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WSTĘP  

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

W imieniu sygnatariuszy, oddaję w Państwa ręce sprawozdanie z działań 
zrealizowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, podczas 
Prezydencji Związku Gmin Pomorskich oraz Związku Gmin Lubelszczyzny. 

W sprawozdaniu zostały ujęte wspólne inicjatywy organizacji aktywnie działających 
w OPOS. Koncentrowały się one w głównej mierze na promowaniu 25 Postulatów 
Samorządowych oraz koordynacji udziału naszych przedstawicieli w pracach Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas odbytych spotkań podejmowaliśmy dyskusję           
w zakresie  aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem samorządów.  

Kontynuując rozpoczęte w 2013 roku działania, współuczestniczymy w tworzeniu 
polityki samorządowej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu 
terytorialnego Rzeczpospolitej Polski. Najistotniejszym owocem naszej współpracy na forum 
OPOS  jest otwarcie się na dialog z instytucjami, które nadają kierunki funkcjonowania JST. 

Wyrażam nadzieję, że podjęte do tej pory inicjatywy oraz działania naszych licznych 
przedstawicieli reprezentujących interesy JST, zarówno na szczeblu administracji rządowej, jak 
i samorządowej, usatysfakcjonowały sygnatariuszy OPOS.  

Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w działania 
Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych do tej pory i wyrazić nadzieję na 
dalszą owocną współpracę na rzecz samorządów. Realizowane aktualnie przez SGiPW 
działania związane z prezydencją OPOS, prowadzą do wnikliwej recenzji samorządowej 
przestrzeni prawnej oraz wysuwania propozycji, które w naszej ocenie korzystnie wpłyną na 
sytuację naszego środowiska. Mamy nadzieję, że również dzięki wsparciu poszczególnych 
członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, z czasem doprowadzimy do 
osiągnięcia optymalnych dla JST celów. 

 
 
 

Jacek Gursz 
 

Przewodniczący SGiPW 
p.o. Prezydencji OPOS 
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Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Pozarządowych zostało podpisane 29 października 2013 r.         
w Nowej Soli. Głównym celem organizacji jest wspólna i skoordynowana reprezentacja Stron 
porozumienia w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem  samorządu terytorialnego 
w Polsce oraz wzajemna wymiana dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem regionalnych 
organizacji samorządowych. 

SYGNATARIUSZE OPOS 

 Związek Gmin Pomorskich, 

 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, 

 Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, 

 Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, 

 Śląski Związek Gmin i Powiatów, 

 Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, 

 Związek Gmin Lubelszczyzny,  

 Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, 

 Związek Gmin Śląska Opolskiego  

 Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. 

 

CELE OPOS 

 opracowywanie i prezentowanie wspólnych stanowisk centralnym organom władzy 

publicznej  

w Polsce oraz na forum publicznym, 

 opracowywanie projektów aktów normatywnych i przedstawianie ich właściwym 

podmiotom posiadającym inicjatywę prawodawczą, 

 prowadzenie działalności lobbingowej związanej z najważniejszymi zmianami w prawie 

dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, 

 reprezentowanie Stron porozumienia w rozmowach z centralnymi organami władzy 

publicznej  

w Polsce, 

 koordynację działań Stron porozumienia celem zwiększenia ich efektywności; 

 stworzenie platformy wymiany doświadczeń, opinii, stanowisk oraz dobrych praktyk 

związanych  

z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych oraz zrzeszonych w nich 

jednostek samorządu terytorialnego, 

 wzajemne doradztwo i pomoc w sporządzaniu i opiniowaniu dokumentów w sprawach 

dotyczących samorządu terytorialnego. 

Współpraca w ramach OPOS jest organizowana z zachowaniem zasad równości wszystkich 

sygnatariuszy, wzajemnego partnerstwa. Żadna organizacja nie stara zdobyć dominacji w OPOS. 

W ramach swoich oddziaływań legalistycznych Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji 

Samorządowych są wykorzystywane różne formy oddziaływania, w szczególności: rzecznictwo 

interesów samorządowych w ministerstwach, posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu RP, Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP. Ponadto podejmowane są oddziaływania poprzez 

media ogólnopolskie i regionalne, a w razie potrzeby również lokalne.  

 

II. INFORMACJA Z POSIEDZEŃ  PRZEDSTAWICIELI OPOS W 2015 R.  

Spotkanie sygnatariuszy OPOS 22 – 23 czerwca 2015 r. w Gdańsku.  
 

     Zgodnie z przyjętym wcześniej scenariuszem, spotkanie kończyło półroczną prezydencję Związku Gmin 

Pomorskich. Jednocześnie celem dwudniowego spotkania było przedyskutowanie bieżących problemów  
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środowiska samorządowego oraz podjęcie działań i stanowisk dotyczących samorządowej przestrzeni 

prawnej. 

Spotkanie rozpoczęło się konsultacjami dyrektorów biur organizacji tworzących OPOS, w którym udział 

wziął Dyrektor SGiPW Tomasz Telesiński. Omówione zostały wówczas materiały przedłożone przez 

poszczególne związki i stowarzyszenia oraz sprawy organizacyjne OPOS-u. 

W dalszej części posiedzenia, gdy na spotkaniu zjawili się wszyscy przedstawiciele organizacji, 

przedmiotem dyskusji stały się konkretne stanowiska. Podjęto dyskusję m.in. na temat projektu ustawy  

o Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego, projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych oraz konieczności wprowadzenia rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa 

pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej. Nie zabrakło również dyskusji na temat finansowych  

i prawnych aspektów zadań zleconych, jak i działań OPOS w kontekście współpracy z Komisją Wspólną 

Rządu i Samorządu Terytorialnego. Udział w spotkaniu Wiceministra Administracji i Cyfryzacji Bogdana 

Dombrowskiego, pozwolił na dyskusję na temat zasad finansowania projektów z ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa.   

Drugi dzień spotkania poświęcono projektowi „25 postulatów na XXV-lecie samorządu terytorialnego”. 

Zbiór uwag i tematów, które powinny zdominować dyskusję nad niezbędnymi reformami ustroju JST, 

został przedstawiony przez przedstawicieli poszczególnych organizacji, na podstawie uprzednio 

podzielonych zagadnień do realizacji. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zajmować się będzie 

postulatami dotyczącymi tworzenia prawa samorządowego, czyli m.in. monitorowaniem sytuacji 

związanej z utworzeniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego oraz finansowymi skutkami 

nowelizacji prawa samorządowego. 

 

Spotkanie sygnatariuszy OPOS 31 marca 2015 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
 

Spotkanie w siedzibie Ministerstwa zostało zorganizowane przez Związek Gmin Pomorskich, który  

w I półroczu 2015 r. przewodził OPOS-owi. Posiedzenie składało się z dwóch części – w jego pierwszym 

elemencie zgromadzeni przedyskutowali stanowiska i propozycje rozwiązań legislacyjnych, 

przygotowanych uprzednio przez poszczególne organizacje zrzeszone w inicjatywie OPOS. W drugiej części 

udział wzięli Wiceministrowie Administracji i Cyfryzacji, którym przedstawiono opinie OPOS na temat 

kluczowych rozwiązań legislacyjnych. 

Przez pierwsze dwie godziny, przedyskutowany został obszerny materiał, dotyczący uwag do prawa 

samorządowego. W orbicie ustaleń i formułowania wniosków, znalazły się m.in.: 

• Ustawa o systemie oświaty  

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

• Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

• Ustawa Prawo energetyczne 

• Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

• Ustawa o pomocy społecznej 

• Ustawa o dochodach JST, ustawa o lasach 

• Ustawa o opłatach i podatkach lokalnych 

• Ustawa prawo ochrony środowiska 

• Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

• Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych 

• Ustawa o finansach publicznych 

• Ustawa o gospodarce nieruchomościami 

Ponadto zgromadzeni dyskutowali nad kształtem stanowiska w sprawie projektu ustawy wniesionego 

do Sejmu RP w dniu 14 stycznia 2015 r. (druk nr 3077), zmieniającego ustawę o podatku od towarów  

i usług z dnia 11 marca 2004 r., który w znaczący sposób wpływa na kształt finansów publicznych.    
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Delegacja SGiPW zaprezentowała również uwagi, postulaty i spostrzeżenia, dotyczące rozwiązań 

prawnych związanych z funkcjonowaniem związków międzygminnych. Obszerny materiał  

zaprezentowanych przez mecenasa Macieja Kiełbusa z Dr Krystian Ziemski&Partners Kancelaria Prawna, 

został wypracowany podczas specjalnego spotkania 13 marca 2015 r. Konsultacje zorganizowane przez 

Stowarzyszenie, zgromadziły kilkanaście związków międzygminnych z regionu, a ich wnioski pozwoliły na 

sformułowanie kompletnego materiału zawierającego pakiet propozycji rozwiązań legislacyjnych. 

W drugiej części posiedzenia do obrad dołączył Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik. 

Poinformował zgromadzonych o kierunkach i postępie prac legislacyjnych związanych z Rządowym 

projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(druk 2656). Minister zapoznał się z propozycjami przedstawicieli OPOS, które dotyczą powyższego prawa, 

informując, że w miarę możliwości będzie się starał zrealizować postulaty strony samorządowej.  

Bardzo istotnym elementem spotkania było zaproponowanie przez Wiceministra Wójcika, przyjęcia 

stałej reprezentacji Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu, w charakterze stałych obserwatorów. Fakt ten pokazuje jak istotnym „graczem”  

w środowisku samorządowym staje się inicjatywa, która narodziła się w Wielkopolsce w 2012 roku oraz 

poszczególne organizacje ją tworzące. 

 

Spotkanie sygnatariuszy OPOS, PAŁAC KULTURY I NAUKI w Warszawie, 25.09.2015 
 

     Podczas spotkania przedstawiciele organizacji regionalnych, zaprezentowali propozycje stanowisk, 

które zostały podjęte przez zgromadzenie OPOS. W czasie spotkania uchwalono: 

 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz 

rozwoju lokalnego i regionalnego zgłoszonej przez Prezydenta RP B. Komorowskiego (druk 1699); 

 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o Związkach Metropolitarnych (druk 2107); 

 Stanowisko w sprawie Ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach 

gminnych (Śląski Związek Gmin i Powiatów); 

 Stanowisko w sprawie podjęcia prac w zakresie przeprowadzenia kolejnych zmian legislacyjnych  

w ustawie prawo energetyczne, mających na celu umożliwienie samorządom organizacji 

przetargów na dostawę energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz na konserwację 

oświetlenia publicznego (Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich); 

 Stanowisko w sprawie finansowania pobytu osób w domach pomocy społecznej z dnia 16 września 

2015 r.; 

 Stanowisko w sprawie możliwości pogorszenia sytuacji finansów publicznych, w wypadku 

jednostronnych zmian w systemie podatkowym z dnia 16 września 2015 r. 

Dwa ostatnie stanowiska zostały zaproponowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski  

i przyjęte wcześniej przez Zarząd organizacji. Samorządowcy z całego kraju poparli obawę wielkopolskich 

JST, związaną z niebezpiecznymi dla kondycji finansów publicznych, propozycjami zwiększenia kwoty 

wolnej od podatku. Z przychylnością odniesiono się również do naszych żądań związanych ze zmianą 

podejścia do zasad finansowania pobytu osób w domach pomocy społecznej (wszystkie stanowiska 

dostępne na stronie www.sgipw.wlkp.pl). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgipw.wlkp.pl/
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Praca, dorobek i determinacja Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych została 

dostrzeżona przez centralne ośrodki decyzyjne, poprzez zaproszenie przedstawicieli inicjatywy do prac  

w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zgromadzeni podczas spotkania w Warszawie 

ustalili na drodze głosowania, że stałym przedstawicielem OPOS w Obradach Plenarnych KWRiST będzie 

Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, a jego zastępcą będzie przewodniczący organizacji 

aktualnie pełniącej prezydencję w OPOS. Ponadto zgodnie z oczekiwaniami Ministra Administracji  

i Cyfryzacji, wyłonieni zostali przedstawiciele do Zespołów problemowych. 

 
Spotkanie sygnatariuszy OPOS,  Urząd Miasta Łodzi, 3 grudnia 2015 r. 
 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji po prezentacji dotyczącej realizacji zadań zleconych przez urzędy 

stanu cywilnego, została zaakceptowana propozycja Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego dotycząca 

przeprowadzenia ogólnopolskiego badania w zakresie oszacowania wpływu zmian prawnych 

i informatycznych na sposób funkcjonowania USC. W tym celu do końca 2015 roku zorganizowana 

zostanie grupa robocza skupiająca przedstawicieli każdej z organizacji OPOS, która opracuje założenia 

analizy, skoordynuje przeprowadzenie badania w gminach i przekaże uzyskane wyniki.  

Omówione zostały bieżące działania Rządu i Parlamentu w zakresie planowanych zmian w prawie 

samorządowym, w tym w oświacie. Organizacje działające w OPOS jednogłośnie zaakceptowały potrzebę 

dokonania oszacowania kosztów wdrożenia planowanych zmian w tym zakresie. Związek Gmin 

Lubelszczyzny zobowiązał się do opracowania formularza który posłuży zebraniu danych z gmin, 

a przekazany zostanie pozostałym organizacjom w celu dokonania analizy na jak największym obszarze 

kraju. 

Podczas spotkania została podsumowana dotychczasowa aktywność OPOS-u w zakresie 

podejmowanych stanowisk, oraz rozpoczętych analiz. Zebrani na posiedzeniu wyrazili potrzebę zwrócenia 

szczególnej uwagi na zapowiedzi nowego Rządu i Parlamentu dotyczące warunków funkcjonowania 

samorządów gminnych, w tym, projektowane zmiany w oświacie, przewidywanych konsekwencji 

zwiększenia kwoty wolnej od podatku, czy obsługi Programu 500+. Związek Gmin Lubelszczyzny podjął się 

opracowania ankiety dotyczącej proponowanej przez nowy Rząd reformy oświatowej w sprawie powrotu 

6-cio latków do edukacji przedszkolnej. 

Podjęte zostały stanowiska w sprawach: przyjęcia rozszerzonych postulatów samorządów lokalnych 

skierowanych do nowego Parlamentu i Rządu RP, wzrostu wydatków samorządowych na pomoc 

społeczną, w/s centralizacji rozliczeń VAT w jst., oraz w/s zapewniania lokali socjalnych uprawnionym po 

wyrokach eksmisyjnych z zasobów niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy oraz zapłaty 

odszkodowania z tytułu niedostarczania lokali socjalnych. 

OPOS jednogłośnie zarekomendował osobę P. Ferdynanda Morskiego – Dyrektora Biura Śląskiego 

Związku Gmin i Powiatów jako kandydata do Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu 

Terytorialnego.  
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UDZIAŁ OPOS W PRACACH KOMISJI WSPÓLNEJ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Zespół ds. Systemu 
Finansów Publicznych 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski: Ryszard Nawrocki, Wójt Gminy 
Stare Miasto, Członek Zarządu SGiPW,  

Śląski Związek Gmin i Powiatów: Janina Bronikowska-Radosz, Skarbnik Miasta 
Dąbrowa Górnicza,  

Zespół ds. Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego: Andrzej Błaszczyk, 
Sekretarz Miasta Konstantynów Łódzki, 

Związek Gmin Lubelszczyzny: Grzegorz Kapica, Wójt Gminy Józefów n. Wisłą, Członek 
Zarządu ZGL,  

Zespół ds. Ochrony 
Zdrowia i Polityki 
Społecznej 

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego: Magdalena Słomińska, p.o. Kierownika DPS 
w Deszcznie, Przewodnicząca Konwentu Kierowników DPS i OPS Subregionu 
Gorzowskiego, 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski: Ryszard Kurp, Radny Powiatu 
Wolsztyńskiego,  

Zespół ds. 
Infrastruktury, Rozwoju 
Lokalnego, Polityki 
Regionalnej oraz 
Środowiska 

Śląski Związek Gmin i Powiatów: Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Miasta Ruda 
Śląska  

Związek Gmin Lubelszczyzny: Janusz Bodziacki, Burmistrz Lubartowa, Członek Zarządu 
ZGL,  

Zespół ds. Obszarów 
Wiejskich, Wsi i 
Rolnictwa 

Związek Gmin Pomorskich: Andrzej Pollak, Wójt Gminy Nowa Karczma, Wiceprezes 
ZGP,  

Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza: Marian Holak, 
Wójt Gminy Budziszewice,  

Zespół do Spraw 
Ustrojowych  

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski: Maciej Kiełbus, Partner  
w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu,  

Śląski Związek Gmin i Powiatów: Mieczysław Kieca, Prezydent Miasta Wodzisławia 
Śląskiego  

Roboczy Zespół ds. 
strategicznych 
rozwiązań dotyczących 
dochodów JST 

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego: Sławomir Wojciechowski, Kierownik USC  
w Nowej Soli,  

Związek Gmin Pomorskich, Błażej Konkol, Wójt Gminy Trąbki Wielkie, Prezes ZGP,  

Zespół ds. 
Funkcjonalnych 
Obszarów 
Metropolitalnych  

Śląski Związek Gmin i Powiatów: Krzysztof Mejer, Zastępca Prezydenta Miasta Ruda 
Śląska,  

Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Grzegorz Mackiewicz, 
Prezydent Miasta Pabianice,  

Zespół ds. Administracji 
Publicznej i 
Bezpieczeństwa  

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Sławomir Wojciechowski, Kierownik USC 
w Nowej Soli,  

Grupa Robocza ds. klęsk 
żywiołowych 

Związek Gmin Lubelszczyzny, Grzegorz Teresiński,  

Zespół Społeczeństwa 
Informacyjnego 

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Tomasz Hałas – Doradca ds. rozwoju 
gospodarczego, UM Kostrzyn n/Odrą  

Zespół ds. 
Międzynarodowych 

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Tomasz Hałas – Doradca ds. rozwoju 
gospodarczego, UM Kostrzyn n/Odrą,  



Sprawozdanie z działalności OPOS w 2015 

8 

 

BADANIE W ZAKRESIE OSZACOWANIA WPŁYWU ZMIAN PRAWNYCH I INFORMATYCZNYCH 

NA SPOSÓB FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW STANU CYWILNEGO  

     Pierwsze działania z powyższego zakresu realizowało Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie powołany Zespół ds. USC w strukturach OPOS: grupa 

ekspertów, do której oddelegowani zostaną kierownicy USC z gmin członkowskich organizacji działających 

w Porozumieniu, które zechcą uczestniczyć w badaniu. Koordynację przedsięwzięcia przejęło 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, które sprawuje obecnie Prezydencję w OPOS-ie i było 

gospodarzem pierwszego spotkania grupy. Celem tego spotkania było przygotowanie założeń realizacji 

badania: zakres merytoryczny, wybór metody badawczej oraz ustalenie zakresu prac dla poszczególnych 

członków zespołu. Badania są przeprowadzane w 5 województwach: lubelskim, lubuskim, pomorskim, 

śląskim i wielkopolskim, poprzez rozesłanie formularzy ankiet do wszystkich USC. Badanie ma charakter 

ankiety dobrowolnej, anonimowej i dotyczy 3 obszarów badawczych: finansowego, organizacyjnego oraz 

kadrowego. Zidentyfikowanie określonych problemów posłuży do stworzenia propozycji rozwiązań 

mogących usprawnić funkcjonowanie USC. Realizacja zadania została rozpoczęta w marcu 2016 r. i po 

kilku miesiącach pozwoli sformułować oczekiwane wnioski. 

SZACOWANIE KOSZTÓW PLANOWANYCH ZMIAN W USTAWIE O  SYSTEMIE OŚWIATY  

      W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (druk nr 106 – wg stanu prac nad nowelizacją 

ustawy w 2015 roku), skutkującą m.in. powrotem 6-cio latków do wychowania przedszkolnego, 

przeprowadzone zostanie rozeznanie ewentualnych problemów, jakie mogą się w związku z tym pojawić. 

W 2015 roku została przygotowana ankieta, która zostanie za pośrednictwem regionalnych organizacji 

działających w OPOS, rozesłana do gmin województwa lubelskiego i lubuskiego (wskazane jest 

rozszerzenie obszaru badań).  

 


