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W NUMERZE

25-LECIE 
SAMORZADU TERYTORIALNEGO

 V  Sześć ogólnopolskich organizacji 
samorządowych, tworzących Stronę 
Samorządową Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, zaprasza 
na uroczyste obchody 25. rocznicy od-
tworzenia w Polsce po blisko półwieczu 
samorządu terytorialnego. ZMP i pozo-
stałe korporacje samorządowe organizują 
w dniach 5 i 6 marca br. w Poznaniu 
Kongres 25-lecia Samorządu Terytorialne-
go, który będzie połączony z wiosennymi 
obradami ich walnych zgromadzeń.

KRONIKA KRAJOWA 
 

 VI   Dane Eurostatu jednoznacznie 
wskazują, że w 2060 roku co trzeci miesz-
kaniec UE będzie miał 65 lat i więcej. 
Wzrost liczby starszych mieszkańców 
będzie wyzwaniem dla samorządów. 
Wiele z nich już dziś poważnie podchodzi 
do tych zagadnień. Należą do nich 
Dzierżoniów i Zielona Góra, które są 
laureatami i zdobywcami  I i II miejsca 
w konkursie „Samorząd przyjazny 
seniorom 2014 – przyjazna administracja” 
zorganizowanego przez Senat RP.

 VIII   17 grudnia 2014 r. Komisja Euro-
pejska przyjęła Program URBACT III na 
lata 2014-2020 jako trzeci program w ra-
mach Europejskiej Współpracy Terytorial-
nej. Na początku lutego br. w Warszawie 
odbędą się Dni Informacyjne dotyczące 
tego przedsięwzięcia.

MIASTA JUBILEUSZOWE

 X   W Krotoszynie są bardzo aktywni 
mieszkańcy. Mamy np. ponad sto działają-
cych stowarzyszeń. Na tej bazie stworzy-
liśmy naszą Strategię, w której promujemy 
się jako gmina aktywnych, współdziała-
jących ze sobą mieszkańców. To nam się 
naprawdę pięknie rozwija, mamy bardzo 
dużo ciekawych, oddolnych inicjatyw, 
które są przy okazji niskobudżetowe, bo 
organizowane z inicjatywy mieszkańców, 
np. święta ulic, osiedli. Stowarzyszenia 
organizują też przedsięwzięcia kulturalne 
czy sportowe. To w zasadzie wymarzona 
sytuacja – mówi burmistrz Krotoszyna, 
Franciszek Marszałek, w roku 600-lecia 
miasta.

Na okładce: 
Ratusz w Krotoszynie. 
Miasto obchodzi w 2015 roku 600-lecie 
praw miejskich. O mieście i jego jubile-
uszu piszemy na str. X i XI.

Fot. Izabela Bartoś, UM Krotoszyna

O efektach działania Związku w 2014 r. 

W obronie interesów miast
Związek Miast Polskich jest stowarzyszeniem miast, działającym na pod-
stawie art. 84 ustawy o samorządzie gminnym. Ustawowym celem Związ-
ku jest więc obrona interesów miast.

Statut Związku precyzuje sposoby reali-
zacji tego celu:

• reprezentowanie miast na forum ogól-
nopaństwowym i międzynarodowym we 
wszystkich wspólnych sprawach,

• inspirowanie i opiniowanie projektów 
aktów prawnych, dotyczących ST,

• organizowanie wymiany doświadczeń  
w zarządzaniu miastami,

• podejmowanie wspólnych inicjatyw go-
spodarczych i kulturalnych,

• prowadzenie działalności wydawniczej, 
szkoleniowej i promocyjnej.

Swoje cele Związek realizuje na podsta-
wie uchwał swych organów: Zgromadzenia 
Ogólnego i Zarządu.

W Zgromadzeniu Ogólnym biorą udział 
delegaci miast członkowskich i to oni  
w uchwałach Zgromadzenia przesądzają  
o kierunkach działania Związku.

25-osobowy Zarząd, wybrany przez Zgro-
madzenie Ogólne spośród delegatów, skła-
da się z przedstawicieli wszystkich woje-
wództw. Zarząd podejmuje swoje działania 
na podstawie tych uchwał, kierując się także:

- problemami zgłaszanymi przez miasta 
w ramach ich obszernej korespondencji  
(w ciągu roku Zarząd rozpatruje ok. 100 pism 
z miast członkowskich),

- wnioskami i sugestiami komisji problemo-
wych Związku, do których w ostatniej kaden-
cji prezydenci i burmistrzowie miast zgłosili 
ponad 600 osób,

- ekspertyzami zamawianymi w miarę po-
trzeb, na podstawie decyzji Zarządu,

- materiałami opracowywanymi przez Biu-
ro Związku, w tym także na podstawie opinii 
lub ankiet nadsyłanych przez miasta człon-
kowskie.

Realizacja ustawowego celu - obrony in-
teresów miast, metodami określonymi  
w Statucie Związku i w uchwałach organów 
statutowych rzadko polega na działaniach 
bezpośrednio dotyczących danego miasta. 
Najczęściej jest to działalność, której celem 
jest obrona wspólnych interesów miast.

LOBBING LEGISLACYJNY 

Finanse miast 
- dochody JST 
Obywatelski projekt zmian w ustawie  

o dochodach JST, pod którym zebraliśmy 

300.000 podpisów, trafił do komisji, która - 
wobec negatywnej opinii rządu - nie podjęła 
jego rozpatrywania.

Efektem pośrednim projektu jest zmniej-
szenie skali niedofinansowania zadań prze-
kazywanych w ostatnich dwóch latach. Trwa 
skłonność do ręcznego sterowania (dotacje na 
zadania własne). Najważniejszym efektem po-
zytywnym jest podjęcie prac nad „samorządo-
wym PIT-em”, co może uniezależnić wpływy  
z tego źródła od doraźnych zmian ustawo-
wych. Prace są zaawansowane.

- wskaźniki zadłużenia / deficyt 
Rząd zrezygnował z zamiaru administra-

cyjnego ograniczenia deficytu JST. Skorygo-
wano też indywidualny wskaźnik zadłużenia 
– zrezygnowano z zapisu uniemożliwiające-
go uchwalenie budżetu przy niespełnieniu 
wskaźnika z art. 243, wprowadzając zamiast 
tego stosunkowo łagodną procedurę na-
prawczą.

- perspektywa finansowa UE 2014/20 
Udało się wynegocjować znaczne zwięk-

szenie możliwości korzystania ze środków 
zwrotnych na finansowanie i współfinanso-
wanie nowych projektów unijnych.

- finansowanie zadań zleconych 
Dwa resorty przygotowują na nasz wniosek 

informację o finansowaniu zadań zleconych 
(MF i MAiC). Analiza skali niedofinansowania 
nastąpi w najbliższych miesiącach.

Ustawa o rewitalizacji 
- projekt samorządowy 
Podczas Kongresu Miast Polskich w Kra-

kowie w listopadzie 2013 przekazaliśmy 
rządowi projekt ustawy o rewitalizacji, 
opracowany we wszechstronnej konsultacji 

Obywatelski projekt zmian w ustawie o dochodach 
JST, pod którym Związek i inne organizacje samorzą-
dowe w 2012 roku zebrały 300.000 podpisów trafił na 
Wiejską. Była to najważniejsza część ogólnopolskiej 
kampanii „Stawka większa niż 8 mld”, która zwracała 
uwagę posłów i rządu na poważne zachwianie równo-
wagi finansowej JST.                     Fot. E. Parchimowicz

ZE ZWIĄZKU
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z miastami, wspólnie ze Śląskim Związ-
kiem Gmin i Powiatów.

- założenia projektu ustawy (MIiR) 
Na podstawie naszego projektu rząd 

przygotował założenia projektu ustawy 
(obecnie w trakcie konsultacji). Projekt 
ustawy jest w planie prac legislacyjnych 
na rok 2015. Dodatkowym efektem na-
szych działań jest rządowy Narodowy 
Program Rewitalizacji.

Ład przestrzenny 
- wstępny projekt małej nowelizacji 

ustawy 
Konsekwentne prezentowanie stanowi-

ska ws. konieczności nowelizacji ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (upzp) spowodowało przygoto-
wanie założeń „małej” nowelizacji ustawy, 
zwłaszcza w zakresie WZ oraz renty pla-
nistycznej. Nowelizacja ma szansę prze-
prowadzenia w roku 2015, choć opór śro-
dowisk zainteresowanych utrzymaniem 
obecnego nieładu jest znaczny.

- rozdzielenie kodeksu budowlanego  
i kodeksu urbanistycznego 

Na podstawie naszego stanowiska, wsparte-
go przez inne środowiska, doprowadzono do 
wyłączenia przepisów urbanistycznych z przy-
gotowywanego tzw. kodeksu budowlanego. 
Opracowanie nowego kodeksu urbanistycz-
nego w obecnej kadencji jest jednak mało 
prawdopodobne.

- uporządkowanie reklam 
Na nasz wniosek w prezydenckim pro-

jekcie ustawy o ochronie krajobrazu 
wprowadzono 
przepisy pozwa- 
lające na upo-
r z ą d kow a n i e 
reklam w prze-
strzeni publicz-
nej, przy pomo-
cy miejscowych 
planów zago-
spodarowania 
przestrzennego 
i instrumentu 
f i nan s owe go 
(lokalny poda- 
tek od reklam). 
Kończą się prace nad projektem w sej-
mie.

Ustawa o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminie 

- nowelizacja ustawy 
Poselski projekt nowelizacji ustawy, zawie-

rający początkowo kilka spośród naszych 
postulatów i liczne zmiany niekorzystne 
został ostatecznie uchwalony – po inter-
wencjach w sejmie i w senacie – w kształcie 
zbliżonym do oczekiwań miast i gmin.

- sprawa zamówień in-house 
Dokonane rozdzielenie zamówień na od-

biór i zagospodarowanie odpadów spowo-
dowało, że obecnie tylko zamówienia na 
odbiór są objęte obligatoryjnym przetar-
giem. UZP zapowiedział wprowadzenie pro-
cedury zamówień in-house w wersji zgodnej 
z nową, korzystna dyrektywą UE. Sprawa 
wymaga dalszej mobilizacji z naszej strony.

Drogi 
- zwiększenie Programu rozbudowy 

dróg lokalnych 
Udało się doprowadzić do zwiększenia 

- choć nadal w niewystarczającej skali - 
środków na drogi lokalne.

- przepisy dot. odcinków dróg zastą-
pionych nowymi drogami 

Prezydent zawetował niekorzystną dla 
gmin zmianę art. 10 ustawy o drogach pu-
blicznych. Złożyliśmy nasz projekt – trwają 
prace w resorcie.

Oświata 
- projekty samorządowe 
Projekty zmian w KN i w ustawie o syste-

mie oświaty, opracowane na Samorządo-
wym Kongresie Oświaty (wrzesień 2013) 
przedłożyliśmy sejmowi i rządowi, przy 
głośnym proteście związków zawodowych.

- zapowiedź rządowego projektu zmian 
w Karcie Nauczyciela 

Po trójstronnych rozmowach w re-
sorcie i „ciszy” wyborczej w II połowie 
roku, ostatnio MEN zapowiedział złoże-
nie projektu nowelizacji KN, zawierają-
cego część naszych postulatów.

Komisja Wspólna Rządu i ST 
Komisja, w której zespołach pracuje 

kilkunastu przedstawicieli miast człon-
kowskich ZMP, uzyskała dziesiątki innych 
zmian w projektach ustaw i rozporządzeń 
(informacje na https://kwrist.mac.gov.pl)

PROJEKTY 
Projekt norweski 2 – współdziałanie 

JST w obszarach funkcjonalnych 
W projekcie predefiniowanym uczestni-

czyło ponad 60 obszarów funkcjonalnych 
(z udziałem ponad 100 miast członkow-
skich Związku). 15 spośród nich uzyskało 
w towarzyszącym projekcie regionalnym 
granty z Mechanizmu Finansowego EOG 
w wysokości po 300-600 tys. euro każ-
dy (łącznie 7 mln euro) Projekt trwa do 
kwietnia 2016. Raport wstępny - na stro-
nie www.zmp.poznan.pl  

Projekt norweski 3 – samorząd jako 
pracodawca 

W projekcie uczestniczyło łącznie ok. 300 
osób z urzędów miast i miejskich jednostek 
organizacyjnych. Głównym jego celem było 
wzmocnienie dialogu społecznego i zwięk-
szenie kompetencji w urzędach gmin, ich 
jednostkach organizacyjnych oraz przed-
siębiorstwach komunalnych, aby w ten 
sposób wyeliminować konflikty między 
pracodawcami a pracownikami i stworzyć 
lepszą atmosferę współpracy sprzyjającą 
podniesieniu jakości usług publicznych.

Głównym efektem projektu jest raport 
„Samorząd jak pracodawca: Raport  
o stanie zatrudnienia w sektorze samo-
rządowym” (dostępny na stronie inter-
netowej Związku).

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA 

Projekty dla Ukrainy 
Eksperci Związku uczestniczą w pracach 

doradczych dotyczących decentralizacji na 
Ukrainie. Zwią-
zek pozyskał też 
środki na pro-
gramy adreso- 
wane bezpośre- 
dnio do miast 
u k r a i ń s k i c h , 
których przed-
stawiciele odby- 
li staże indywi- 
dualne w 30 
miastach w Pol- 
sce i obecnie 
lobbują za zmia-

nami ustrojowymi na Ukrainie. Kolejne 
miasta zgłosiły chęć udziału w programie 
w roku 2015.

Monitoring EKSL 
Związek zgłosił do Rady Europy (via 

CLRAE) uwagi dotyczące niepełnego 
przestrzegania w Polsce art. 4 (kompe-
tencje), 6 (samodzielność) i 9 (finanse) 
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. 

Biuro ZMP, 14 stycznia 2015

ZE ZWIĄZKU

Wywalczone rozwiązania legislacyjne – najważniejsze osiągnięcia Związku
• bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (2002)
• uchwalenie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i ST (2005)
• korzystne zmiany w Prawie zamówień publicznych (2006-8)
• zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym (2008)
• uzyskanie ważnych zapisów w ustawie o finansach publicznych (2008-9)
• nowa ustawa o pracownikach samorządowych (2009)
• własne założenia do projektu ustawy o rewitalizacji miast (2009/2010)
• nowe przepisy dot. zagospodarowania odpadów stałych (2010/2011)
• założenia ważnych zmian ustawowych, przekazane Prezydentowi RP (2010/2011)
• założenia kierunków zmian w ustawie Karta Nauczyciela (2010)
• rezygnacja rządu z planowanych limitów deficytu i zadłużenia JST (2010/2011)
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Z Komisji Wspólnej… 

Samorządy na pomoc rodakom
Rząd prosi samorządy o włączenie się w akcję pomocy Polakom 
ewakuowanym z okolic Donbasu. Informacja dotycząca 178 osób ze 
wschodniej Ukrainy, które do Polski przybyły 13 i 14 stycznia br. zo-
stała przedstawiona podczas posiedzenia KWRiST 28 stycznia br.

Dyrektor Eugeniusz Ścibek z Depar-
tamentu Obywatelstwa i Repatria-
cji MSW powiedział, że repatrianci 

zostali zakwaterowani w dwóch ośrodkach 
prowadzonych przez Caritas na terenie 
miejscowości Łańsk i Rybaki, na terenie wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego. MSW 
prowadzi bank ofert, w którym rejestruje 
wszystkie spływające od JST, firm, instytucji 
i osób prywatnych propozycje przyjęcia na 
swój teren osób ewakuowanych. Jest już 
około 100 takich ofert.

- Nie ukrywamy, że dla nas najbardziej war-
tościowe są te zgłaszane przez samorządy. 
Stąd też mój apel w imieniu pani minister Te-
resy Piotrowskiej o to, byście się Pań-
stwo jak najaktywniej włączyli w ten 
proces. My przyjmujemy zgłoszenia 
mieszkań, miejsc osiedlenia oraz ofert 
pracy. Będziemy się starali dopasowy-
wać propozycje do poszczególnych ro-
dzin – apelował przedstawiciel MSW.

Sytuacja nie jest łatwa, bo już za 6 mie- 
sięcy przybysze muszą się usamodziel-
nić – otrzymać mieszkanie, znaleźć 
pracę, by utrzymać rodziny, móc opła-
cić czynsz itd. - dodał Andrzej Halicki, 
minister administracji i cyfryzacji oraz 
współprzewodniczący KWRiST ze stro-
ny rządowej. - To nie jest proste, więc 
my rozmawiamy w tej chwili nie tyle  
o miejscu zamieszkania czy pracy dla 
jednej osoby, a o miejscach do życia dla całych 
rodzin. Chodzi o to, by przyjmować repatrian-
tów raczej w miejscach, gdzie jest rynek pra-
cy, a nie duże bezrobocie. Znaleźć możliwość 
zagospodarowania tego potencjału, który te 
rodziny mają, by rzeczywiście dać im nadzieję 
na dobre, spokojne życie – dodał.

Dla zainteresowanych samorządów wszel-
kie dodatkowe informacje znajdują się na 
stronie internetowej ministerstwa spraw 
wewnętrznych.

Mapy zagrożeń 
i mapy ryzyka powodziowego
Na wniosek samorządowców w porządku 

obrad znalazła się informacja dotycząca ko-
nieczności dostosowania gminnych planów 
zagospodarowania przestrzennego do map 
powodziowych. Wiceminister środowiska, 
Stanisław Gawłowski przypomniał, że ko-
nieczność sporządzenia map zagrożenia i ry- 

zyka powodziowego wynika z powodziowej 
dyrektywy unijnej, która nałożyła na resort 
ten obowiązek. Wkrótce mapy zostaną udo-
stępnione wszystkim zainteresowanym, 
w tym również samorządowcom. Wtedy 
rozpoczną się działania związane ze zmianą 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wyjaśnienia wiceministra nie uspoko-
iły obaw samorządowców. Jak powiedział 
Andrzej Porawski, sekretarz strony samo-
rządowej, również wiceminister infrastruk-
tury i rozwoju, Paweł Orłowski, podziela 
te obawy, w części dotyczącej skutków dla 
planów zagospodarowania i konieczności ich 
przerobienia w oparciu o czysto teoretyczne, 

matematyczno-probabilistyczne wyliczenia. 
Jeśli się trochę zmieni założenia, mapy mogą 
być zupełnie inne – mówił Porawski. I dodał, 
że jest jeszcze drugi skutek przyjęcia zmian  
w planach. Mianowicie, jeżeli nowe tereny 
zagrożone powodzią zostaną uwzględnione 
w planach, obojętnie w jakiej perspektywie, 
czy tysiącletniej, czy potopu, to do gmin 
przyjdą właściciele nieruchomości po od-
szkodowania za obniżenie ich wartości. 

- Będzie mnóstwo roszczeń odszkodowaw-
czych. A na to gmin na pewno nie stać. Skutki 
tego są dziś nieprzewidywalne, ale na pewno 
będą duże – alarmował Porawski.

Wiceminister Gawłowski przypomniał, 
że w ostatnich latach zdarzały się powodzie  
w miejscach, które dotychczas nie były zale-
wane, żeby przytoczyć Wilków czy fabrykę 
szkła w Sandomierzu. - Dostarczamy państwu 
te narzędzia, wiedzę, informacje o tym, że te-
ren jest zagrożony powodzią – stwierdził wi-

ceminister i dodał, że nowe plany pozwolą na 
skuteczniejszą ochronę przeciwpowodziową.

Obie strony zgodziły się szczegółowo omó-
wić wszystkie problemy związane z mapami 
na zespole roboczym Komisji.

Uzgodniony projekt 
założeń ustawy o rewitalizacji
Komisja Wspólna uzgodniła projekt założeń 

ustawy o rewitalizacji. Ma ona stworzyć ramy 
prawne dla rewitalizacji w Polsce, których 
obecnie brakuje. Ma też, poprzez zawarte 
w niej regulacje, zachęcać coraz więcej sa-
morządów do prowadzenia tego procesu. 
Jak szacuje Instytut Rozwoju Miast aż 20 % 
obszarów miejskich w Polsce (zamieszkanych 
przez ok. 2,4 miliona mieszkańców) jest zde-
gradowanych i wymaga pilnych działań.

Na zespołach roboczych udało się samorzą- 
dowcom wywalczyć zmianę niekorzystnych 
zapisów, m.in. wykreślenia limitów dotyczą-

cych rewitalizowanej powierzchni oraz 
ludności, elastycznego zapisania spo-
sobu partycypacji społecznej na etapie 
tworzenia i realizacji programu rewita-
lizacji gminy, a także zapis, że program 
rewitalizacji w sensie diagnozy musi być 
jeden dla obszaru całej gminy, jednak 
na poziomie operacyjnym każdy pro-
gram określający działania dla poszcze-
gólnych obszarów zdegradowanych 
(np. w jednej części gminy to będzie 
blokowisko, a w innej – teren powoj-
skowy) będzie dołączany w postaci 
załączników – możliwe więc będzie  
w razie potrzeby modyfikowanie dzia-
łań. Resort infrastruktury i rozwoju 

zgodził się też zapisać w projekcie ustawy 
obowiązek współpracy podmiotów publicz-
nych w ramach działań rewitalizacyjnych ko-
ordynowanych przez gminę.

Samorządowcy 
niechętni speckomisji sejmowej
Podczas Komisji Wspólnej samorządowcy 

odnieśli się również do zapowiedzianej w li-
stopadzie ubiegłego roku przez premier Ewę 
Kopacz, sejmowej komisji nadzwyczajnej. 
Miałaby ona dokonać przeglądu funkcjono-
wania samorządu, a także zaproponować 
ewentualne zmiany ustawowe dotyczące 
jego funkcjonowania. Zdaniem samorzą-
dowców nie jest potrzebna dodatkowa spec-
komisja, gdyż wszelkie sprawy, którymi mia-
łaby się ona zajmować można omówić na 
comiesięcznych spotkaniach KWRiST. Należy 
raczej umożliwić Komisji Wspólnej opiniowa-
nie projektów poselskich, dotyczących sa-
morządu terytorialnego.                                            hh

Zdaniem strony samorządowej Komisji Wspólnej wszelkie sprawy 
dotyczące funkcjonowania samorządów można omawiać na comie-
sięcznych spotkaniach tego gremium. Nie jest potrzebna speckomisja 
zaproponowana przez premier Ewę Kopacz.                Fot. H. Hendrysiak
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Obchody jubileuszu 25-lecia samorządu terytorialnego

2015 - rokiem polskiej 
samorządności 
Sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych, tworzących Stronę 
Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, za-
prasza na uroczyste obchody 25. rocznicy odtworzenia w Polsce po bli-
sko półwieczu samorządu terytorialnego. ZMP i pozostałe korporacje 
samorządowe organizują w dniach 5 i 6 marca br. w Poznaniu Kongres 
25-lecia Samorządu Terytorialnego, który będzie połączony z wiosen-
nymi obradami ich walnych zgromadzeń.

Inicjatorem reformy samorządowej był 
rząd Tadeusza Mazowieckiego. W stycz-
niu 1990 r. Premier ogłosił zamiar prze-

prowadzenia nowych wyborów do rad 
gmin. Przygotowaniem niezbędnego pakie-
tu zajęli się senatorowie, Senat I kadencji 
był bowiem jedyną izbą wybraną w wolnych 
wyborach. Senat przyjął pakiet ustaw samo-
rządowych jeszcze w tym samym miesiącu, 
a Sejm 8 marca 1990 roku uchwalił ustawę 
o samorządzie terytorialnym. W ten sposób 
w ponad dwóch tysiącach gmin, w miejsce 
istniejących w PRL rad narodowych, wpro-
wadzono rady gmin o znacznie większych 
uprawnieniach. 27 maja 1990 r. przeprowa-
dzono wybory do rad gmin - pierwsze cał-
kowicie wolne po 1989 r. 

Kongres Samorządu Terytorialnego to cen-
tralna impreza, która odbędzie się w jubile-
uszowym roku, dla uczczenia reformy samo-
rządowej, uznawanej powszechnie za jeden 
z największych sukcesów polskich przemian 
ustrojowych. Dzięki staraniom ogólnopol-
skich organizacji samorządowych - Unii Me-
tropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, 
Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast 
Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz 
Związku Województw RP, tworzących ko-
mitet obchodów 25-lecia samorządności, 
udało się nadać odpowiednią rangę tym 
obchodom poprzez uzyskanie nad nimi 
patronatu prezydenta RP, Bronisława Ko-
morowskiego. W związku z tym prezydent 
RP weźmie udział m.in. w Kongresie 25-lecia 
Samorządu Terytorialnego 6 marca br. w Po-
znaniu, co w znaczący sposób podkreśli, jak 
wielką rolę odgrywają samorządy w Polsce.

Jak czytamy w Apelu Prezydenta RP: 
Nie byłoby nowoczesnej wolnej Polski bez 
rozwoju samorządności. (…) Samorząd te-
rytorialny stał się polem mądrze zagospo-
darowanej wolności i trwałym elementem 
polskiego ustroju. Odrodzona samorząd-
ność dała polskiemu życiu społecznemu  
i gospodarczemu dodatkową energię, im-
puls modernizacyjny, przyczyniła się do 
podniesienia komfortu życia Polaków.”

Z okazji 25-lecia Polski Samorządowej 
Kancelaria Prezydenta zapowiada szereg 
przedsięwzięć. Prezydent Bronisław Komo-
rowski zaapelował do instytucji naukowych, 
organizacji pozarządowych, lokalnych śro-
dowisk przedsiębiorców, a także do miesz-
kańców wsi i miast oraz przedstawicieli ad-
ministracji rządowej i samorządowej, aby  
z okazji 25-lecia samorządności organizowali 
przedsięwzięcia, które będą podkreślać rolę 
samorządów w Polsce. Prezydent ma zamiar 
objąć te wydarzenia swoim patronatem. 

Obchody mają być też okazją do debaty 
na temat koniecznych zmian w funkcjo-
nowaniu samorządów. Jak zapowiedział 
Olgierd Dziekoński, koordynator przygo-
towań, sekretarz stanu w Kancelarii Prezy-
denta: Reformy są konieczne, zostały one 
zarysowane przez prezydenta w jego pro-
jekcie ustawy, który dwa lata temu został 
skierowany do Sejmu i w tej chwili będzie 
podlegał dyskusji w parlamencie.

W ramach obchodów 25-lecia polskiej 
samorządności, poza wydarzeniami orga-
nizowanymi przez lokalne społeczności, 
odbędzie się kilka wydarzeń o zasięgu ogól-
nopolskim. Oprócz wspomnianego powyżej 
Kongresu 5-6 marca w Poznaniu, 9 marca  
w Pałacu Prezydenckim prezydent uhonoru-

je osoby, które szczególnie przyczyniły się do 
rewolucji samorządowej. Tego dnia zostanie 
też m.in. otwarta specjalna wystawa. Ponad-
to 17-18 września w Warszawie odbędzie się 
konferencja dotycząca 30-lecia Europejskiej 
Karty Samorządu Lokalnego Rady Europy. 
Dokument ten reguluje status samorządów 
lokalnych w relacji do władz centralnych oraz 
w relacji do władz innych państw i działają-
cych w nich samorządów. Karta została przy-
jęta w 1985 r., weszła w życie trzy lat później. 
Polska ratyfikowała ją w 1994 r., jako jeden  
z nielicznych krajów w całości.

W związku z jubileuszem 22 stycznia br.  
w Pałacu Prezydenckim odbyło się już Forum 
Debaty Publicznej poświęcone roli samorzą-
dów w ochronie dziedzictwa narodowego, 
podczas którego prezydent Bronisław Komo-
rowski podziękował samorządom za ich rolę 
w umacnianiu polskiej kultury i dziedzictwa 
narodowego (relacja z tego wydarzenia).

Wśród projektowanych przedsięwzięć 
warto wymienić: ustanowienie medalu 
25-lecia samorządności, wydanie okoli- 
cznościowych zeszytów samorządowych, 
przygotowanie filmów lokalnych, zorganizo- 
wanie Kwietnego Biegu 2015, Kongresu na 
Rzecz Lokalnej Kultury, sesji Komitetu Re-
gionów, konferencji naukowych na temat 
roli samorządów w obronności kraju czy na 
rzecz rozwoju, a także bilateralnych konfe-
rencji z Amerykanami i Brytyjczykami (na 
temat pomocy międzynarodowej na rzecz 
decentralizacji), Francuzami i Niemcami (na 
temat funkcjonowania JST i związków samo-
rządowych).             Joanna Proniewicz

25-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kalendarium jubileuszu 25-lecia samorządności (wybrane wydarzenia)

5-6 marca - KONGRES 25-lecia SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Poznań 
9 marca - SPOTKANIE JUBILEUSZOWE 25-lecia, Warszawa (Pałac Prezydencki)
III dekada marca - FDP „Przyszłość ST w Polsce”, Warszawa (Pałac Prezydencki)
27 maja - DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Warszawa (Pałac Prezydencki)
25-26 lipca - ŚWIĘTO PATRONKI ST - ŚW. KINGI, Stary Sącz
17-18 września - 30-lecie EUROPEJSKIEJ KARTY SAMORZĄDU LOKALNEGO, Warszawa
koniec marca - SAMORZĄDOWY TRÓJKĄT WEIMARSKI, Kraków 
koniec marca - FORUM SAMORZĄDOWE POLSKI I UKRAINY, Lviv/Lublin 
10 kwietnia - RZĄDY PRAWA MIEJSCOWEGO, Gdańsk 
21-22 kwietnia - FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH, Warszawa 
4-5 maja - EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDOWY „Europa regionów a nowe otwarcie”, Kraków 
9-11 czerwca - KONGRES REGIONÓW, Świdnica
10-12 października - EUROPEJSKI KONGRES MŚP, Katowic
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Dzierżoniów

Międzypokoleniowe więzi
Dane Eurostatu jednoznacznie wskazują, że w 2060 roku co trzeci miesz-
kaniec UE będzie miał 65 lat i więcej. Wzrost liczby starszych mieszkańców 
będzie wyzwaniem dla samorządów. Wiele z nich już dziś poważnie pod-
chodzi do tych zagadnień. Należy do nich Dzierżoniów, który jest laureatem 
i zdobywcą II miejsca w konkursie „Samorząd przyjazny seniorom 2014 – 
przyjazna administracja” za „Stworzenie warunków dla rozpowszechniania 
regionalnych tradycji, poszukiwania jej tożsamości oraz scalanie pokoleń”.

Projekt Dzierżoniowa obejmował cykl 
działań realizowanych przez senio-
rów na rzecz mieszkańców gminy, 

które były koordynowane przez pracowni-
ków Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
oraz organizacji pozarządowych (np.: Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Dzierżonio-
wie, Polskiego Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów o/Dzierżoniów, Fundacji 
Beiteinu Chaj -Dzierżoniów, Fundacji Krzy-
żowa dla Porozumienia Europejskiego). 

Utworzono tu Gminną Radę Seniorów, 
zorganizowano akcję Objęcia Ratusza, pro-
wadzone są projekty „Media dla Seniorów” 
(warsztaty medialne, literackie), 
„Senior tworzy kulturę”, kursy 
komputerowe dla seniorów, prze-
gląd piosenek folklorystycznych.

W mieście nie czekano na 
zmiany legislacyjne. Kilka lat te- 
mu w praktyce rozpoczęto dzia-
łania zmierzające do propagowa-
nia istniejącej już pracy metodą 
środowiskową (OSL, PAL). Będąc 
członkiem Forum Organizatorów 
Społeczności Lokalnej prowadzo-
nej przez Centrum Aktywności 
Lokalnej, przekonano się, że dzia-
łania realizowane w środowisku 
aktywizują społeczność (seniorów) znacz-
nie skuteczniej, jednocześnie zmieniając 
oblicze administracji, a w szczególności 
pomocy społecznej. Oprócz tego inte-
grują poszczególne podmioty pracujące 
na rzecz osób starszych. Działaniom tym 
zwykle przyświeca idea budowania w świa-
domości społecznej pozytywnej pozycji 
seniora, przekazywania istotnych wartości 
młodszym pokoleniom, krzewienia tole-
rancji i poszanowania drugiego człowieka  
w ogóle, a w szczególności osób star-
szych, a także poszukiwania tożsamości 
gminy, której początki dały osoby z róż-
nych zakątków powojennej Europy.

Rada Seniorów 
i ratusz w objęciach
W Dzierżoniowie działa Rada Senio-

rów. Były to początkowo, od końca 2013 

roku, cykliczne spotkania przedstawi-
cieli poszczególnych podmiotów działa-
jących na styku administracji publicznej 
oraz organizacji pozarządowych zwią-
zanych ze środowiskiem senioralnym. 
Następnie złożono list intencyjny doty-
czący powołania Gminnej Rady Senio-
rów, a kolejnym etapem były rozmowy 
przedstawicieli samorządu dotyczące 
zakresu i potrzeb funkcjonowania tego 
gremium. 30 czerwca 2014 roku Rada 
Miejska Dzierżoniowa na mocy uchwa-
ły ustanowiła Radę Seniorów.

Wśród wielu ciekawych działań realizo-
wanych w tym mieście z myślą o senio-
rach i o integracji międzypokoleniowej 
warto wymienić przeprowadzoną w 2013 
roku akcję Objęcia Ratusza, która miała 
charakter edukacyjny i prozdrowotny. 
Polegała ona na zebraniu wystarczającej 
liczby uczestników (przedszkolaków, mło-
dzieży, osób dorosłych) do objęcia dzier-
żoniowskiego Ratusza łańcuchem osób 
trzymających się za ręce. Kilkaset osób  
w różnym wieku stanęło, aby w między-
pokoleniowej więzi, scalić się tworząc 
jeden, pełny, zamknięty krąg. Akcji towa-
rzyszył śpiew zespołów folklorystycznych.  
W trakcie tego wydarzenia propagowa-
no również gimnastykę na świeżym po-
wietrzu, którą prowadził smok (element 
dzierżoniowskiego herbu). 

Warsztaty dla seniorów
W 2012 roku zorganizowano warsztaty 

medialne i literackie dla seniorów. Starsi 
mieszkańcy Dzierżoniowa i Świdnicy wspól-
nie stanęli po drugiej stronie kamery, prze-
istaczając się w aktorów i reżyserów, pod-
jęli próbę stworzenia prawdziwego filmu. 
W rezultacie samego filmu nie nakręcono, 
ale towarzysząca temu nauka, nawiązane 
przyjaźnie, wspólne biesiadowanie stały 
się nieoceniona wartością dodaną. Celem 
warsztatów medialnych była międzypoko-
leniowa wymiana doświadczeń, zapozna-
nie z najnowszymi mediami i możliwościa-
mi wyrażania własnego punktu widzenia 
poprzez sztukę. Warsztaty miały za zada-
nie aktywizowanie seniorów, danie szansy 
wyrażenia własnych poglądów i porusze-
nia ważnych dla nich tematów. Ważnym 
aspektem warsztatów było zachęcanie do 
pracy grupowej, do nawiązywania nowych 
znajomości i umacniania dawnych więzi 
poprzez wspólne działania.

Z kolei podczas warsztatu literackiego 
babcie i dziadkowie wprawiali się w sztu-
ce opowiadania bajek i w nauce pisania 
wierszy miłosnych. Celem tych warszta-
tów było pobudzenie aktywności i kre-
atywności seniorów oraz przeciwdziałanie 
społecznemu wykluczeniu osób starszych  
i samotnych. 

Od kultury po informatykę
Seniorzy brali udział w akcji „Senior 

tworzy kulturę” (2012 r.), która miała roz-
budzić wśród seniorów potrzebę uczest-
nictwa w życiu kulturalnym, przekazać 
wartości młodszym pokoleniom, budować  
w świadomości społecznej pozytywny ob-
raz seniora. Spotkania odbywały się przy 
herbacie, kawie, w ciepłym i przyjemnym 
miejscu (restauracja, kawiarnia, bar). Lo-
kale zgadzając się na obniżenie kosztów 
wsparły miasto w działaniach na rzecz ak-
tywności osób starszych, za co otrzymały 
certyfikat miejsca przyjaznego seniorom. 

W Dzierżoniowie organizuje się także 
spotkania muzyczno-edukacyjne dla senio-
rów oraz przedszkolaków oraz cyklicznie 
Dzierżoniowski Przegląd Piosenki Folklo-
rystycznej dla około 20 zespołów z terenu 
województwa dolnośląskiego w strojach 
tradycyjnych z pieśniami wielu tradycji. 
Uczestniczą w nim dzieci, które muzykują 
wspólnie z zespołami złożonymi w szczegól-
ności z osób starszych. Co roku odbywają się 
spotkania międzypokoleniowe z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia pod nazwą Kolędziołka. 

W 2013 roku 50 osób wzięło udział w kur-
sach komputerowych dla seniorów, zakoń-
czonych uzyskaniem certyfikatu i dyplomu 
ukończenia szkolenia.                                (JP)

Kolędziołka to przedstawienia jasełkowe dla mieszkańców 
Dzierżoniowa przygotowywane przez seniorów, przedszkola-
ki, młodzież szkolną, jednostki organizacyjne gminy, powiatu, 
organizacje pozarządowe.      Fot. Arch. UM w Dzierżoniowie
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Miejski program dla seniorów

Zgrani zielonogórzanie
Osoby w wieku 50 lat i starsze stanowią obecnie największą grupę de-
mograficzną w Zielonej Górze. To blisko 45 tysięcy osób. Dlatego wła-
dze miasta w szczególny sposób dbają o seniorów. Te wysiłki zostały 
dostrzeżone i docenione przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej Senatu RP, która przyznała zielonogórskiemu projektowi 
„ZGrani 50+” I miejsce w ogłoszonym w 2014 roku konkursie „Samo-
rząd przyjazny seniorom 2014 – przyjazna administracja.

Z  myślą o tej licznej, ale i mocno 
zróżnicowanej grupie mieszkańców  
w czerwcu ubiegłego roku został 

uruchomiony miejski Program lojalno-
ściowo-rabatowy „Zgrani Zielonogórzanie 
50+”. Aby z niego skorzystać, 
wystarczy mieć ukończone 
50 lat i aktualny meldunek 
w mieście lub gminie Zie-
lona Góra. Przystępując do 
programu senior otrzymuje 
kartę ZGrani 50+, która upo-
ważnia go do korzystania ze 
specjalnych ofert przygoto-
wanych przez firmy i instytu-
cje wspierające program. Są 
to rabaty, specjalne ceny lub 
określone produkty czy też 
usługi przygotowane wyłącz-
nie dla posiadaczy kart. Zielo-
nogórskie karty dla seniorów 
przypominają bankowe karty 
płatnicze. Są imienne. Awers 
każdej karty jest ozdobny  
i występuje w kilku warian-
tach wzorniczych, a seniorzy 
mogą wybrać wzór zgodny  
z ich gustem. 

Program jest tak skonstru-
owany, by każdy senior mógł 
w nim znaleźć odpowiednią 
i atrakcyjną ofertę. Są w nim 
więc propozycje gastronomi- 
czne, medyczne, kulturalno-
-rozrywkowe, sportowe, szko- 
leniowe, rekreacyjne oraz 
„międzypokoleniowe” – czyli 
specjalne oferty dla dziadków 
i wnuków. Z programem de-
dykowanym seniorom zintegrowane jest 
działające od roku przedsięwzięcie pod 
nazwą ZGrana Rodzina. To program dla zie-
lonogórskich rodzin, który ma za zadanie 
integrację międzypokoleniową. Dzięki nie-
mu każdy dziadek i babcia może skorzystać 
z ofert przygotowanych specjalnie dla nich 
i ich wnuków, spędzać razem więcej czasu, 
który jeszcze dodatkowo będzie atrakcyjnie 
i niedrogo zagospodarowany.

Oczywiście głównym celem programu 
jest aktywizacja seniorów, ukazanie im 
różnych możliwości spędzania wolnego 
czasu, rozwijanie umiejętności i posze-
rzanie wiedzy. Chodzi też o zachęcenie 

starszych mieszkańców Zielonej Góry 
do korzystania z usług lokalnych przed-
siębiorców. 

Wśród partnerów programu znajdują 
się miejskie instytucje, aquapark, Teatr 
Lubuski i Teatr Idy Ochockiej, Zielono-
górski Ośrodek Kultury, Zielonogórska 
Palmiarnia, Zielonogórski Klub Żużlowy 
czy Centrum Rehabilitacyjno-Sporto-
we. Seniorzy mogą też korzystać z ofert 

prywatnych przedsiębiorców: piekarni, 
restauracji, laboratoriów medycznych, 
gabinetów lekarskich, sklepów ogrod-
niczych, marketów budowlanych, biur 
podróży, studiów tańca i lokalnych klu-
bów sportowych. 

Miejsca, w których akceptowane są 
karty ZGrani 50+, wyraźnie oznacza się 
specjalnymi naklejkami. Dla firmy czy 
sklepu to sposób na pokazanie swojej 
przynależnosci do projektu, a dla seniora 
ważna informacja, że w danym punkcie 
honorowane są karty.

Władze miasta stworzyły dla senio-
rów uczestniczących w programie kilka 
punktów obsługi w różnych częściach 
miasta, tak aby każdy miał łatwy do-
stęp i możliwość osobistego złożenia 

wniosku o kartę rabatową. 
Dla tych, którzy korzystają 
z internetu urzędnicy miej-
scy przygotowali intuicyjną 
stronę www, poprzez któ-
rą również można zgłosić 
się do programu i zapoznać 
się z aktualną listą przywi-
lejów. Aby seniorzy mieli 
pełne i aktualne informacje 
o ofertach, wydawane są 
specjalne informatory z do- 
kładnymi opisami i szcze-
gółami ofert. Informatory 
są dostępne w punktach 
informacyjnych na terenie 
całego miasta. Najnowsze 
informacje o ofertach oraz 
wydarzeniach skierowanych 
do seniorów znajdują się 
też na Facebooku, z którego 
chętnie korzystają najmłod-
si i mogą przkazywać wiado-
mości rodzicom i dziadkom. 

Od czerwca do września 
ubiegłego roku zielonogór-
ski magistrat wydał swoim 
seniorom ponad 12 tysięcy 
kart ZGrani 50+. Do progra-
mu przystąpiło 90 partne-
rów. Władze miasta deklaru-
ją, że program dalej będzie 
się rozwijał. Na stronie in-

ternetowej oraz w informatorach ma 
powstać m.in. specjalna zakładka, pod 
którą posiadacze kart będą mogli znaleźć 
dodatkowe oferty i pomysły na spędze-
nie wolnego czasu, dane kontaktowe do 
organizacji pozarządowych, a także har-
monogram działań zielonogórskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, który działa 
w mieście od 22 lat. 

 (epe)

Poprzez portal internetowy Zgrani Zielonogórzanie 50+ seniorzy otrzymują peł-
ną informację o przygotowanych dla nich ofertach, urzędnicy miejscy z kolei 
uzyskują m.in. wiedzę o zainteresowaniu programem. Dziennie portal odwiedza 
około 100 osób. Za jego pośrednictwem spływa codziennie ok. 50 wniosków od 
seniorów i potencjalnych partnerów programu.
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KRONIKA KRAJOWA

Program URBACT III 

Nowa edycja 
na lata 2014–20
17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska przyjęła Program URBACT III na 
lata 2014-2020 jako trzeci program w ramach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej. Na początku lutego br. w Warszawie odbędą się Dni In-
formacyjne dotyczące tego przedsięwzięcia.

URBACT III jest programem Eu-
ropejskiej Współpracy Tery-
torialnej współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej oraz 
państw członkowskich i będzie reali-
zowany przez okres programowania 
2014-2020. 

URBACT III przyczyni się do realizacji 
celów strategii Europa 2020 poprzez 
zapewnienie zainteresowanym stro-
nom mechanizmu do rozwijania swojej 
wiedzy i umiejętności opracowywania 
i wdrażania zrównoważonych i zinte-
growanych polityk miejskich. Nowa 
wiedza i umiejętności nabyte w pro-
gramie URBACT III przyczynią się do 
ustanowienia silniejszych i bardziej dy-
namicznych miast europejskich i będą 
znaczącą pomocą w walce z wieloma 
problemami miejskimi, które powstają 
na drodze do inteligentnego i trwałe-
go wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu (trzy priorytety strate-
gii Europa 2020).  Program obejmie 
wszystkie 28 państw członkowskich 
Unii Europejskiej, jak również  Norwe-
gię i Szwajcarię.

Główne cele programu…
Administracje miast muszą doskonalić 

i zwiększać swoją wiedzę i umiejętności 
w sposób ciągły, tak aby rozwijać i re-
alizować zrównoważoną i zintegrowaną 
politykę. Podnoszenie swoich umie-
jętności będzie miało duży wpływ na 
realizację Programów Operacyjnych  
w okresie programowania 2014-2020 – 
w latach, w których wymiar miejski poli-
tyki spójności będzie szczególnie ważny. 

Miasta, zwłaszcza małe i średnie, 
często cierpią na brak środków umoż-
liwiających im poznawanie i wdraża-
nie europejskich dobrych praktyk na 
własną rękę - a problem ten pogłębia 
się w czasie kryzysu. URBACT III może 
być stosunkowo tanim sposobem po-
znania najnowszych trendów i prak-

tyk, dostępnym dla wszystkich miast 
w Europie.  

Program URBACT III koncentruje się na 
czterech głównych celach:

1. Zdolność do realizacji polityk miej-
skich: wzmacnianie zdolności miast do 
zarządzania zrównoważonymi polityka-
mi i praktykami miejskimi w zintegrowa-
ny i partycypacyjny sposób. 

2. Tworzenie polityk: wspomaganie 
procesu tworzenia zrównoważonych po-
lityk i planów działania w miastach.

3. Wdrażanie polityk: wspieranie wdra-
żania zintegrowanych i zrównoważonych 
strategii miejskich i działań w miastach.

4. Rozwijanie i dzielenie się wiedzą: 
umożliwienie decydentom wszystkich 
szczebli i praktykom miejskim dostępu 
do wiedzy i wspomaganie dzieleniem 
się know-how na temat wszystkich 
aspektów zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich, w celu poprawy 
polityk rozwoju tych obszarów.

 
Aby osiągnąć te cele, URBACT III roz-

winie trzy rodzaje działań: „Sieci plano-
wania działań”, „Sieci wdrażania” oraz 
„Sieci transferu”. Każde z tych działań 
będzie opierać się na wypracowanym  
w programie URBACT II doświadczeniu.

…w łączności z celami tema-
tycznymi strategii Europa 2020
URBACT III będzie w sposób szczegól-

ny skupiać się na kilku wspólnych dla 
miast europejskich problemach. Z tego 
powodu potrzeba zajęcia się szerokim 
zakresem tematów miejskich musi być 
zrównoważona koncentracją progra-
mu na osiągnięciu pięciu celów tema-
tycznych strategii Europa 2020:

• Cel tematyczny 1: Wzmacnianie ba-
dań, rozwoju technologicznego i inno-
wacji. 

• Cel tematyczny 4: Wspieranie przej-
ścia na gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach.

• Cel tematyczny 6: Ochrona środowi-
ska naturalnego i wspieranie efektyw-
ności wykorzystywania zasobów. 

• Cel tematyczny 8: Promowanie za-
trudnienia i mobilności pracowników. 

• Cel tematyczny 9: Promowanie inte-
gracji społecznej i walki z ubóstwem. 

Harmonogram programu 
• Przyjęcie Programu Operacyjnego 

URBACT III przez Komisję Europejską – 
grudzień 2014. 

• Dni informacyjne URBACT III w Pol-
sce – 5 – 6 lutego 2015, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju. 

• Ogłoszenie pierwszych naborów kon-
kursowych  – marzec 2015 („Sieci plano-
wania działań” oraz „Sieci transferu”).

• Konferencja inaugurująca URBACT III 
– maj 2015. 

• Ogłoszenie pierwszych naborów 
konkursowych – wrzesień 2015 („Sieci 
wdrażania”).

Dni Informacyjne URBACT III
W dniach 5 i 6 lutego 2015 r. w siedzi-

bie Ministerstwa Infrastruktury i Roz-
woju na ulicy Wspólnej 2/4 w Warszawie 
odbędą się Dni Informacyjne programu 
URBACT III.

Pierwszego dnia do udziału w tym 
wydarzeniu zaproszeni są członkowie 
i partnerzy działających obecnie sieci 
URBACT II.  

Drugiego dnia mają się spotkać przed-
stawiciele miast, metropolii, instytucji 
zarządzających środkami UE oraz osoby 
zajmujące się politykami miejskimi. Tego 
dnia zostanie zaprezentowana nowa 
edycja programu. Podczas spotkania 
będzie można uzyskać najważniejsze 
informacje dotyczące możliwości, jakie 
program URBACT III oferuje miastom na 
najbliższe siedem lat. 

Na Dni Informacyjne URBACT zapro-
szeni zostali przedstawiciele Komisji Eu-
ropejskiej, Parlamentu Europejskiego, 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 
Sekretariatu URBACT oraz władz samo-
rządowych wszystkich szczebli.

Wstępny program Dni Informacyj-
nych jest do pobrania na stronie www.
urbact.pl
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Europejska konferencja o obywatelstwie

Nadzieja dla Europy 
Blisko 300 samorządowców oraz przedstawicieli organizacji obywatel-
skich i ekspertów z 30 europejskich krajów spotkało się 15 i 16 grudniu 
ubiegłego roku w Rzymie na Europejskiej Konferencji Obywatelstwa  
i Miast Bliźniaczych.

Podczas konferencji  jej uczestnicy 
dyskutowali nad rolą samorządów 
w integracji wszystkich obywateli 

wokół spraw publicznych oraz nad ich 
uczestnictwem we współdecydowaniu 
o sprawach gmin. 

Na zakończenie konferencji przyjęto 
deklarację „Nadzieja dla Europy!” skła-
dającą się z 25 postulatów ożywienia na 
nowo projektu europejskiego. 

- Jesteśmy świadomi faktu, że coraz ściślej-
sza Unia, którą tworzyliśmy, jest zagrożona: 
recesja gospodarcza i społeczna, nierówno-
ści, sceptycyzm, ksenofobia, zamykanie się 
w sobie, populizm czy korupcja podważają 
fundamenty demokracji. Zjawiska te zwięk-
szają rozczarowanie naszych współobywa-
teli instytucjami oraz projektem europej-
skim. Jednakże w tym kontekście Europa 
musi być w dalszym ciągu potężną zaporą 
przeciwko wykluczeniu i nietolerancji. Bar-
dziej niż kiedykolwiek powinniśmy inspi-
rować się słowami Jeana Monneta, który 
powiedział: „nie łączymy państw, łączymy 
narody” – czytamy w deklaracji.

Wśród 25 propozycji ożywienia na nowo 
Unii na pierwszym miejscu znalazło się 

zachęcenie obywateli do aktywnego  
i bezpośredniego uczestnictwa, nie tylko 
w wyborach, które pozostają kamieniem 
węgielnym struktur demokratycznych 
w Europie, a także potrzeba mobilizacji 
wszystkich podmiotów na swoim tery-
torium – administracji publicznej, społe-

czeństwa obywatelskiego, szkół, uczelni  
i przedsiębiorstw – i promowania modelu 
rządzenia opartego na partnerstwie.

Sygnatariusze deklaracji nawołują społe-
czeństwo europejskie do wspólnej pracy 

na rzecz projektu europejskiego poprzez 
debaty angażujące również współobywa-
teli oraz instytucje krajowe i europejskie;  
w szczególności w Dniu Europy 9 maja, któ-
ry powinien stać się dniem poświęconym 
Europie oraz debacie, którą wywołuje. Na-
leży ponadto zapewnić wszystkim młodym 
obywatelom możliwości uczestnictwa 
oraz swobodnego wyrażania siebie oraz 
w szczególności realizować ambitną politykę 
zwalczającą bezrobocie wśród młodzieży; 

Zwrócono też uwagę na seniorów, któ-
rym samorządy powinny zapewnić możli-
wości bycia zaangażowanymi obywatelami 
w pełni zintegrowanymi w życiu lokalnym  
i jednoczesnie wspomagać ich w prowadze-
niu samodzielnego i godnego życia. 

Uczestnicy konferencji uznali 
za konieczne zwiększenie bu-
dżetu programu „Europa dla 
Obywateli” do symbolicznego 
poziomu 1 euro na obywatela 
po to, by znacząco zwiększyć 
liczbę wspieranych projektów 
i włączyć większe rzesze Eu-
ropejczyków z różnych środo-
wisk w spotkania i wymiany, 
w których doświadczają oni 
Europy jako prawdziwego fo-
rum obywateli. Zaapelowali je- 
dnocześnie o zapewnienia wię- 
kszej elastyczności przepisom 

Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej,  
tak aby Europejczycy mogli mieć wpływ na 
instytucje europejskie w procesie kształto-
wania polityki UE.                                 

(epe)

KRONIKA ZAGRANICZNA

Uczestnicy konferencji w Rzymie.
Fot. Archiwum Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR)

Intergrupa URBAN

Wsparcie z PE dla miast 
Pod koniec grudnia ub.r. wznowiła swoją działalność  Intergrupa URBAN 
działająca przy Parlamencie Europejskim. W obecnej kadencji Parlamen-
tu na przewodniczącego grupy został wybrany europoseł Jan Olbrych.

Poparta w głosowaniu przez trzy gru-
py polityczne w Parlamencie Euro-
pejskim: Europejską Partię Ludową 

(EPL), Socjalistów i Demokratów (S&D) 
oraz Grupę Zielonych/Wolne Przymierze 
Europejskie, Intergrupa URBAN będzie 
dalej pracować na rzecz miast przez naj-
bliższe pięć lat.

Intergrupa URBAN jest jedną z 28 po-
dobnych grup, które europosłowie po-
wołali do życia w tej kadencji PE. Historia 
intergrup sięga 1979 roku. Już podczas 
pierwszej kadencji demokratycznie wy-
bieranego Parlamentu Europejskiego po-
jawiły się nieformalne zrzeszenia posłów, 

których połączyła chęć wspólnej pracy 
nad wybranymi zagadnieniami. Do dzisiaj 
stanowią one dodatkowe forum współ-
pracy uzupełniając oficjalne działania grup 
politycznych i komisji parlamentarnych. 
Intergrupa URBAN  jest ciałem między-
frakcyjnym i międzykomisyjnym. Skupia 
się na sprawach związanych z szeroko ro-
zumianą kwestią miast i ich problemów. 

Jej głównymi celami są: promocja zrów-
noważonego rozwoju osiedli miejskich  
w zakresie zarządzania energią, ochrona 
środowiska, komunikacja miejska oraz 
problemy społeczne takie, jak wykluczenie 
społeczne, migracje czy starzenie się po-

pulacji. Swoje cele grupa realizuje poprzez 
monitorowanie prac legislacyjnych wszyst-
kich komisji Parlamentu Europejskiego 
zajmujących się kwestiami dotyczącymi 
miast, dbanie o przeforsowywanie korzyst-
nych dla miast rozwiązań w unijnej polity-
ce, aktywne tworzenie unijnego prawa  
w zakresie urbanistyki, nawiązywanie re-
lacji z organizacjami działającymi na rzecz 
poprawy sytuacji w miastach oraz infor-
mowanie o działaniach podejmowanych 
przez Unię Europejską w tym zakresie. 

W prace Intergrupy URBAN zaangażowa-
nych jest 85 europosłów i ponad 100 orga-
nizacji partnerskich. Jan Olbrycht jest zało-
życielem i przewodniczącym Intergrupy.

7 stycznia br. w Brukseli członkowie 
Intergrupy URBAN spotkali się w Parla-
mencie Europejskim z oficjalnymi part-
nerami. Podczas spotkania Christian 
Svansfeld, reprezentujący Komisję Eu-
ropejską zaprezentował stan prac nad 
agendą miejską UE .                          (epe)
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600 lat Krotoszyna

Miasto prężnej gospodarki 
Krotoszyn został założony w 1415 roku przez uczestnika bitwy pod Grun-
waldem, Wierzbiętę Krotoskiego herbu Łodziów, na mocy przywileju 
uzyskanego od króla Władysława Jagiełły. Miejscowość pod zlatynizo-
waną nazwą Crotochino wymieniona jest już w łacińskim dokumencie 
z 1282 roku, sygnowanym przez legata apostolskiego Filipa Firmanusa. 

Położony w południowej części 
województwa wielkopolskiego 
Krotoszyn znajduje się na granicy 

dwóch ważnych regionów gospodar-
czych: Wielkopolski i Dolnego Śląska,  
w odległości 108 km od Poznania, 80 km 
od Wrocławia i 28 km od Ostrowa Wiel-
kopolskiego. Miasto i gmina liczy około 
40 tysięcy mieszkańców, z czego trzy 
czwarte żyje w mieście. Gmina ma cha-
rakter rolniczo-przemysłowy.
Po pierwsze - gospodarka
Dumą władz miejskich jest duża liczba 

prężnych podmiotów gospodarczych,  
w tym także zagranicznych. Branżę ma-

szynową reprezentują przede wszyst-
kim: firma Mahle Polska, Fugor – produ-
cent konstrukcji stalowych i urządzeń do 
transportu oraz Konstal, który buduje 
magazyny i hale handlowe. Największą 
lokalną firmą odzieżową jest Teomina, 
ceniony na rynkach zewnętrznych pro-
ducent konfekcji damskiej, spożywczą: 
Nutricia, producent żywności dla nie-
mowląt oraz Ewa, która wytwarza sło-
dycze oraz parafarmaceutyki. Uznaną 
pozycję na rynku ma Fabryka Podłóg 
Biadki, która wytwarza drewniane pod-
łogi od ponad 100 lat. W czerwcu 2014 r. 
krotoszyńska firma Dino Polska, osadzo-

na dobrze na krajowym rynku i prężnie 
rozwijająca się sieć marketów z własnym 
zapleczem logistycznym, otrzymała  
z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej gwarancję pomocy publicznej  
w zamian za deklarację o dynamicznym 
inwestowaniu i zwiększeniu zatrudnienia.
Miasto pomaga
W roku 2004 Krotoszyn przystąpił do 

Samorządowego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych. Jest jego drugim co do 

MIASTA JUBILEUSZOWE

Miasto oddolnych inicjatyw

Bardzo aktywni mieszkańcy  
Z Franciszkiem Marszałkiem, burmistrzem Krotoszyna
rozmawia Hanna Hendrysiak

 Krotoszyn obchodzi 600-lecie nada-
nia praw miejskich. To dobra okazja do 
świętowania i promocji miasta. Wyko-
rzystacie ją?

- Oczywiście, że wykorzystamy. Szcze-
gółowego planu jeszcze nie mamy, za-
decyduje o nim Komitetu Honorowy 
Obchodów. Planujemy jednak cykl wy-
darzeń – kulturalnych, sportowych – 
które będą się odbywać przez cały rok. 
Kulminacja obchodów 600-lecia nastąpi 
13 i 14 czerwca br., przy udziale Progra-
mu 2 Telewizji Polskiej.

 Objął Pan niedawno władzę w mie-
ście, to dobry moment, by zrobić bi-
lans. Jak on wypadł?

- Bilans wypada dobrze, ostatnia ka-
dencja była bardzo korzystna dla na-
szej gminy. Udało nam się zrealizować 
wiele inwestycji, w tym z dużym dofi-
nansowaniem unijnym. Ta nasza dobra 
ocena jest poparta również wynikami 
w rankingach organizowanych przez 
„Wspólnotę”, „Gazetę Prawną” czy 

„Rzeczpospolitą” – jesteśmy w czołów-
ce krajowej. 

Jesteśmy też w trakcie realizacji wiel-
kich przedsięwzięć, jak modernizacja 
zespołu szkół, połączona z budową hali 
widowiskowo-sportowej. Udało nam się 
już zakończyć kompleksową rewitaliza-
cję centrum miasta – na 600-lecie nasz 
rynek otrzymał nową szatę. To jedyny 
taki projekt w województwie, a może  
i w kraju, gdzie kompleksowo zrewita-
lizowano centrum. Co ciekawe i bardzo 
rzadkie – projekt został zakończony dwa 
miesiące wcześniej niż przewidywała 
umowa. Korzystaliśmy tu z programu 
unijnego Jessica, z którego otrzymaliśmy 
niskooprocentowaną pożyczkę na 20 lat.

 W mieście działa bardzo dużo pręż-
nych firm – czy to wynik polityki władz 
miejskich czy też zaradności samych 
mieszkańców?

- Wydaje mi się, że to wynik współdzia-
łania podmiotów gospodarczych i władz 
miejskich. Tu bardzo ważna jest stabilna 

polityka samorządu – od wielu lat stosu-
jemy ulgi podatkowe dla nowych pod-
miotów, jesteśmy udziałowcem Fundu-
szu Poręczeń Kredytowych, który udziela 
poręczeń dla małych przedsiębiorców. 
Ta współpraca rozwija się coraz lepiej, 
świadczy o tym choćby fakt, że mamy 
ponad 3 tysiące podmiotów gospodar-
czych na terenie gminy, w tym takie duże 
zakłady jak firma Mahle Polska, produ-
kująca elementy silnikowe dla przemy-
słu motoryzacyjnego i to w zasadzie dla 
wszystkich marek samochodów, która 
zatrudnia około 3 tysiące osób. Jest też 
firma Dino, która ma swoją siedzibę tutaj 
w Krotoszynie – to sieć mniejszych mar-
ketów, która już zatrudnia około 7 tysię-
cy pracowników. Ale działa też szereg 
mniejszych firm rodzinnych, które mają 
długą tradycję i które są bardzo odporne 
na wszelkie kryzysy. Niektóre z nich liczą 
się w skali kraju, jak firma A-T, która za-
trudnia około tysiąca pracowników, pro-
wadząca w kraju sieć sklepów i hurtowni 

W europejskim gronie 
Za działalność na niwie międzyna-

rodowej Krotoszyn otrzymał nagro-
dy: Dyplom Rady Europy, Honorową 
Flagę Rady Europy i Honorową Tabli-
cę Rady Europy.  Został mu też przy-
znany „Paszport Europejczyka” przez 
Serwis Samorządowy PAP. Bliźniacze 
miasta Krotoszyna to Dierdorf (Niem-
cy), Brummen (Holandia), Fontenay le 
Comte (Francja), Mejszagoła (Litwa)  
i Bucak (Turcja).
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z artykułami elektrycznymi, chemiczny-
mi i farmaceutycznymi.

 Rozumiem z tego, że bezrobocie nie 
jest wielkim problemem w Krotoszyniei?

- To prawda, z racji tego, że nasze firmy 
bardzo prężnie się rozwijają, jest ono na 
poziomie 8%, czyli jest w granicach bez-
robocia w całej Wielkopolsce, a w tym 
regionie jest ono najniższe w kraju. Krót-
ko mówiąc, jeżeli chodzi o mężczyzn, to 
nie ma u nas problemów z pracą. Może 
trochę bardziej dotyczy ono kobiet, ale 
i tak jest relatywnie niskie. U nas raczej 
problemem jest znalezienie dobrych 
pracowników – na naszej stronie inter-
netowej często pojawiają się ogłoszenia, 
że firmy zatrudnią pracowników. Zasta-
nawiamy się teraz wspólnie ze starostą, 
jak dostosować system edukacji ponad-
gimnazjalnej i uelastycznić go do po-
trzeb krotoszyńskiego rynku pracy.

 Powiedział Pan, że współdziałacie 
– władze miejskie z podmiotami gospo-
darczymi. To słowo klucz, które poja-
wia się również w waszym logo. Dlacze-
go właśnie ono?

- Swego czasu, korzystając również ze 
środków unijnych, opracowaliśmy Stra-
tegię Promocji Gminy. Firma zewnętrzna 
po dokonaniu analizy naszych mocnych  
i słabych stron, doszła do przekonania, że 
w Krotoszynie są bardzo aktywni miesz-

kańcy. Mamy np. ponad sto działających 
stowarzyszeń. Na tej bazie stworzyliśmy 
naszą Strategię, w której promujemy się 
jako gmina aktywnych, współdziałają-
cych ze sobą mieszkańców. To nam się 
naprawdę pięknie rozwija, mamy bardzo 
dużo ciekawych, oddolnych inicjatyw, 
które są przy okazji niskobudżetowe, bo 
organizowane z inicjatywy mieszkań-
ców, np. święta ulic, osiedli. Stowarzy-
szenia organizują też przedsięwzięcia 
kulturalne czy sportowe. To w zasadzie 
wymarzona sytuacja – wystarczy wspie-
rać mieszkańców w tym, co chcą robić. 
Tym się cieszymy, promujemy i chwali-
my, bo wiemy, że nie wszędzie tak jest.

 Jakie jest najważniejsze zadanie na 
nadchodzącą kadencję?

- Od lat prowadzimy taką politykę, aby 
być dobrze przygotowanymi na nad-
chodzące wyzwania. Jednym z więk-
szych planowanych przedsięwzięć jest 
zagospodarowanie części rekreacyjno-
-sportowej Krotoszyna nad jeziorem 
Odrzykowskim. Jesteśmy już na końco-
wym etapie opracowania dokumentacji.  
W ramach tego projektu przewiduje-
my modernizację stadionu miejskiego,  
a także nowe boiska, place zabaw, siłow-
nie, pole namiotowe, górkę zjazdową, 
ścieżkę dla pieszych, a także rowerowo-
-deskorolkową wokół jeziora oraz budo-

wę dróg i parkingów. Koszty realizacji 
tego projektu oscylują wokół 12-15 mln 
zł, będziemy się więc również starali  
o dofinansowanie unijne.

Drugim ważnym, choć trochę mniej-
szym projektem jest dalsza rewitaliza-
cja centrum miasta o ulice przyległe do 
rynku.

 Krotoszyn otrzymuje nagrody za 
współpracę zagraniczną, na czym pole-
ga sukces tej współpracy?

- W tej chwili mamy pięć miast part-
nerskich. Przez lata wypracowaliśmy pe-
wien model, który z powodzeniem jest 
powielany w innych samorządach, że 
współpraca przede wszystkim opiera się 
na towarzystwach współpracy. Dzięki 
temu np. zakwaterowanie grup wymia-
ny odbywa się w rodzinach, co znaczą-
co obniża koszty dla gmin. To rodzi też 
przyjaźnie, które owocują prywatnymi 
zaproszeniami i wyjazdami na wakacje,  
a nawet na studia. Oczywiście współpra-
ca z miastami w różnych okresach rozwi-
ja się lepiej lub gorzej, to często zależy 
od władz samorządowych – jeżeli bur-
mistrz jest dobrze nastawiony, to łatwiej 
jest współpracować, jeśli nie, to współ-
praca na jakiś czas zamiera.

 Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
sukcesów na wszystkich płaszczyznach 
działania.

wielkości udziałowcem, dzięki czemu 
krotoszyńscy przedsiębiorcy skorzy-
stali do tej pory ze 168 poręczeń na 
kwotę ponad 12 mln 860 tysięcy zło-
tych. To m.in. dzięki tego typu dzia-
łaniom na terenie gminy działa blisko 
trzy tysiące różnego typu podmiotów 
gospodarczych.

Wokół Krotoszyna, oprócz trady-
cyjnych dla tego rejonu gospodarstw 
indywidualnych działa aż 12 grup pro-
ducenckich, zajmujących się hodowlą 
trzody chlewnej, królików, bydła, a tak-
że uprawą zbóż.
Imprezy stałe i jubileuszowe
Z okazji 600-lecia odbędzie się w mie- 

ście wiele imprez stałych, wzboga-
conych o element jubileuszowy oraz 
przygotowanych specjalnie na urodziny 
miasta. Główne obchody to dwudniowe 
święto, 13 i 14 czerwca - z koncertem 
gwiazd telewizyjnych, żakinadą, polo-
nezem oraz premierą filmu o mieście.
KrotoFEST-Festiwal
Od połowy 2013 roku Krotoszyn uży-

wa w materiałach promocyjnych nowe-

go logo, którego symbolika nawiązuje 
do aktywnego współuczestniczenia  
w codziennym kreowaniu gminy przez 
liczne organizacje pozarządowe. Sym-
bolem tego uczestnictwa jest m.in. 
odbywający się co roku KrotoFEST-Fe-
stiwal Aktywnych Sąsiadów, który dla 
kilkudziesięciu lokalnych organizacji 
stanowi cykliczne podsumowanie pra-
cy na rzecz mieszkańców i współdzia-
łania z władzami miejskimi. Impreza 
jest pokazem wspólnych możliwości  
i popisem talentów. Ta forma wspólnej 
zabawy miejskiej łączy lokalną społecz-
ność – zarówno uczestników, jak i orga-
nizatorów.

Do najstarszych imprez organizowa-
nych w Krotoszynie należą coroczne 
zloty motocykli i mistrzostwa w rzu-
cie beretem. Beretowa konkurencja, 
wymyślona niegdyś w Krotoszyńskim 
Ośrodku Kultury, będzie w tym roku 
świętowała 20-lecie istnienia. Zawody 
cieszą się stałą popularnością u spor-
towców i publiczności. 

MIASTA JUBILEUSZOWE

 Krotoszyn,Ratusz nocą.
Fot. Izabela Bartoś

 Ratusz jak nowy
Najbardziej charakterystycznym obie- 

ktem Krotoszyna jest usytuowany na 
Rynku murowany ratusz, zbudowany 
pod koniec XVII wieku. Odbudowany po 
potopie szwedzkim, w XIX wieku prze-
budowany w stylu neorenesansowym 
ma trzy kondygnacje, charakterystycz-
ne mansardy, strome dwuspadowe da-
chy oraz niewielkie wieżyczki na bokach 
przedniej i tylnej ściany. Z odnowioną 
właśnie elewacją ratusz jest centralnym 
punktem miasta i rynku, wzbudza po-
dziw reprezentacyjną sylwetką.
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PROJEKT NORWESKI 2

Laureat konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania - Razem dla rozwoju”

Powiatowe Centrum 
Funduszy Europejskich 
30 marca 2011 r. podpisana została Umowa Partnerska dotycząca 
wspólnej realizacji projektu pn. Nowosądecka Akademia Samorzą-
dowa. Jest to jeden z projektów zrealizowanych w powiecie dzięki 
powołaniu do życia Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich.

Sygnatariuszami porozumienia 
były: powiat nowosądecki oraz 
14 gmin. Do partnerstwa przy-

stąpiły ponadto instytucje sektora 
publicznego i pozarządowego oraz 
lokalne firmy.

W 2008 roku w Starostwie Powia-
towym w Nowym Sączu zatrudniony 
został pełnomocnik zarządu, któ-
rego zadaniem było pozyskanie dla 
powiatu środków unijnych. W 2009 
roku pozyskał on środki z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na dwa 
projekty edukacyjne o łącznej wyso-
kości ok. 10 mln zł. Wówczas okazało 
się, że ze względu na dużą złożoność 
i formalizm procedury realizacyjnej 
projektu, a także ze względu na ogra-
niczone zasoby ludzkie oraz równo-
legle prowadzoną działalność przy 
realizacji innych działań powiatu, 
Wydział Finansów Starostwa Powia-
towego nie był w stanie podołać  
w pełni wymogom zarządzania i rozli-
czania projektu. Decyzją Rady Powia-
tu postanowiono powołać odrębną 
jednostkę realizującą dotychczasowy 
zakres obowiązków pełnomocnika 
starosty do spraw funduszy europej-
skich. W ten sposób 1 stycznia 2010 
roku zostało utworzone Powiatowe 
Centrum Funduszy Europejskich. 

Głównym zadaniem PCFE stało się 
pozyskiwanie środków unijnych i re-
alizowanie projektów dla Starostwa. 
Warunkiem powstania Centrum była 
jego samowystarczalność finansowa, 
nie obciążająca finansów powiatu. 

Przed powstaniem PCFE, do ewentu-
alnej współpracy między gminami lub 
między powiatem a gminami docho-
dziło przy okazji realizacji niektórych 
projektów, głównie infrastruktural-

nych. Nie było jednak rzeczywistych 
stałych partnerstw na poziomie 
gmin. Gminy miały problemy z cyfry-
zacją swoich urzędów, pojawiały się 
trudności  w zarządzaniu finansami 
publicznymi, co stanowiło dodatko-
wą barierę przy ewentualnym pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych. 

Współpraca z większością gmin po-
wiatu rozpoczęła się w 2009 roku - 
w trakcie tworzenia PCFE. Jej celem 
było zmobilizowanie gmin do wspól-
nej realizacji usług publicznych oraz 
wspólnych działań, innych niż tylko 
z zakresu infrastruktury kanaliza-
cyjnej i drogowej. Pomysłodawcy 
tej współpracy mieli świadomość, 
że gminy nie dysponują odpowied-
nim zapleczem kadrowym do pisa-
nia wniosków, do obsługi projektów,  
a zwłaszcza do ich rozliczania. Zdawa-
no też sobie sprawę, że współdziała-
nie większości jednostek samorządu 
terytorialnego pozwoli uzyskać silny 
efekt synergii podjętych działań oraz 
zapewni ich kompleksową i efektyw-
ną obsługę. 

Kiedy PCFE zaczynało swoją działal-
ność, podstawowymi problemami sa-
morządów i mieszkańców subregionu 
sądeckiego były: bardzo wysokie bez-
robocie skorelowane z niewystarcza-
jącą ilością miejsc pracy, niski poziom 
informatyzacji JST szczebla powiato-
wego i gminnego (brak świadczenia 
e-usług przez JST) powiązany z wy-
kluczeniem cyfrowym mieszkańców, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich, 
niewydolność sieci komunikacyjno - 
transportowej - zwłaszcza połączenia 
na trasie Nowy Sącz- Kraków, brak 
stref aktywności gospodarczej na ob-
szarze powiatu nowosądeckiego oraz 

bariery edukacyjne, na które narażo-
ne były dzieci i młodzieży z obszarów 
wiejskich. 

Nawiązując współpracę z gminami 
założono więc natychmiastową popra-
wę jakości usług publicznych poprzez 
wdrażanie rozwiązań instytucjonal-
nych oraz objęcie wsparciem pracow-
ników urzędów miast i gmin z tere-
nu powiatu. Założono szereg celów 
szczegółowych, w tym m.in. podnie-
sienie kwalifikacji łącznie ponad 400 
pracowników urzędów z obszaru po-
wiatu, podniesienie poziomu zaufania 
mieszkańców poprzez wprowadzenie 
procedur partycypacji i transparent-
ności, poprawę jakości stanowienia 
aktów administracyjnych. 

Od początku współpracy pomiędzy 
PCFE a gminami zrealizowano łącznie 
35 projektów, w tym kilka współfi-
nansowanych było ze środków Unii 
Europejskiej. Projekt edukacyjny 
dla szkół gimnazjalnych polegał na 
wsparciu 21 szkół z całego powiatu, 
w których uczyło się łącznie 4800 
uczniów. Doposażono szkoły za kwo-
tę ok. 11 mln.

Z kolei projekt pod nazwą „Nowosą-
decka Akademia Samorządowa” miał 
na celu reorganizację sposobu pracy 
gmin poprzez wdrożenie e-usług oraz 
wprowadzenie zarządzania finansa-
mi publicznymi na zasadzie budżetu 
zadaniowego. W efekcie wszystkie 
usługi administracyjne miały zostać 
skoncentrowane w jednym miejscu, 
w jednej wielkiej bazie. Projekt ten 
jest ciągle realizowany.

Podobne podejście zastosowano 
przy wprowadzeniu kolejnej usługi 
publicznej, czyli zarządzania budże-
tem gminy metodą zarządzania za-
daniowego. W ramach zawiązanej 
współpracy 14 gmin wspólnie zdefi-
niowało zakres dostaw i usług, jakie 
miały zostać zrealizowane. 

W planach tego partnerstwa jest 
utworzenie Sądeckiej Strefy Aktyw-
ności Gospodarczej. Miałoby nią za-
rządzać PCFE jako spółka użyteczno-
ści publicznej. Planowana jest także 
budowa wielofunkcyjnego szlaku ro-
werowego obejmującego obszar po-
wiatu.                                   

   (epe)
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XXXVI ZGROMADZENIE OGÓLNE
ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

w ramach
Kongresu 25-lecia Samorządu Terytorialnego

  Poznań, 5-6 marca 2015

Kongres 25-lecia Samorządu Terytorialnego
Poznań, 5-6 marca 2015 

Centrum Kongresowe MTP

5 marca 2015 r. (czwartek)

11.00-17.00 (równolegle)
Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP
Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich
Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP
Zgromadzenie Ogólne Unii Miasteczek Polskich

13.30 Lunch
(w przerwie obrad zgromadzeń ogólnych)

17.00-18.00 Otwarte posiedzenie zarządów ogólnopolskich 
organizacji samorządowych 
- zatwierdzenie projektu przesłania Kongresu

20.00 Uroczysta kolacja

6 marca 2015 r. (piątek)

10.00-13.00 Otwarte Zgromadzenie ogólnopolskich organi-
zacji samorządowych
• wprowadzenie - prof. Jerzy Buzek - 
   „Samorządna Rzeczpospolita”
• wystąpienie Prezydenta RP, Bronisława 
   Komorowskiego
• wystąpienia Gości oficjalnych
• wystąpienia przewodniczących ogólnopolskich
   organizacji samorządowych
• wręczenie „Srebrnych podziękowań” 
• ewentualne wręczenie odznaczeń państwowych
• przyjęcie przesłania Kongresu

13.00 Obiad

5 marca 2015 r. (czwartek)

10.00-11.00  zebrania grup politycznych (wyłonienie kandydatów do Zarządu)
11.00-17.00  OBRADY PLENARNE, Centrum Kongresowe MTP, pawilon 15, poziom I

Otwarcie obrad przez Prezesa ZMP, wystąpienia Gości
1. Powołanie prezydium i komisji, przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie regulaminu obrad i ordynacji wyborczej
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w 2014 roku i w VI kadencji
4. Przyjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń określonych przez ustawę 
    o rachunkowości dla jednostek mikro
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu i przedstawienie bilansu Związku za rok 2014
6. Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach Zarządu
7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań za 2014 rok i VI kadencję, bilansu za rok 2014 oraz absolutorium dla ustępującego Zarządu
8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zmian w Statucie
9. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Związku, do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10. Autoprezentacja kandydatów, wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Przedstawienie projektu programu działania Związku na rok 2015
12. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2015
13. Dyskusja programowa, przyjęcie tez programu działania i budżetu na rok 2015
14. Dyskusja nad projektem przesłania Kongresu

17.00-18.00  Otwarte posiedzenie zarządów ogólnopolskich organizacji samorządowych - zatwierdzenie projektu przesłania Kongresu
           20.00  Uroczysta kolacja

6 marca 2015 r. (piątek)

10.00-13.00  Otwarte Zgromadzenie ogólnopolskich organizacji samorządowych


