
 

 

 

 

 

 

           
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jacek Gursz 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski  

zapraszają na konferencję p.t.: 
 

INWESTYCJE SAMORZĄDOWE – NOWE WYZWANIA 
 

15 marca 2019 r. godz. 10:00, Sala Sesyjna,  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34 

 
 

10.00 – 10.15 
Rozpoczęcie konferencji - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Jacek Bogusławski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Wielkopolski Jacek Gursz 

10.15 – 11.30 

Smart gmina? Czemu nie! – panel dyskusyjny z przedstawicielami JST  

i sektora prywatnego. Prowadzenie Paulina Kirschke, Ingenis Sp. z o.o.  

Coraz więcej gmin staje się „smart”. Nie tylko w miastach możemy korzysta  

z dobrodziejstw nowoczesnych technologii. Termomodernizacja budynków, nowoczesne 

oświetlenie, ekologiczne sposoby komunikacji to już rzeczywistość  

w wielu gminach. Inteligentne rozwiązania to nie tylko wygoda, ale też bezpieczeństwo 

mieszkańców i oszczędności dla budżetu. 

11.30 – 12.00 
 
Przerwa kawowa 
 

   12.00 - 12.15 
Wsparcie Związku Miast Polskich w realizacji projektów samorządowych 

– Anna Nadolna, Związek Miast Polskich 

12.15 – 13.15 

 
Tędy droga, czyli sposoby na finansowanie inwestycji drogowych – 

panel dyskusyjny z przedstawicielami JST i sektora prywatnego. Prowadzenie 

Magdalena Wojciechowska, Ingenis Sp. z o.o. 

Z tym boryka się większość samorządów – brak dobrych dróg. Czy Partnerstwo Publiczno - 

Prywatne może pomóc w uporaniu się z tym problemem? Przykłady realizacji inwestycji 

drogowych, panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych samorządów i partnerów prywatnych.  

13.20 – 13.40 Wielkopolski Fundusz Rozwoju – Instrumenty finansowe przy realizacji 
inwestycji samorządowych – Hubert Zobel, Prezes WFR 



13.40 – 14.40 

Rewitalizacja i działania miastotwórcze. Jak stworzyć nowoczesne 

miasto? – panel dyskusyjny z przedstawicielami JST i sektora prywatnego. 

Prowadzenie Bartosz Korbus, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

Są takie miejsca w naszych miastach, które trudno nazwać „wizytówkami”. Zaniedbane 

budynki, place zabaw z nikłymi śladami dawnej świetności, mieszkańcy z problemami. Jak to 

zmienić? Co to naprawdę znaczy rewitalizacja? Czy można całkowicie zmienić oblicza 

zaniedbanych dzielnic nie bankrutując? Czy można „przemeblować” miasto, by dostosować 

je do zmieniających się potrzeb? 

14.45 Zakończenie spotkania i lunch 

 
 
 
 


