Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski
G³os wielkopolskich samorz¹dów

1

Kim jesteœmy?
Krótka charakterystyka Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedn¹ z najwiêkszych regionalnych
organizacji jednostek samorz¹du terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Dzia³a od 1991 roku
i obecnie skupia 110 gmin i 13 powiatów z terenu Wielkopolski. Cz³onkami Stowarzyszenia s¹
tak znaczne oœrodki miejskie jak Poznañ, Kalisz, Konin, Pi³a i Ostrów Wielkopolski.
Stowarzyszenie dzia³a na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorz¹du terytorialnego.
Stanowi forum wymiany doœwiadczeñ i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

“Cz³onkostwo gminy
w SGiPW stwarza
mo¿liwoœæ integracji
i wymiany doœwiadczeñ
z innymi samorz¹dami.”
Tadeusz K³os
Burmistrz Skoków

Do podstawowych zadañ Stowarzyszenia nale¿y m.in.:

> reprezentowanie interesów cz³onków Stowarzyszenia wobec centralnych
>
>

(wypowiedŸ do folderu
z okazji XX-lecia SGiPW)

>
>
>

i wojewódzkich organów pañstwowych oraz samorz¹dowych;
inicjowanie i wspieranie przedsiêwziêæ w dziedzinie aktywnoœci spo³eczeñstwa
obywatelskiego;
inicjowanie i wspierania przedsiêwziêæ w dziedzinie nauki, kultury, ochrony zdrowia,
ochrony œrodowiska i zrównowa¿onego rozwoju;
inicjowanie i wspieranie dzia³añ maj¹cych na celu rozwój gospodarczy Wielkopolski;
wspieranie cz³onków Stowarzyszenia w korzystaniu z programów UE;
popularyzowanie wiedzy na temat Wielkopolski.

Ponad 25 lat dzia³alnoœci pozwoli³o wypracowaæ siln¹ markê, kojarzon¹ dziœ g³ównie ze
skutecznoœci¹, du¿¹ aktywnoœci¹ i otwartoœci¹ organizacji na wszelkie inicjatywy ukierunkowane
na rozwój i podnoszenie atrakcyjnoœci regionu. Obszary dzia³alnoœci tj.: Centrum Obs³ugi
Inwestora, Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, czy Wielkopolskie Forum M³odzie¿owe na sta³e ju¿
wpisa³y siê w program prac realizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
a co najwa¿niejsze ciesz¹ siê nies³abn¹cym zainteresowaniem wœród spo³ecznoœci i samorz¹dów
lokalnych.
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W obronie interesów
wielkopolskich JST

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski prowadzi lobbing w zakresie ustawodawstwa
dotycz¹cego samorz¹du terytorialnego, a tak¿e kluczowych problemów regionu.
SGiPW by³o równie¿ jednym z inicjatorów powo³ania do ¿ycia Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Samorz¹dowych, które od 2012 roku stanowi platformê wspó³pracy i wymiany
dobrych praktyk 11 regionalnych korporacji samorz¹dowych z ca³ej Polski.

Dzia³ania lobbingowe skupiaj¹ siê przede wszystkim na:
> podejmowaniu stanowisk w kwestiach istotnych z punktu widzenia samorz¹dów
lokalnych;
> wspó³pracy z Parlamentem w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych;
> organizowaniu regularnych konsultacyjnych spotkañ z Pos³ami i Senatorami RP
z województwa wielkopolskiego;
> reprezentowaniu zrzeszonych gmin i powiatów w kontaktach z Sejmikiem
Województwa Wielkopolskiego, Urzêdem Marsza³kowskim, administracj¹ rz¹dow¹
oraz instytucjami pozarz¹dowymi.

OPOS jest platform¹
wymiany doœwiadczeñ
organizacji
samorz¹dowych
m.in. z województw:
wielkopolskiego,
lubuskiego, pomorskiego,
warmiñsko-mazurskiego,
podkarpackiego,
³ódzkiego.

Podstawow¹ wartoœci¹ OPOS jest zjednoczenie wysi³ków oraz specjalizacja i ukierunkowanie
poszczególnych podmiotów na konkretn¹ problematykê. Takie dzia³anie pozwala osi¹gn¹æ najlepsze
efekty w postaci dobrze przygotowanych stanowisk i propozycji rozwi¹zañ legislacyjnych, które
wyra¿aj¹ opiniê wiêkszoœci samorz¹dów w kraju. Z kolei tak zintegrowane i zjednoczone œrodowisko
jest skutecznym partnerem do rozmów z regionalnymi i centralnymi instytucjami podejmuj¹cymi
decyzje. Wœród tematów, jakie OPOS podejmowa³o w ostatnim czasie znalaz³y siê kwestie zwi¹zane
z: nowelizacj¹ systemu gospodarki odpadami, problemami w systemie ochrony zdrowia, nowelizacj¹
prawa ³owieckiego itp.
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Dzia³alnoœæ informacyjna
i szkoleniowa

Stowarzyszenie ka¿dego roku organizuje kilkadziesi¹t seminariów/konferencji, skierowanych
do w³adz samorz¹dowych i pracowników urzêdów. Wœród podejmowanych tematów znajduj¹
siê przede wszystkim te, dotycz¹ce bie¿¹cych dzia³añ JST z zakresu finansów, oœwiaty, ochrony
œrodowiska, kultury itp.

Ka¿dego roku
w seminariach
organizowanych przez
SGiPW udzia³ bierze

ponad 1100 osób
(w³odarzy
samorz¹dowych
i pracowników urzêdów)

Przy organizacji seminariów SGiPW wspó³pracuje z najlepszymi ekspertami, znawcami
tematów oraz praktykami, wœród których znajduj¹ siê przedstawiciele ministerstw,
urzêdów: marsza³kowskiego i wojewódzkiego, prawnicy. Od kilku lat Stowarzyszenie
aktywnie wspó³pracuje z Kancelari¹ Prawn¹ Dr Krystian Ziemski & Partners.
W roku 2017 zrealizowaliœmy 24 seminaria, których tematyka oscylowa³a wokó³ kwestii
zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami, oœwiat¹, finansami publicznymi, polityk¹ spo³eczn¹
itp. Od 15 ju¿ lat przy wspó³pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Wielkopolskim
Kuratorium Oœwiaty organizujem y seminarium: Zarz¹dzan ie oœwiat¹ w gminie
i powiecie.

Chc¹c w jak najwiêkszym stopniu odpowiadaæ na Pañstwa potrzeby w zakresie edukacji i przekazu
informacji, zapraszamy do zg³aszania w biurze SGiPW propozycji tematów, które Pañstwa zdaniem
wymagaj¹ g³êbszej dyskusji i mog³yby byæ przedmiotem spotkania seminaryjnego.

Wspieranie rozwoju
gospodarczego
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Dzia³alnoœæ Centrum Obs³ugi Inwestora

Centrum Obs³ugi Inwestora, dzia³aj¹ce w strukturach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski jest jedynym w Wielkopolsce, certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu. Od ponad 15 ju¿ lat COI jest ¿ywo zaanga¿owane w pozyskiwanie
zagranicznych inwestorów do naszego regionu.
Jednymi z najwiêkszych inwestycji, œci¹gniêtych do Wielkopolski przy wspó³udziale COI
by³y: Amazon w Tarnowie Podgórnym oraz Volkswagen we Wrzeœni.

Oferta Wielkopolskiego Centrum Obs³ugi Inwestora skierowana jest zarówno do
zagranicznych inwestorów, jak równie¿ do wielkopolskich samorz¹dów lokalnych.
Samorz¹dom COI oferuje pomoc w opracowaniu ofert inwestycyjnych, promocji terenów
inwestycyjnych na zagranicznych imprezach targowych (MIPIM w Cannes, ExpoReal
w Monachium), poœrednictwo w spotkaniach z inwestorami, a tak¿e szkolenia dla
pracowników urzêdów w zakresie obs³ugi inwestorów.
W 2018 roku, wspólnie z PAIiH-em zorganizowaliœmy VIII edycjê Konkursu “Grunt na
Medal”. Liczba zg³oszonych przez wielkopolskie JST terenów zdeklasowa³a pozosta³e
województwa w kraju. Jest to dowód na to, ¿e samorz¹dy chc¹ promowaæ swoje najlepsze
oferty, bo widz¹ w tym szansê na pozyskanie inwestorów. To te¿ œwiadczy o tym, ¿e praca
Centrum Obs³ugi Inwestora ma sens i jest potrzebna.

Rocznie Centrum
Obs³ugi Inwestora
prowadzi

oko³o 70 projektów
inwestycyjnych.
Dziêki COI w Wielkopolsce
zainwestowali m.in.: H&M
w G¹dkach k.Kórnika,
Honda w Pniewach,
Fortitech w Buku,
Dongjin w Chodzie¿y.

Aktualnie Centrum Obs³ugi Inwestora przygotowuje siê do realizacji projektu “Standardy obs³ugi
inwestora w samorz¹dzie”, który bêdzie wspó³finansowany ze œrodków PO WER. Do udzia³u
w projekcie zapraszamy wszystkie wielkopolskie samorz¹du lokalne. Jego celem jest wdro¿enie
w JST z naszego regionu certyfikowanych, jednolitych dla ca³ego kraju standardów obs³ugi
inwestora.
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Rozwijanie zainteresowañ
wielkopolskiej m³odzie¿y

Dzia³ania na rzecz podnoszenia wiedzy m³odych Wielkopolan na temat naszego regionu oraz
zachêcanie do anga¿owania siê w sprawy ma³ych spo³ecznoœci lokalnych od dawna s¹
przedmiotem szczególnego zainteresowania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Od 23 lat SGiPW organizuje Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, skierowany do uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów. Z kolei o zasadach demokracji oraz mo¿liwoœciach aktywnego
uczestnictwa w ¿yciu gminy, czy powiatu wielkopolska m³odzie¿ uczy siê podczas
Wielkopolskiego Forum M³odzie¿owego, którego XV ju¿ edycja odby³a siê w 2017 roku.

Dotychczas
we wszystkich XXII
edycjach Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce
wziê³o udzia³
blisko

100 000 uczniów
z ca³ej Wielkopolski.

Celem Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce jest przybli¿enie uczniom szkó³ podstawowych
(kl. IV - VIII) oraz gimnazjów (kl. III) dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory,
fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kszta³towanie poczucia w³asnej to¿samoœci
i zwi¹zku z regionem. O jego popularnoœci œwiadczy chocia¿by fakt, ¿e ka¿dego roku udzia³ w nim
bierze oko³o 2 tys. uczniów, z czego ok. 150 zostaje laureatami.
Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce to jedyna tak du¿a inicjatywa w regionie, przyczyniaj¹ca siê do
kszta³towania wœród uczniów postaw lokalnych patriotów.
Wielkopolskie Forum M³odzie¿owe jest organizowane przez Stowarzyszenie, od 2002 roku.
Podstawow¹ wartoœci¹ i celem Forum jest budowanie wœród m³odych ludzi (uczniowie
gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych) poczucia odpowiedzialnoœci za kierunki rozwoju
spo³ecznoœci lokalnych oraz mo¿liwoœci aktywnego w nich uczestniczenia.

Publikacje i wyró¿nienia 6
Gdzie mo¿na nas znaleŸæ?

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wykorzystuje wszystkie dostêpne kana³y
dystrybucji informacji o dzia³alnoœci organizacji. Raz w miesi¹cu wydaje biuletyn G³os SGiPW,
zarz¹dza dwiema stronami internetowymi oraz dwoma profilami na portalu
spo³ecznoœciowym Facebook.
Stowarzyszenie jest laureatem presti¿owej nagrody “Rzetelni w Biznesie” 2014, natomiast
Wielkopolskie Centrum Obs³ugi Inwestora otrzyma³o certyfikat oficjalnego partnera Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu.

SGiPW jest wydawc¹ biuletynu informacyjnego G³os SGiPW, publikowanego
i rozsy³anego do wszystkich cz³onków raz w miesi¹cu. Gazetka zawiera informacje na
temat bie¿¹cych dzia³añ organizacji, podsumowania szkoleñ, spotkañ Zarz¹du i Komisji
Sta³ych, a tak¿e zapowiedzi zbli¿aj¹cych siê wydarzeñ. Do sta³ych, bardzo ciekawych
punktów publikacji nale¿¹ felietony dyrektora biura SGiPW Tomasza Telesiñskiego.

Od ponad dwóch lat
mo¿na nas znaleŸæ na
portalu spo³ecznoœciowym

Facebook.
Wystarczy wejœæ i nas
polubiæ.
To doskona³e Ÿród³o wiedzy
na temat naszych dzia³añ.

Informacje na temat Stowarzyszenia, aktualnie realizowanych dzia³añ oraz zasad
cz³onkostwa w organizacji dostêpne s¹ równie¿ na stronie www.sgipw.wlkp.pl. Z kolei szczegó³owy
zakres dzia³alnoœci Centrum Obs³ugi Inwestora, baza ofert inwestycyjnych z województwa
oraz pe³na oferta COI dla wielkopolskich samorz¹dów znajduj¹ siê na stronie internetowej
www.investinwielkopolska.pl. Aktualnie COI przygotowuje siê do przebudowy strony oraz
instalacji nowego generatora ofert inwestycyjnych, jednolitego dla wszystkich województw. Id¹c
z duchem czasu SGiPW utworzy³o na Facebooku profil zarówno Stowarzyszenia, jak i COI.
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Bie¿¹ce informacje o naszych dzia³aniach
dostêpne równie¿ na profilu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski na Facebooku. ZnajdŸcie nas i polubcie!

