200 tys. - jak było w projekcie)

Obrona kompetencji

- wsparcie wniosku Rady Miasta

Piły do Trybunału Konstytucyjnego

w sprawie odebrania gminom kompetencji
w zakresie ustalania opłat za wodę i ścieki

Ceny energii elektrycznej podwyżki powstrzymane
- interwencja Prezesa ZMP w Urzędzie
Regulacji Energetyki – wszczęcie
postępowania kontrolnego przez
prezesa URE
- ustawowe zamrożenie cen energii
w 2019 r. na poziomie taryf i cenników
sprzedawców, obowiązujących
30 czerwca 2018 r. (ustawa nakłada
na przedsiębiorstwa energetyczne
jednostronny obowiązek korekty
taryf i cenników, najpóźniej
do 1 kwietnia 2019 roku,
ze skutkiem od 1 stycznia 2019 roku)

