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Obchody współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

XX lat

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Szanowni Państwo,

„

Najważniejsza

Oddaję w Państwa ręce opracowanie przygotowane z okazji 20 lat wysiłków
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski na rzecz samorządu lokalnego
w naszym regionie. Ta doniosła rocznica skłania do refleksji oraz analizy osiągnięć
i aktywności.

jest

możliwość

przemawiania

z

większą

siłą

Cieszę się, że przez dwie dekady rozwoju odrodzonej samorządności
lokalnej, w naszym regionie w tych działaniach stale uczestniczy Stowarzyszenie

i występowania zbiorowego wobec rządu. W myśl realizacji głównego

Gmin i Powiatów Wielkopolski. I choć przez ten czas zmieniały się priorytety

celu Stowarzyszenia, którym jest utworzenie regionu Wielkopolski oraz

i zadania, to jednak zawsze odpowiadały one realnym potrzebom środowiska

inicjowania i wspierania rozwoju gospodarczego, nauki i kultury oraz

samorządowego. Bo właśnie to środowisko tworzy i kreuje SGiPW, co jest jego największą

współpracy z zagranicą, dokonuje się ta integracja lokalnych wspólnot,
głównie z Wielkopolski, ale także z ziem związanych z Wielkopolską.”

wartością. Założonego w 1991 roku Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski nikt
nie narzucił nam z góry. Powstało ono z potrzeby i woli działania oraz z przekonania,
że samorząd lokalny ma prawo uzyskać więcej swobody w swojej aktywności,
jeżeli ma z powodzeniem realizować zadania w służbie publicznej.

Bronisław Lachowicz
Założyciel i I Przewodniczący SGiPW

Otwierając

kolejną

dekadę

funkcjonowania

Stowarzyszenia

Gmin

i Powiatów Wielkopolski, zachęcam wszystkie samorządy do jak najliczniejszego
zaangażowania w inicjatywy podejmowane przez naszą strukturę oraz prezentację
na naszym forum własnych propozycji. Z całą pewnością można stwierdzić,
że SGiPW jest tworem unikatowym, nie mającym precedensu w wielu regionach
naszego kraju. Z własnego doświadczenia wiemy, że w pojedynkę zrealizować
coś jest bardzo trudno, gdy jest nas więcej, naszych stanowisk bagatelizować
nie można.
Życzę Państwu miłej lektury. Jestem pewien, że kierowane do Państwa
wydawnictwo, dla wszystkich dotąd zaangażowanych w działania SGiPW będzie miłym
podsumowaniem dotychczasowych wysiłków, a dla reszty ważnym potwierdzeniem
siły i potencjału samorządu lokalnego w Wielkopolsce.

Jacek Gursz
Przewodniczący SGiPW
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Szanowni Państwo,
Jako

wojewoda

bardzo

cenię

sobie

profesjonalną

Szanowni Państwo,

współpracę

Szczególnie w roku jubileuszowym dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów

ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich. W przeszłości sam byłem

Wielkopolski nasuwa się refleksja, że warto ze wszech miar stawiać na dobre

samorządowcem i wiem, jak ważne jest tworzenie i utrzymywanie partnerskich

partnerstwo. Jeśli chcemy budować siłę naszego regionu jako obszaru, który rozwija

relacji między administracją rządową i samorządową. Cieszę się, że Stowarzyszenie

się w sposób zrównoważony, w którym wszyscy jego mieszkańcy mają prawo

przez 20 lat swojego istnienia na stałe wpisało się w samorządowy krajobraz

do porównywalnego i zadowalającego standardu życia codziennego bez względu

Wielkopolski. Zjazdy i spotkania SGiPW, w których miałem przyjemność uczestniczyć,

na miejsce swojego zamieszkania, to musimy z uwagą wsłuchiwać się w głosy płynące

były dla mnie szansą na zapoznanie się z opiniami wielkopolskich samorządowców

z każdego wielkopolskiego powiatu czy gminy. Musimy być na siebie otwarci, musimy

na wiele istotnych dla rozwoju regionu tematów: proponowanych zmian w prawie

być dla siebie partnerami.

krajowym czy rządowych projektów, takich jak np. Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych, z powodzeniem wdrażany w naszym województwie. Nasza mocna
współpraca ważna jest także w najbliższej przyszłości.

Stowarzyszenie Jubilat to dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego
cenny współuczestnik wielu znaczących przedsięwzięć, w którego działaniu
upatrujemy

Wielkopolska nieustannie się bowiem modernizuje. Każda gmina i powiat

roli

spoiwa

wszystkich

podmiotów

samorządu

lokalnego.

To przykład bogatej oferty inicjatyw, z myślą o wspieraniu procesu tworzenia

w regionie prowadzi inwestycje poprawiające infrastrukturę. Mamy coraz więcej dróg,

silnego

wodociągów, kanalizacji, sieci gazowych, oczyszczalni ścieków, a także nowych obiektów

Realizacja naszych wspólnych celów znajduje swoje odzwierciedlenie między

sportowych, oświatowych czy kulturalnych. Wszystko, co ułatwia poruszanie się,

innymi w powstaniu Centrum Obsługi Inwestora, w organizacji Konkursu Wiedzy

komunikowanie i poprawia jakość naszego życia, a jednocześnie zwiększa atrakcyjność

o Wielkopolsce, czy we wzajemnym wspieraniu się w kontekście prowadzenia

Wielkopolski w oczach potencjalnych inwestorów, wymaga współdziałania środowisk

współpracy zagranicznej. Szczególnie ta ostatnia rola Stowarzyszenia jest dla nas

samorządowych i administracji rządowej. W najbliższym czasie musimy dołożyć

nie do przecenienia, bo przyczynia się do wzrostu znaczenia naszego regionu

wszelkich starań, aby po roku 2013 móc przyznać, że łączna kwota 5,3 mld złotych

na międzynarodowym forum. Chcemy wspólnie kreować obraz Wielkopolski przyjaznej

przeznaczona na lata 2007-2013 z UE została dobrze wydana. Z tych owoców korzystać

inwestycjom i otwartej na współpracę w wielu wymiarach i – jak pokazują dotychczasowe

będą kolejne pokolenia Wielkopolan.

doświadczenia – to się nam udaje. Dwie dekady działalności to jubileusz, którego

gospodarczo

regionu

i

aktywnego

społeczeństwa

obywatelskiego.

serdecznie gratuluję Stowarzyszeniu i życzę, by przez kolejne lata również dobrze
W owych działaniach SGiPW ma do odegrania ważną rolę – stymuluje ono bowiem

wypełniało swoją ważną misję.

i nadaje kierunek poczynaniom środowisk samorządowych w Wielkopolsce. Wierzę,
że wspólnie uda się osiągnąć wszystko!

Piotr Florek

Marek Woźniak

Wojewoda Wielkopolski

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Tak to się zaczęło - historia tworzenia SGiPW
„Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie,

i wsi postanowiliśmy się zrzeszyć w stowarzyszenie samorządowe. Z niewielu

„SGiPW to organizacja powstała z inicjatywy

trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie”.

jeszcze dostępnych źródeł, które mogłyby przybliżyć nam ideę samorządności

samorządów, powołana do życia po to,

K.I. Gałczyński

można

było

wyczytać,

że

jest

ona

zawsze

i

nierozerwalnie

związana

z ideą wolności, ideą budowania społeczeństwa otwartego, gotowego do aktywnej

członków w sprawach, w których milczeć
nie wolno.”

Te słowa znakomitego poety doskonale oddają sens dzisiejszej uroczystości,

pracy nad tworzeniem i umacnianiem demokratycznego modelu państwa, że jest

bo oto po 20 latach istnienia samorządu, pragniemy przypomnieć sobie, jak to było,

to jedna z ważnych dziedzin działania na rzecz społeczności lokalnej. Pragnęliśmy

Przemysław Majchrzak

gdy kształtowały się fundamenty samorządności. Podejmowane wtedy działania

doprowadzić do wykształcenia społeczeństwa obywatelskiego, tj. takiego, które zna

Wójt Gminy Wągrowiec

nie były nigdzie zapisane, nie było żadnych wzorców. Pojęcie demokracja miało

doskonale swoje prawa, ale na równi z nimi, zna również swoje obowiązki wobec swojej

wówczas tylko wytłumaczenie słownikowe, a ludzie czekali na efekty przemian.

rodziny, współobywateli i swojej małej i dużej Ojczyzny. Takie mieliśmy marzenia.

Drogowskazem do działań pierwszego samorządu musiała stać się myśl Janusza Korczaka
„Miarą wartości człowieka jest jego człowieczeństwo i jego czyny”. Rozpoczęła się

Dlatego po wielu spotkaniach i dyskusjach z kolegami samorządowcami –

społecznikowska działalność, bo fachowości wszyscy dopiero uczyliśmy się. Trzeba było

przedstawiciele 68 gmin zaakceptowali myśl powołania Stowarzyszenia Gmin Regionu

poznać problemy, z jakimi będzie się borykał samorząd, szkolić się, aby poznawać przepisy

Wielkopolski. Inicjatywie tej przyświecało przeświadczenie, że będzie ono służyć

i prawa spoczywające na samorządzie. Trzeba było podejmować decyzje,

pomocą w rozwiązywaniu trudnych problemów młodym samorządom, a równocześnie

często niełatwe i rzadko akceptowane przez ogół, bo jak to w życiu bywa –

będzie platformą wymiany doświadczeń i upowszechniania najlepszych rozwiązań

nigdy nie zadowoli się wszystkich.

sprawdzonych w konkretnym działaniu. Na pierwszym zjeździe członków – przedstawicieli
gmin 18.04.1991 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, na którym
zostałem powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego tegoż Stowarzyszenia,
którą to funkcję pełniłem przez trzy kadencje.
Podczas próby rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie kazano nam wykreślić słowo
„Wielkopolski” twierdząc, że taki region nie funkcjonuje. Postanowiliśmy jednak utrzymać
zaproponowaną nazwę, wobec powyższego zwróciliśmy się do naukowców UAM
z prośbą, aby przedstawili nam na piśmie wykładnię o historycznym istnieniu i znaczeniu
Regionu Wielkopolski. Po uzyskaniu takiej wykładni rejestracja Stowarzyszenia w Sądzie
była już tylko formalnością. Dziś wiemy, że nasz upór był słuszny, gdyż po latach Region
Wielkopolski funkcjonuje nadal, może trochę okrojony w stosunku do pierwotnego
obszaru, ale jest ta nasza ukochana i gospodarna Wielkopolska.
Najważniejszym celem działania, jaki sobie wytyczyliśmy, było doprowadzenie
do zintegrowania wspólnot lokalnych z terenu Wielkopolski. To zadanie obligowało
do podejmowania wszelkich działań – na polu politycznym, gospodarczym, społecznym
i kulturalnym, które miały doprowadzić do zaakceptowania odrębności Wielkopolski,
zaznaczenie naszej koncepcji do tworzenia powiatów i województw samorządowych,
co w konsekwencji miało doprowadzić do decentralizacji i powstania państwa
obywatelskiego. W związku z tym działania zarządu były prowadzone wielokierunkowo.
Najważniejszym wówczas było prezentowanie stanowiska w sprawie reformy

Gdy

społecznościom

lokalnym

dano

szansę

działania

w

prawdziwie

administracji publicznej oraz stanowionego prawa samorządowego. Problemom tym

się

poświęcono wiele uwagi na konferencjach i seminariach, na których jednoznacznie

demokratyczne wybory do Samorządów Gminnych. I odbyły się. Zostałem

podkreślano, że istnieje pilna potrzeba dalszej decentralizacji Państwa. Innymi

powołany do pełnienia funkcji burmistrza Miasta i Gminy Rawicz. Po tych wyborach

dziedzinami wymagającymi wielu działań, starań i przemyśleń były pilne potrzeby

trzeba było budować struktury samorządowe od podstaw i nauczyć się

reformy oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, rozwoju przedsiębiorczości – z uwagi

działalności samorządowej, a gotowych podręczników nie było. I wtedy na

na rosnące bezrobocie, finansowanie jednostek samorządowych oraz wiele innych,

pierwszym spotkaniu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, miasteczek

które nurtowały samorządy lokalne.

funkcjonujących
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aby je wspierać. Zajmuje stanowiska w imieniu

strukturach

demokratycznych,

ogłoszono,

że

odbędą

W trakcie działania na samorządy spadały coraz to większe zadania, którym

Z perspektywy dwudziestoletniej działalności Stowarzyszenia można stwierdzić

trzeba było podołać. Dlatego nawiązano liczne kontakty z przedstawicielami

jedno. Powołanie samorządów było ze wszech miar bardzo trafnym pociągnięciem

krajowymi i zagranicznymi. Efektem tych kontaktów było podpisanie porozumienia

i przyniosło wymierne korzyści dla społeczności lokalnych. Może te korzyści

z Ost – Akademie z Lineburga, która to Akademia przeprowadziła szkolenia

nie są aż tak widoczne, jak byśmy tego chcieli, ale należy żywić nadzieję, że doświadczenia

dla samorządowców z Wielkopolski w dziedzinie prac związanych z reformą służby

oraz zdobyta wiedza lat ubiegłych przyczynią się do dalszego ulepszania i umacniania

zdrowia oraz jak zarządzać powiatem i jak kierować jednostkami samorządowymi,

samorządności dla dobra wszystkich społeczności lokalnych na wszystkich szczeblach

aby

rozmowy

i poziomach oraz przyczynią się do stworzenia państwa obywatelskiego w prawdziwym

ze Stowarzyszeniem Merów w Bretanii. Podpisano porozumienie o współpracy

tego słowa znaczeniu, państwa, w którym każdy obywatel będzie nie tylko znał

ze Związkiem Miast i Gmin Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Nawiązano szerokie

swoje prawa, ale również w takim samym zakresie będzie znał swoje obowiązki wobec

kontakty i współpracę z izbami handlowymi, gospodarczymi i stowarzyszeniami

współobywateli, wobec swojej małej ojczyzny jak również wobec swojego Państwa.

mieć

jak

najlepsze

efekty

tego

działania.

Prowadzono

Po powstaniu powiatów Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolski przekształciło
się w Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Mija dwadzieścia lat od powstania małych społeczności gminnych. Pamiętajmy,
że nie byłoby dzisiejszych osiągnięć, bez zaangażowania pionierów samorządności.
Dziękuję za pracę i poświęcenie wszystkich samorządowców, szczególnie tych, którzy
przecierali szlaki, za przedkładanie zasady „Pro publiko bono” ponad sprawy prywatne.

Bronisław Lachowicz
Założyciel i I Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
w latach 1990 – 1994 burmistrz Miasta i Gminy Rawicz

Wągrowiec

Międzychód
Gniezno

Poznań
Grodzisk Wlkp.

Środa Wielkipolska

Konin

Turek
Gostyń

Kalisz

Pierwsi członkowie Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski

Analizując dokonania należy stwierdzić, że oczekiwania gmin i powiatów
i ich potrzeby były znacznie większe, niż możliwości ich zaspokojenia. Ze względu
na duże zapóźnienia w dziedzinie infrastruktury komunalnej, szczególnie w inwestycjach
proekologicznych, energetycznych, mieszkaniowych w gminach i powiatach staraliśmy
się zaspokajać te potrzeby przez poszukiwanie dla nich wykonawców, czemu posłużył
opracowany program wolnych terenów pod inwestycje w gminach, aktualizowany
okresowo. Program ten przyczynił się (po dostosowaniu go do programu PAIZ)
do powołania przy SGiPW Centrum Obsługi Inwestora, które to COI funkcjonuje
po dziś dzień.

SGiPW dziś - obszary działalności

Przewodniczący SGiPW:
1. Bronisław Lachowicz (1991 – 2002)
2. Michał Chojara (2003 – 2010)

20 lat działalności Stowarzyszenia pozwoliło wypracować pozycję organizacji jako

oraz samorządami lokalnymi. Po wstąpieniu w szeregi UE oferta ta uległa pewnej

silnej jednostki lobbingowej, której głos jest słyszany i poważany. W swym dorobku

zmianie. Informacje kierowane do naszych odbiorców znacznie się uszczegółowiły

SGiPW ma kilkaset stanowisk, opinii i postulatów, kierowanych do władz krajowych,

i przyjęły zasadę przekrojowego serwisu informacyjnego na temat środków

regionalnych i innych podmiotów. Nieocenioną rolę w tym względzie odgrywają

finansowych, z których korzystać mogą beneficjenci oraz unijnych ram prawnych,

Komisje Stałe (cztery, podzielone pod kątem obszarów tematycznych, jakimi mają się

a także działań warsztatowo - szkoleniowych dla przedstawicieli JST.

KALENDARIUM:

Marzec 1991 r. – powstanie Stowarzyszenia
Gmin Regionu Wielkopolski

zajmować), wspierające prace Zarządu. Ich składy, nazwy i obszary działania w minionym
okresie zmieniały się, jednak zawsze pozostawały silnym ciałem doradczym Zarządu,
wskazującym aktualne potrzeby JST i proponującym szereg rozwiązań.

3. Jacek Gursz (od 2011)

W swoich działaniach SGiPW w aktywny sposób wychodzi nie tylko
poza

granice

regionu,

ale

również

i

kraju.

Europa

jest

nam

dostępna

na wyciągnięcie ręki, a doświadczenia i lokalne rozwiązania zewnętrznych partnerów

Kwiecień 1991 r. – I Walny Zjazd Wyborczy

Październik 1996 r. – czerwiec 1997 r.

Problemy, jakie nurtują wielkopolskich samorządowców, SGiPW stara się

są naprawdę cenne. Pierwszym naszym partnerstwem, które uzyskało oficjalne

możliwość integracji i wymiany doświadczeń

rozwiązywać nie tylko drogą ich prezentacji w formie stanowisk, ale także aktywnie

umocowanie w postaci podpisanego w 2001 roku dokumentu o współpracy,

z innymi samorządami. Mamy świadomość,

poszukując odpowiedzi na zadawane pytania – poprzez organizację szeregu seminariów,

był alians ze Związkiem Miast i Gmin Meklemburgii - Pomorza Przedniego

że poprzez Walne Zgromadzenie i Komisje

konferencji i debat. Tematyka spotkań jest niezwykle obszerna i dotyczy praktycznie

z Niemiec. Wieloletnim koordynatorem i źródłem inicjatyw z niemieckim partnerem

SGiPW,

każdej dziedziny życia gminy i powiatu. Spośród sztandarowych, a jednocześnie

jest członek Zarządu SGiPW Marek Madej. Meklemburgię i Wielkopolskę łączyło wiele

bardzo popularnych, cyklicznych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie,

podobnych problemów, dlatego oba regiony mogły się nawzajem od siebie uczyć

wymienić należy seminarium „Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie”. Debata,

jak pokonywać cywilizacyjne zapóźnienia. Zawarte w 2007 r. porozumienie

przygotowywana wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Wielkopolskim

o współpracy ze Związkiem Gmin „Centralna Stara Planina” pozwoliło z kolei nam

Styczeń 2000 r. – powstanie Punktu

Kuratorem Oświaty, każdego roku gromadzi kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów

na transfer cennej dla Bułgarów wiedzy i łatwiejsze odnalezienie się w europejskiej

Informacji Europejskiej

lokalnych.

rzeczywistości. W 2009 roku wspólnie z UMWW nawiązaliśmy współpracę z heskimi

„Członkostwo gminy w SGiPW stwarza

i

mamy

realizację

wpływ

działań

na

tworzenie

mających

ważne

znaczenie dla naszego regionu.”

Tadeusz Kłos
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

I edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Styczeń 1998 r. – I Bal Wielkopolan

Grudzień 1998 r. – Zmiana nazwy
na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski

organizacjami samorządowymi. Partnerzy ci w znacznym stopniu różnią się

Październik 2000 r. – I Seminarium:

Ważnym punktem na mapie działań Stowarzyszenia jest krzewienie wśród

od dotychczasowego partnera z Meklemburgii, co pozwala na dywersyfikację

Zarządzanie oświatą w gminie i powicie

młodych Wielkopolan wiedzy na temat regionu, jego historii, kultury i tradycji, a także

prowadzonych działań. Jednym z ostatnich, prowadzonych wspólnie z samorządem

działalności samorządu terytorialnego w Polsce. Związane z tym są dwie duże inicjatywy,

województwa działań był projekt „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Obwodu

organizowane przez SGiPW: Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce i Wielkopolskie Forum Rad

Tarnopolskiego”. Dzięki dofinansowaniu przez MSZ udało się przekazać partnerom

Młodzieżowych. Pierwsza z nich obchodzi w tym roku jubileusz 15 – lecia i cieszy się

z Ukrainy wiedzę na temat sposobów pozyskiwania inwestycji.

Marzec 2002 r. – I Forum Młodzieżowe

20 lat i co dalej…

Kwiecień – październik 2005 r. – I edycja

Październik 2002 r. – powstanie Centrum
Obsługi Inwestora

niesłabnącym powodzeniem wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Druga,
skierowana do wielkopolskiej młodzieży szkół średnich i gimnazjów, od ośmiu już lat
ma na celu przybliżanie tematyki samorządności i budowania aktywnego

Konkursu Grunt na Medal

społeczeństwa obywatelskiego.

Styczeń – grudzień 2009 r. – I edycja

Stowarzyszenie
Jednym z filarów działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

swoją

pozycję

w

po

dwudziestu

regionalnym

(i

latach
nie

funkcjonowania

tylko)

środowisku

ugruntowało

samorządowym.

jest funkcjonujące od prawie 10 lat Centrum Obsługi Inwestora, które powstało

O

z inicjatywy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, jako jej

wówczas, gdy jest otwartą trybuną problemów JST, których nie sposób

regionalny przedstawiciel. Współpracując z Urzędem Marszałkowskim Województwa

nie tylko wyartykułować, ale i załatwić przez pojedyncze JST. Dlatego problemy,

Wielkopolskiego, COI jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę zagranicznych

których rozwiązania podejmuje się SGiPW dotyczą już zobowiązań, które

inwestorów, a dzięki wspólnie opracowanej Elektronicznej Bazie Ofert Inwestycyjnych

dotykają zaledwie kilku gmin, a także wyzwań o charakterze subregionalnym

Województwa Wielkopolskiego jest ona wspierana bogatym pakietem (ok. 280 ofert)

i regionalnym. Wystarczy jedynie wstać, poprosić o głos, zająć miejsce na mównicy

terenów inwestycyjnych.

i określić problem, a na pewno adresat skargi o nim się dowie. O sile realizowanych

pełnym

wykorzystaniu

jego

możliwości

przerobowych

można

mówić

zadań świadczy zaangażowanie wielkopolskich samorządów i samorządowców,
Od momentu, gdy nasze starania o członkostwo w Unii Europejskiej zaczęły

chęć pragmatycznych zmian i kreacji, której Wielkopolanom nigdy nie brakowało.

nabierać tempa, a dostępność przedakcesyjnych środków unijnych była dużo większa,

To jest cel i priorytet na kolejne 20 lat – wsłuchiwać się w samorządowe problemy

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski postanowiło powołać oficjalny Punkt

i szukać ich rozwiązań. A dla partnerów regionalnych i centralnych być nieustępliwym

Informacji Europejskiej. Początkowo PIE oferował ogólną informację na temat UE

reprezentantem samorządowego środowiska, które w każdym momencie może liczyć

oraz wyzwań i zmian, a także szans stojących przed poszczególnymi mieszkańcami

na realną strukturę wyróżniającą ją spośród innych regionów.

Konkursu „Lider wśród aktywnych”

Rola i znaczenie SGiPW w bieżącej działalności
wielkopolskich powiatów
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski powstało w marcu 1991 roku. Wtedy było to Stowarzyszenie skupiające w sposób
dobrowolny (zgodnie z decyzją rady danej gminy) tylko samorządy gminne, a od 2000 roku dołączyły do nich reaktywowane powiaty.
Jak sama nazwa wskazuje, ma ono charakter lokalny oraz pełni rolę integracyjną jednostek samorządu terytorialnego województwa
wielkopolskiego. Aktualnie w SGiPW zrzeszonych jest prawie połowa powiatów z naszego województwa. Od początku włączenia
powiatu do struktury Stowarzyszenia mam zaszczyt reprezentować drugi szczebel samorządów w tym gremium.
Jaką rolę spełni SGiPW w stosunku do powiatów? Odpowiedź na to pytanie jest zapewne wielowątkowa, pozwolę sobie skupić
się na kilku z nich.
Stowarzyszenie daje możliwość mówienia „wspólnym głosem” w sprawach bardzo ważnych dla sprawnego działania
na rzecz lokalnych społeczności, tworzących tak zwane „małe ojczyzny”. Przygotowane przez Zarząd Stowarzyszenia różnego
rodzaju

stanowiska

są

odpowiedzią

na

zapotrzebowania

zgłaszane

podczas

bezpośrednich

spotkań

w

ramach

np.: konwentu starostów, komisji działającej w ramach SGiPW, zjazdach sprawozdawczych Stowarzyszenia itp. Pozwolę sobie
w tym miejscu wspomnieć tylko te stanowiska, które wystosowano do władz wojewódzkich, centralnych i parlamentarzystów
w 2010 roku. Dotoczyły one następujących spraw:

„

1. Stanowisko w sprawie reformy służby zdrowia w zakresie szpitalnictwa w kontekście prac nad nową ustawą o działalności
leczniczej.
2. Stanowisko w sprawie drastycznego ograniczenia środków na pomoc osobom niepełnosprawnym przyznawanych
odpowiednim algorytmem samorządom powiatowym przez PFRON.
3. Stanowisko w sprawie znacznego zmniejszenia środków (do 30% w stosunku do roku 2009) na aktywizację zawodową

Dzięki takim organizacjom jak SGiPW istnieje możliwość wymiany
doświadczeń, postępuje integracja różnych szczebli samorządowych,

przyznanych Powiatowym Urzędom Pracy, które są jednostkami organizacyjnymi samorządów powiatowych.
4. Stanowisko w sprawie reformy sądownictwa w naszym kraju w zakresie ograniczenia ilości wydziałów pracy w wybranych
sądach rejonowych.

a nasz wspólny głos jest silniejszy i lepiej słyszany na forum krajowym.”
Są to moim zdaniem bardzo ważne (zapewne jedne z wielu) sprawy związane z codzienną działalnością, która leży w kompetencji
samorządów powiatowych i ma na celu służyć mieszkańcom naszych „małych ojczyzn.” Efektywność wypracowanych stanowisk
jest różnorodna, lecz mogę powiedzieć, że sprawa opisana w punkcie trzecim już przyniosła pozytywne rezultaty w postaci

Tomasz Bugajski

zwiększenia przez MPiPS kwot na aktywizację zawodową. W przypadku naszego powiatu jest to niebagatelna kwota w wysokości

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

300 000 zł. Ponadto niektóre uwagi zawarte w stanowisku dotyczącym projektu ustawy o działalności leczniczej (punkt pierwszy)

Starosta pilski w latach 2007 – 2011

zostały uwzględnione w wersji końcowej tej ustawy.
XX-lecie działalności Stowarzyszenia i istnienia na mapie Wielkopolski należy ocenić pozytywnie. Dlatego też zachęcam samorządy
powiatowe (jak również gminne) do przystąpienia do Nas. W ten sposób, jako czynni członkowie, będziemy mogli wspólnie prowadzić
działalność na rzecz poprawy skuteczności władzy samorządowej I i II szczebla. Na zakończenie pragnę serdecznie pogratulować
pomysłodawcom utworzenia przed dwudziestu laty Stowarzyszenia, stanowiącego dziś jedną z ważniejszych sił samorządowych
naszego województwa, które ma na celu reprezentowanie interesów mieszkańców gmin i powiatów na wyższych szczeblach władzy
w naszej ojczyźnie.
Ryszard Kurp
Starosta Wolsztyński
Wiceprzewodniczący Zarządu SGiPW
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Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – jubileusz XV – lecia
Mija właśnie 15 lat od czasu, gdy w wielu szkołach Wielkopolski rozpoczęto

Dla realizacji zadań konkursu szczególnie ważne jest wsparcie i pomoc samorządów.

realizację programu edukacji regionalnej „Wielkopolska moja mała ojczyzna”. Program

Bez pomocy władz lokalnych, wspierających finansowo organizację poszczególnych

został napisany w 1996 r. przez ówczesnych doradców metodycznych ODN – Poznań

etapów i zaangażowania wielkiej liczby nauczycieli i dyrektorów szkół nie udałoby się

- 15 lat doświadczenia i pasji

i zyskał akceptację władz oświatowych - DKO - 4014 -11/97. Był wówczas jedynym

odnieść tak wielkiego sukcesu, jakim jest niewątpliwie liczny udział dzieci i młodzieży

- ponad 2 tys. uczestników każdego roku

w Polsce, na tak wielką skalę realizowanym programem edukacji regionalnej.

w konkursie.

- ok. 200 laureatów w każdej edycji

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce to:

- ok. 40 szkół zaangażowanych w organizację
poszczególnych etapów

Celem programu było zainteresowanie uczniów dziedzictwem kulturowym

Uroczystość zakończenia każdej kolejnej edycji konkursu jest przeprowadzana

regionu, przybliżenie piękna ich najbliższego środowiska oraz kształtowanie

co roku w innej miejscowości i jest nie lada wyzwaniem dla jej gospodarzy.

świadomości własnych korzeni, przy jednoczesnym zrozumieniu różnych kultur

Duża liczba uczestników uroczystości, przybywających z różnych stron Wielkopolski

i tradycji. Dobór tematów dla poszczególnych klas został przewidziany w taki sposób,

to z jednej strony świetna okazja do promocji regionu, jego artystów, kuchni

by łączył elementy wiedzy geograficzno – przyrodniczej, historycznej i etnograficznej.

i zabytków, a z drugiej ogromna odpowiedzialność – by się godnie zaprezentować
i podołać wszystkim, przede wszystkim logistycznym, wyzwaniom. Stąd tak

Duże zainteresowanie środowisk szkolnych realizacją programu edukacji
regionalnej znalazło swoje odzwierciedlenie w udziale młodzieży w Konkursie Wiedzy

wiele instytucji i osób prywatnych angażuje się w organizację uroczystości,
co jest niewątpliwie czynnikiem integrującym lokalne społeczności.

o Wielkopolsce, którego zadaniem było i jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży
wiedzy o Wielkopolsce. Pomysł zorganizowania Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce
narodził się na bazie współpracy SGiPW i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Poznaniu, przy ogromnym zaangażowaniu ówczesnej dyrektor biura SGiPW
Ewy Komorowskiej i autorów programu edukacji regionalnej. Pierwszy konkurs nosił
nazwę Turnieju Wiedzy o Wielkopolsce i miał nieco mniejszy zasięg niż obecnie.
Jednakże duże zainteresowanie młodzieży i nauczycieli udziałem w konkursie skłoniło
jego pomysłodawców do poszukiwań partnerów, którzy zechcieliby zaangażować się
w tak duże przedsięwzięcie. Chęć podjęcia takiej współpracy ze Stowarzyszeniem
Gmin i Powiatów Wielkopolski wyraziły: Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego,

Wielkopolski

Kurator

Oświaty

oraz

Wojewódzka

Biblioteka

Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Wielkopolskiego przy wsparciu i życzliwości Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
O popularności konkursu świadczy liczba biorących w nim udział uczniów,
która na etapie szkolnym wynosi co roku ponad 2,5 tys. uczestników. W konkursie
biorą udział uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI i gimnazjalnych klasy I-III,
pokonując kolejno cztery etapy: szkolny, powiatowy, rejonowy oraz wojewódzki.

Korzystając z okazji, wszystkim zaangażowanym od wielu lat w realizację konkursu:
uczniom, nauczycielom, rodzicom, samorządowcom i władzom za zrozumienie
i wspieranie idei konkursu, wyrozumiałość i wsparcie serdecznie dziękuję!

W edukację regionalną aktywnie włączają się nie tylko nauczyciele,
ale także rodzice, którzy wraz ze swoimi dziećmi, zwiedzają zabytki, poznają historię

Wiesława Surdyk – Fertsch

oraz atrakcje turystyczne i przyrodnicze regionu. W piętnastoletniej historii

Współautorka programu edukacji regionalnej i przewodnicząca

konkursu odnotowaliśmy wielu takich laureatów, którzy odnosili zwycięstwo

Wojewódzkiej Komisji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

w konkursie przez sześć kolejnych lat. Znani są także uczniowie, którzy tytuły
laureatów konkursu uzyskiwali jako uczniowie 3 klasy szkoły podstawowej,
co świadczy nie tylko o popularności konkursu, ale także o ogromnym zaangażowaniu
jego uczestników!

Edukacja samorządowa młodych
Krzewienie wiedzy na temat samorządu lokalnego wśród mieszkańców

młodzieży o różnym stopniu zaangażowania w działania. Podczas takich spotkań

Wielkopolski jest ciągłą misją Stowarzyszenia. Aby odnieść sukces na tym polu, należy

uwalniana jest twórcza energia młodych ludzi, a młodzieżowa burza mózgów pozwala

zachęcać już najmłodszych Wielkopolan do aktywnego udziału w inicjatywach lokalnych.

uwierzyć uczestnikom w swoje możliwości, by następnie przekuć je w realne działania

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski już od wielu lat zaprasza młodzież

na rzecz społeczności lokalnych.

do „brania spraw w swoje ręce”, przybliżając tematykę samorządności poprzez
organizację Wielkopolskiego Forum Rad Młodzieżowych.

Jednak spotkania w ramach Forum Rad Młodzieżowych to nie tylko ciężka praca
twórcza podczas wielogodzinnych spotkań warsztatowo – szkoleniowych. W czasie

„Członkostwo

Podstawą powyższych działań są funkcjonujące w regionie gminne i powiatowe

spotkań, które od kilku lat realizowane są w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym

jako ważną możliwość integracji z innymi

rady młodzieżowe. Twory te są silnie osadzone w ustawach samorządowych, dających

w Żerkowie, organizowane są niezwykle wartościowe spotkania z ciekawymi ludźmi,

samorządami Wielkopolski. Poprzez Walne

prawo radom gmin i powiatów, powoływania młodzieżowych organów władzy.

autorytetami, którzy zachęcają młodzież do aktywności. Przez szereg lat gośćmi

Zgromadzenia i działalność w ramach

Jest to nie tylko doskonała kuźnia kadr dla „dorosłego” samorządu, ale przede wszystkim

takich spotkań byli m.in. Stefan Stuligrosz, Agnieszka Duczmal, Ojciec Jan Góra

sposób na rozwój aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Młodzi zaangażowani

czy Ireneusz Krosny, którzy traktowali młodzież jako równorzędnych partnerów.

w

doświadczeń,

Atmosfera tych spotkań jest absolutnie wyjątkowa, a młodzież dzięki nim wie,

osiągnięć i doświadczeń oraz korzystania

wzajemnych kontaktów, a także poszerzania wiedzy i horyzontów. Spotkania

że ich wysiłki w dorosłym życiu pozwolą odnieść sukces dla siebie oraz społeczności

z wiedzy i praktyki innych. Te doświadczenia

i integracja podczas Forum Młodzieżowego dają takie unikalne możliwości,

lokalnych. Bardzo sympatycznym dopełnieniem obrad Forum, jest kreatywna

dają

z których co roku korzysta rzesza młodych ludzi.

organizacja czasu wolnego, czyli organizacja wycieczek i rajdów rowerowych

w SGiPW ma sens i przynosi korzyści.”

działania

rad

młodzieżowych

potrzebują

jednak

wymiany

w

SGiPW

traktujemy

Komisji mamy wpływ na tworzenie i realizację
działań o znaczeniu regionalnym. Daje nam
to również możliwość prezentacji własnych

przeświadczenie,

że

członkostwo

które pozwalają na jeszcze większą integrację z regionem.
Roman Musiał
Burmistrz Międzychodu

Idea młodzieżowych inicjatyw lokalnych musi mieć poparcie wśród dorosłych
polityków lokalnych. Jest to o tyle ważne, że bez wsparcia, energia młodych ludzi
może nie zostać wykorzystana. Jednakże dzięki m.in. takim działaniom, wielu lokalnych
włodarzy, radnych i pedagogów dostrzega potrzebę tego rodzaju wsparcia inicjatyw
młodych. Pracownicy biura SGiPW i członkowie Zarządu prowadzą także aktywne
działania informacyjne, również pomiędzy spotkaniami Forum Młodzieżowego,
w efekcie których w kilku gminach powstały rady młodzieżowe.
Organizatorzy Forów Młodzieżowych już dziś obserwują owoce swoich działań
– wielu młodzieżowych radnych już dorosło i z powodzeniem startują w „dorosłych”
wyborach, działają w organizacjach pozarządowych czy piastują inne ważne funkcje
na rzecz swoich społeczności lokalnych. Co jest tutaj najistotniejsze – nie wyjechali,
pozostali na miejscu i działają aktywnie, wdrażając w życie ideały nabyte podczas
młodzieżowej aktywności.
Tomasz Telesiński
Pierwsze spotkanie w ramach Forum, odbyło się wiosną 2003 roku w Rogoźnie

Rzecznik prasowy SGiPW

i przeszło wszelkie oczekiwania organizatorów. Tematem przewodnim były nadzieje
i obawy młodzieży związane z integracją europejską. Zaangażowanie i pomysłowość
uczestników spowodowała, że Forum na trwałe zagościło pośród inicjatyw
realizowanych przez SGiPW. Oprócz Unii Europejskiej, w kolejnych latach pojawiały się
m.in. zagadnienia związane z ochroną środowiska, rynkiem pracy, funduszami
dla

inicjatyw

młodzieżowych

oraz

uczczeniem

miejsc

pamięci

narodowej.

Pomimo tego, że za każdym razem Forum przyciąga aktywną młodzież inną tematyką,
to nieodłącznym elementem obrad i szkoleń, jest tematyka funkcjonowania rad
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młodzieżowych. Program spotkania jest skonstruowany tak, aby odpowiadał
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Centrum Obsługi Inwestora
„Kamienie milowe” w historii naszego COI

bazy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych – infobase, obsługiwanej

Pasjonaci Wielkopolski i samorządu terytorialnego, którzy na początku lat 90-

m.in. przez nasze COI. Dodam, że od roku 2009 taką elektroniczną bazę – EBOI,

tych tworzyli Stowarzyszenie zadbali, by w statucie naszej organizacji znalazł się zapis

posiada i wykorzystuje również województwo wielkopolskie. W efekcie, spośród

o wspieraniu rozwoju gospodarczego JST. Z początku, by realizować ten cel wydawano

wstępnej liczby kilkudziesięciu ofert, inwestor decyduje się na wizytę w kilku

katalog ofert inwestycyjnych, zawierający wydrukowane i zebrane w jedną całość

lub kilkunastu miejscach w naszym regionie.

informacje o atrakcyjnych terenach. Ta solidna skarbnica wiedzy inwestycyjnej była
dystrybuowana wśród instytucji okołobiznesowych, agencji rządowych oraz ambasad.

Dużą przyjemnością, zarówno dla wszystkich konsultantów COI, jak i dla licznych
włodarzy samorządowych, z którymi dane nam było współpracować przy okazji wielu

Silne zaangażowanie osób związanych ze Stowarzyszeniem, opisany powyżej know

projektów, były wizyty na terenach wybranych przez inwestora, zrealizowane w latach

– how oraz bliska współpraca z samorządami z regionu to główne karty przetargowe,

2002 - 2011. Jak trafnie zauważył prof. Leszek Balcerowicz – wybitny polski ekonomista:

które spowodowały, że w roku 2002 udało się podpisać z ówczesną Państwową Agencją

„inwestycje bezpośrednie to nie filantropia, a biznes” i w myśl tej idei, za każdym razem

Inwestycji Zagranicznych umowę o stworzeniu Centrum Obsługi Inwestora.

bardzo wnikliwie analizowane są parametry zaproponowanych terenów oraz szeroko
pojęty klimat inwestycyjny, panujący zarówno w okolicy, jak i w pomieszczeniach

Na wymierne efekty pracy zespołu oraz zmobilizowanych samorządów,

urzędu gminy prezentującego ofertę. My w COI jesteśmy pewni, że w wielkopolskich

nie trzeba było długo czekać. Pierwszym projektem, przy którym COI pracowało

samorządach jest wielu wójtów, burmistrzów, których można by zapytać, jak ten

na zasadach one-stop-shop, była zrealizowana w roku 2003 inwestycja Geastamp

właściwy klimat skutecznie kreować.

Automotion we Wrześni. Po dziś dzień ta potężna fabryka tłoczy blachy
aluminiowe, zatrudniając ponad 200 osób i wykonując krytyczne części karoserii
do samochodów produkowanych przez koncern VW w Poznaniu.
„Członkostwo w organizacjach skupiających
jednostki
daje

liczne

samorządu
możliwości

terytorialnego

Dużym wzmocnieniem sił promocji inwestycyjnej Wielkopolski, było włączenie

porównywania

się w ten proces Urzędu Marszałkowskiego. Od tego momentu to Marszałek

doświadczeń na temat różnych rozwiązań
w codziennej działalności gmin. Gmina
Środa Wielkopolska bardzo ceni sobie
członkostwo
i

Powiatów

organizacją

w

Stowarzyszeniu

Wielkopolski,
wychodzącą

które

Gmin
jest

Województwa zlecał działalność COI wybranym podmiotom. I tak, zadania
wchodzące w zakres obowiązków COI podzielone zostały między SGiPW a WARP.
Taki układ trwał do roku ubiegłego, kiedy to całość zadań została ponownie przejęta
przez Stowarzyszenie.

naprzeciw

naszym oczekiwaniom.”

Pisząc o najważniejszych momentach z historii COI nie można pominąć wszystkich
edycji Konkursu „Grunt na Medal” – tak popularnego wśród wielkopolskich samorządów.

Wojciech Ziętkowski
Burmistrz Środy Wielkopolskiej

Przez jego cztery edycje „przewinęła się” ponad setka najlepszych terenów z naszego
regionu. Największą satysfakcją dla nas jest fakt, że część z tych terenów została
już zagospodarowana przez inwestorów. Pozostałe, wraz z innymi ofertami, tworzą
kreowaną od roku 2009 Elektroniczną Bazę Ofert Inwestycyjnych Województwa
Wielkopolskiego, której merytoryczną jakość gwarantuje właśnie nasze COI.

Źródło: Honda Logistics Center Central Europe Sp. z o.o.

Nowe logo – jeszcze wyższa jakość usług
Zespół tworzący COI jest szczegółowo rozliczany z efektów – prócz kontroli
wewnętrznej – Zarząd jest również sprawdzany bezpośrednio przez Polską Agencję
Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Regularne szkolenia umożliwiają sukcesywne

Obsługa inwestorów
Jak funkcjonujemy na co dzień? Sposób działania naszego COI mieści się

poszerzanie wiedzy konsultantów COI, która w efekcie służyć ma zarówno
samorządowcom, jak i inwestorom zagranicznym.

w standardach przyjętych w polskim systemie obsługi inwestorów zagranicznych.
Po pierwsze – tworzymy siatkę współpracujących samorządów w ramach sieci COI

Zgodnie z nowymi wymaganiami Ministerstwa Gospodarki – COI musiało przejść

oraz budujemy bazy danych. Po drugie - wspólnie z naszym inwestorem –

3-etapowy proces audytu i certyfikacji. W efekcie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów

dokonujemy analizy ofert pod kątem wymagań projektu i możliwości stworzenia

Wielkopolski otrzymało dokument zaświadczający o pełnej certyfikacji jednostki.

tak zwanej short listy obszarów do zweryfikowania na miejscu. Wartym podkreślenia

Ponadto, jako jedyna instytucja w naszym regionie, mieliśmy prawo do zaadaptowania

jest fakt, że najczęściej inwestor ma okazję wybrać oferty przesłane uprzednio (drogą

oficjalnego logo Ministerstwa Gospodarki, którego adresatem są inwestorzy planujący

elektroniczną) przez konsultantów COI, a pobrane z wykorzystaniem elektronicznej

wejście na rynek Polski.
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Rola SGiPW w działaniach na rzecz ochrony środowiska
Ochrona środowiska jest jednym z ważniejszych obszarów aktywności samorządów
terytorialnych. Nowe obowiązki wynikające z wejścia Polski do europejskiego
systemu prawnego zmuszają do wprowadzania zmian i w polskim prawodawstwie
środowiskowym.
Wiele z nich dotyczy sfery działalności samorządu. Gospodarka odpadami,
sfera kształtowania przestrzeni w procesie planowania przestrzennego, gospodarka
wodno-ściekowa, ochrona powodziowa, ochrona przyrody, kształtowanie polityki
energetycznej – te i inne zagadnienia bezpośrednio bądź pośrednio są związane
z aktywnością gmin, powiatów, a od niedawna i samorządu wojewódzkiego.
Również Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski bardzo aktywnie pracuje
w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W ramach Stowarzyszenia
pracuje Komisja Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, skupiając najbardziej
tą tematyką zainteresowanych przedstawicieli gmin i powiatów.
Wielki nacisk Stowarzyszenie kładzie na kształcenie kadr samorządowych
związanych z ochroną środowiska, stąd w naszej ofercie liczne warsztaty, konferencje
i seminaria. SGiPW organizowało konferencje poświęcone zarówno tematyce
prawnej związanej z ochroną środowiska (debaty nad projektami ustaw, interpretacje
ustawodawstwa środowiskowego), jak i seminaria problemowe. Rozpoczęliśmy
cykl regionalnych spotkań w sprawie gospodarki wodnej, retencjonowania wody

Podsumowanie
Pisząc podsumowanie dotychczasowej działalności Centrum Obsługi
Inwestora, należy wspomnieć o specyficznych uwarunkowaniach makroekonomicznych
w latach 2008 -2009. Chodzi mianowicie o światowy kryzys gospodarczy, którego
początek datuje się właśnie na końcówkę roku 2008. Mimo, że według statystyk
przebieg kryzysu w naszym kraju miał charakter nieco aksamitny – cytując
sformułowanie używane przez Ministra Gospodarki i Wicepremiera pana Waldemara
Pawlaka, można było zaobserwować pewne zawieszenie w projektach. Szczególnie
zauważalne było to w branży Automotive. Dane odradzającej się gospodarki
napawają optymizmem. Nasze COI realizowało rocznie średnio 50 projektów (zapytań
inwestycyjnych), w najgorszym roku 2009 ilość ta była najniższa – 33. Na szczęście
zarówno ubiegły rok, jak i ten bieżący obfitują nie tylko w liczne zapytania, ale także
tzw. zamknięte projekty. Tylko w marcu trzech „naszych” inwestorów ogłosiło decyzję
pozytywną dla Wielkopolski. Wkrótce szczegółowe informacje będą mogły ujrzeć
światło dzienne. My, konsultanci COI, wierzymy, że nasza aktywność nie pozostaje
bez znaczenia dla całego procesu napływu BIZ. I choć możliwości wsparcia
inwestora z naszej strony nigdy nie są tak duże jak byśmy tego chcieli, to i tak wierzymy,
że istnienie takich nie-komercyjnych i nie-urzędowych instytucji wspierających,
jest przez inwestorów zauważalna, a przez samorządy aktywne na tym polu doceniana!
Łukasz Filipiak
Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora i Biura SGiPW

i ochrony przeciwpowodziowej (pierwsze takie spotkanie odbyło się 5 października
2010 r. w Kaliszu). Tematyka konferencji obejmowała wszystkie znaczące, aktualne
problemy ekologiczne: wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej, wdrażanie unijnego
programu ochrony przyrody Natura 2000, problematykę nowoczesnych rozwiązań
w gospodarce odpadami, sprawy rozwiązań w gospodarce wodno-ściekowej
umożliwiających spełnienie norm zapisanych w polskich zobowiązaniach wobec Komisji
Europejskiej i inne.
SGiPW bardzo aktywnie uczestniczyło w debacie o systemie finansowania
ochrony środowiska w Polsce, sprzeciwiając się pomysłom likwidacji Narodowego
i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako gwarantów
finansowania ogromnych zobowiązań Polski we wdrażaniu kosztownych unijnych
dyrektyw środowiskowych.
Stowarzyszenie,

jako

jedyna

tego

rodzaju

reprezentacja

samorządowa

w Wielkopolsce, ma ambicje uczestniczyć w wielu wydarzeniach, ale również inicjować
ważne przedsięwzięcia związane z tym obszarem. Stąd pomysł zorganizowania
debaty poświęconej energetyce atomowej w Polsce i Wielkopolsce. Zapraszamy
do udziału przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, instytucji związanych
z branżą energetyczną – chcemy zaproponować rzeczową debatę dotyczącą szans,
ale i zagrożeń związanych z obecnością siłowni nuklearnej w Wielkopolsce
i zlokalizowania składowiska odpadów radioaktywnych.
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Pierwszą międzynarodową inicjatywą Stowarzyszenia w dziedzinie ochrony
środowiska jest Program Społecznego Monitoringu Środowiska. Jego celem
jest

podjęcie

współpracy

pomiędzy

w

zakresie

obserwowania

wybranymi

najbliższego

placówkami

środowiska

szkolnymi

przyrodniczego;

monitorowania jego dynamiki i zgłaszania potrzeb w zakresie jego ochrony
i przeciwdziałania zagrożeniom, zainteresowanie młodzieży szkolnej z placówek
oświatowych

poziomu

licealnego

sprawami

środowiska

i

jego

ochrony.

Programem chcemy zainteresować partnerów z Hesji, Skanii, Bułgarii, Litwy,
Meklemburgii. Efektem Programu będzie raport i konferencja porównujące

„

Organizacje takie jak Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski dają

metody badawcze, metodykę pracy edukacyjnej i podejścia do problemów ochrony
środowiska w różnych systemach edukacyjnych. SGiPW od początku podejmowało

możliwość wymiany doświadczeń; ważna jest również ich działalność

samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami, inicjatywy integrujące

szkoleniowa. Przede wszystkim jednak dzięki integracji dużej liczby jednostek

samorządy w obszarze ochrony środowiska – do najciekawszych należą Autobus

mogą stanowić lobby samorządowe.”

Energetyczny (wizyty autobusu-laboratorium czystej energii) w 2004 r., organizowane
we współpracy z Agencją Informacji i Ochrony Środowiska Debaty Warciańskie
(warsztaty problemowe dla wielkopolskich samorządów położonych nad Wartą)

Wójt Gminy Rozdrażew

realizowane od 2004 r.
Stałą formą aktywności SGiPW w tej dziedzinie jest prezentacja problemów
środowiskowych (prawnych i merytorycznych) podczas corocznych spotkań
z parlamentarzystami.
SGiPW współpracuje ze wszystkimi znaczącymi regionalnymi instytucjami
i podmiotami pracującymi w obszarze ochrony środowiska: z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony
Środowiska, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, Regionalną Dyrekcją
Ochrony

Środowiska,

Mariusz Dymarski

Departamentem

Środowiska

Urzędu

Marszałkowskiego,

Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, jak również
z Ministerstwem Środowiska, Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Powiększający się zakres obowiązków naszego kraju, wynikający z konieczności
wdrażania nowych dyrektyw środowiskowych powoduje, że samorządy na bieżąco
będą musiały zwiększać swe kompetencje i umiejętności w tym obszarze.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest wielkim sojusznikiem w tej kwestii.

Krzysztof Mączkowski
Zawodowo zajmujący się sprawami ochrony środowiska i rozwoju regionalnego,
w latach 1998-2011 był delegatem Poznania do SGiPW,
w latach 1998-2002 przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich,
w latach 2002-2011 członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

