Załącznik 3/4
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SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
z działalności statutowej w 2014 roku.
1. Walne Zebrania Członków odbyły się w dniach: 13 stycznia i 9 czerwca 2014 roku.
Podjęto uchwały w sprawie:
- uchwalenia budżetu na 2014 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok;
- podziału zysku za rok obrotowy za 2014 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2014.
2. Zarząd Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego.
Odbyło się 8 posiedzeń Zarządu w dniach: 27.01; 24.03; 8.04; 19.05; 17.07; 18.08;
13.10; 15.12.2014 roku.
Zarząd podjął uchwały:
- nr 1/1/ 2014 z dnia 27.01.2014 roku upoważniającą Prezesa Zarządu do podpisania
poparcia prośby Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
o umożliwienie Stowarzyszeniu podpisania deklaracji o współpracy
w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Regionalnych Organizacji
Samorządowych.
- nr 2/2/2014 roku w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu do podpisania deklaracji
przystąpienia SZGiPRŁ do koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu
Zrównoważonego Gospodarowania Energią.
- nr 5/3/14 z dnia 17.07.2014 roku upoważniającą Prezesa Zarządu do podpisania
Poparcia prośby Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
o umożliwienie Stowarzyszeniu podpisania deklaracji o współpracy w ramach
Ogólnopolskiego Porozumienia Regionalnych Organizacji Samorządowych.
- nr7/4/14 z dnia 13.10.2014 roku w sprawie upoważnienia Prezesa i Zastępcy
Prezesa Zarządu SZGiPRŁ do podejmowania decyzji w ramach współpracy
z OPOS.
Zarząd SZGiPRŁ wyraził poparcie dla: - Stanowiska nr 7/2014 Zrzeszenia
Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego z dnia 18.09.2014 r.
w sprawie projektu z dnia 7 maja 2014 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych;
- Apelu nr 8/2014 Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa
Lubuskiego z dnia 18.09.2014 r. w - sprawie: pilnej potrzeby podjęcia interwencji
w sprawie projektu ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustaw
o drogach publicznych.
Zarząd przygotował informację zbiorczą od członków Stowarzyszenia na temat uwag
do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które zostały przesłane do
OPOS w celu sporządzenia opinii organizacji należących do OPOS i przesłania do
odpowiednich Komisji Sejmowych.
Zarząd Stowarzyszenia udzielił poparcia dla Stanowisk Zrzeszenia Prezydentów,

Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego z dnia 26.03.2014 roku
w sprawie:
- zmiany Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
- regulacji prawnych związanych z gospodarką leśną
Walne Zebranie na posiedzeniu w dniu 13.01.2014 roku przyjęło stanowisko
SZGiPRŁ w sprawie: ”Budowy drogi ekspresowej S14 – obwodnicy zachodniej
Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 1 w m. Słowik do węzła Lublinek” w ramach
Zadania „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz
z obwodnicą Pabianic. Stanowisko zostało wysłane do Wicepremier Elżbiety
Bieńkowskiej Minister Infrastruktury i Rozwoju.
3.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za
2014 rok odbędzie się w maju 2015 roku ( przed Walnym Zebraniem n/t przyjęcia
budżetu).
4. Zrealizowana statutowa działalność merytoryczna w 2014 roku:
* Styczeń 2014
Spotkanie Opłatkowe połączone z Walnym Zebraniem. W ramach współpracy i integracji
gmin z władzami regionu łódzkiego i instytucjami związanymi z samorządami, jak również
w ramach podtrzymywania polskich tradycji obyło się Spotkanie Opłatkowe. Zaproszeni
goście: członkowie stowarzyszenia, marszałek województwa łódzkiego, wojewoda łódzki
mają okazję do rozmowy i wymiany poglądów.
Seminarium eksperckie w Pałacu Prezydenckim – 15.01.2014- „Rola i miejsce referendów
lokalnych (tematycznych) w demokracji bezpośredniej Szwajcarii”.
Na zaproszenie Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
przedstawiciele SZGiPRŁ wzięli udział w Seminarium eksperckim, które odbyło się
w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd terytorialny dla Polski. SZGiPRŁ
reprezentowali: Henryk Brzyszcz – prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz członkowie Zarządu
Zbigniew Dychto i Zbigniew Burzyński.
* Luty 2014
Spotkanie robocze dyrektorów biur członków OPOS odbyło się 27.02.2014 roku w biurze
SZGiPRŁ w celu wspólnego omówienia i opracowania materiałów merytorycznych na
Spotkanie Konsultacyjne z Ministrem Olgierdem Dziekońskim.
SZGiPRŁ zostało zaproszone do udziału w VII edycji Otwartego Pleneru Malarskiego
Województwa Łódzkiego pt.”Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej – Spotkajmy się w Powiecie
Pabianickim”. Zarząd SZGiPRŁ dofinansował Plener kwotą w wysokości 500,00 zł.
W katalogu została zamieszczona informacja o Stowarzyszeniu.
24.02.2014 roku odbyło się w Bełchatowie seminarium dla jednostek samorządu
terytorialnego województwa łódzkiego omawiające dwa tematy: „Rozliczenie jednostek
samorządu terytorialnego z VAT wraz z jednostkami budżetowymi, czyli jak po uchwale
NSA w zakresie VAT rozliczać gminę”.
„Optymalizacja gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście
najnowszego orzecznictwa oraz koncepcji zmian ustawowych”.
Tematy zaprezentowali prawnicy z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k.

w Poznaniu współpracującej ze SZGiPRŁ.
25.02.2014 r. Prezes Henryk Brzyszcz z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia złożył
deklarację przystąpienia do Koalicji na Rzecz Utworzenia Krajowego Systemu
Zrównoważonego Gospodarowania Energią. Zadaniem Koalicji będzie prowadzenie
działalności mającej na celu dokonanie zmian prawnych w Ustawie Prawo Energetyczne
w zakresie dotyczącym planowania energetycznego.
* Marzec 2014
17.03.2014 - Spotkanie przedstawicieli OPOS z Ministrem Olgierdem Dziekońskim
i przedstawicielami Kancelarii Prezydenta: Januszem Sepiołem – Przewodniczącym
Senackiej
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Stanisławem Iwanem –
Wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej.
W związku z podjętymi działaniami w celu forowania stanowiska OPOS w sprawie
prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz
rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, 17 marca 2014 roku
w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli OPOS z Ministrem Olgierdem Dziekońskim
i przedstawicielami kancelarii Prezydenta. SZGiPRŁ reprezentowali Prezes Stowarzyszenia
Henryk Brzyszcz oraz Zastępca Prezesa Jacek Walczak. Przedstawiciele SZGiPRŁ
przygotowali na spotkanie temat: nowy model kontrolingu: absolutorium. Celem spotkania
były konsultacje w sprawie poprawek do projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie
terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Przedstawiciele organizacji samorządowych szczegółowo omówili ustawy, które powinny
ulec zmianie i w jakim kształcie. Dyskusja na temat nowego modelu absolutorium, konwentu
wojewódzkiego oraz referendum tematycznego w obecności istotnego dla procesu
legislacyjnego grona, pozwoliła ukształtować pożądane przez środowisko samorządowe
rozwiązania. Członkowie wyrazili swoją krytyczną opinię dotyczącą bezprogowego
referendum.
W przygotowaniu do dyskusji i opiniowania są kolejne zagadnienia tematyczne, które
stanowią problem dla rozwoju samorządu terytorialnego w kraju.
Konferencja Podsumowująca pn. „Aktywna Polityka Społeczna w Województwie Łódzkim
– 15 lat działań i zmian”, zorganizowana przez Marszałka Województwa Łódzkiego w dniu
28.03.2014r. W konferencji uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Henryk Brzyszcz. Otrzymał
od Marszałka Województwa Łódzkiego szczególne podziękowania za wspieranie
Województwa Łódzkiego swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem w obszarze
polityki społecznej.
* Kwiecień 2014
Spotkanie robocze dyrektorów biur członków OPOS.
1.04.2014 roku odbyło się kolejne spotkanie dyrektorów biur członków OPOS w biurze
SZGiPRŁ. Spotkanie było poświęcone przygotowaniu spotkania członków OPOS w Lublinie.
Przygotowano pismo skierowane do Prezydentów, Burmistrzów, Starostów i Wójtów
z prośbą w Poznaniu w dniu 17.03.2014, dotyczącego prezydenckiego projektu
ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw.

* Maj 2014
Olimpiada dla młodzieży gimnazjalnej z gmin członkowskich ,,Wiedza o Regionie Łódzkim”.
Do jury powołano następujące osoby: Henryka Brzyszcza / Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
Ryszarda Bonisławskiego /Senatora RP, Tomasza Dronkę /Naczelnika Wydziału Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Zbigniewa Dychto / Członka Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia/, Dorotę Szafran / Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi/, Michała
Jagiełło/Głównego Specjalistę w Wydziale Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi/.
Olimpiada odbyła się zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia Regulaminem
i Harmonogramem. Patronat nad Olimpiadą przyjęli: Marszałek Województwa Łódzkiego,
pan Witold Stępień i Prezydent Miasta Łodzi, pani Hanna Zdanowska.
I i II etap olimpiady odbywał się na podstawie testów wyboru opracowanych prze
pana Ryszarda Bonisławskiego. W I etapie Olimpiady wzięło udział 184 uczniów z 25
gimnazjów prowadzonych przez samorządy lokalne regionu łódzkiego, w tym gminy:
Czarnocin; miasta: Bełchatów, Łódź, Konstantynów Łódzki, Pabianice, Radomsko, Sieradz,
Skierniewice, Wieruszów i Kutno. Po I etapie wewnątrzszkolnym do finału Olimpiady
zakwalifikowało się 50 gimnazjalistów, wg klucza: - dwóch najlepszych uczestników etapu
wewnątrzszkolnego z każdego gimnazjum. Laureatami olimpiady Wiedzy o Regionie
Łódzkim, zostali: Mistrz Wiedzy o Regionie Łódzkim – Sandra Lisiecka (laureatka z 2013
roku), Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie, I Wicemistrz – Roksana
Kołodziejczyk (zdobywczyni II miejsca w 2013 roku), Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej
w Sieradzu, II Wicemistrz – Karol Karbowski, Zespół Szkół nr 2 w Wieruszowie.
Nagrody główne: laptop i 2 szt. MP 4 – ufundowało Stowarzyszenie; natomiast upominki dla
wszystkich pozostałych uczestników i nauczycieli ufundował Marszałek Województwa
Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi.
Spotkanie członków OPOS w dniach 15-16 maja w Lublinie. Stowarzyszenie na spotkaniu
reprezentował Prezydent Sieradza Jacek Walczak. Na spotkaniu ustalono prezydencję OPOS
na II połowę 2014 r. i I połowę 2015 r., omówiono priorytety działań OPOS na 2014 i 2015
oraz propozycję stanowisk OPOS w sprawach: projektu ustawy o współdziałaniu
w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie
niektórych ustaw; ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprosiła Prezesa Stowarzyszenia
na spotkanie w dniu 27.05.2014 w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego.
28.05.2014roku Prezes Stowarzyszenia Henryk Brzyszcz z upoważnienia Zarządu SZGiPRŁ
wystosował list intencyjny do Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w Warszawie
z propozycją podjęcia współpracy.
* Czerwiec 2014 – 16.06.2014 r. odbyła się w Pabianicach dla jednostek samorządu
terytorialnego z terenu województwa łódzkiego konferencja omawiająca dwa tematy:
- „Kierunki wsparcia projektów samorządowych w nowej perspektywie 2014-2020,
z uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
2014- 2020”.
- „Finansowe skutki uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Tematy zaprezentowali prawnicy z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners
sp. k. w Poznaniu współpracującej ze SZGiPRŁ”.

23.06.2014r. w Sieradzu na zaproszenie Prezydenta Jacka Walczaka obyło się posiedzenie
Zespołu branżowego ds. gospodarki odpadami, w którym uczestniczyli przedstawiciele
reprezentujący środowisko branżowe związane z gospodarką odpadami w jednostkach
samorządu terytorialnego, działających w ramach OPOS. Przedstawiciele siedmiu organizacji
regionalnych wypracowali wspólne tezy do Stanowiska OPOS. Uwagi do nowelizacji ustawy
przedstawiła Łódź, Konstantynów Łódzki i Pabianice.
Prezes Stowarzyszenia Henryk Brzyszcz wysłał do Posłów z województwa łódzkiego
OPINIĘ w sprawie planowanych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
z nadzieją, że propozycje OPOSu zostaną uwzględnione w bieżących pracach legislacyjnych
nad projektem.
*Wrzesień 2014
Prezes SZGiPRŁ został zaproszony przez Przewodniczącego Związku Małych Miast Ukrainy
Pavlo Kozyryeva na IX coroczną konferencję w Ukraince. Temat przewodni forum – „Rola
Związku w reformach lokalnego samorządu. Reprezentacja i ochrona interesów lokalnych
samorządów.”Niestety z uwagi na zaplanowane wcześniej spotkania Prezes nie mógł
uczestniczyć w spotkaniu.
*Październik 2014
6.10.2014 roku w biurze SZGiPRŁ odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli biur
członków OPOS dotyczące omówieniu planu pracy OPOS na 2015 rok i podsumowaniu
działalności organizacji w 2014 roku.
15.10.2014 roku Prezes Henryk Brzyszcz reprezentował Stowarzyszenie na spotkaniu
członków OPOS w Mierkach k/Olsztyna. Spotkanie dotyczyło między innymi przyjęcia
do OPOS Związku Gmin Warmińsko Mazurskich i omówieniu spraw bieżących.
23.10.2014 roku w Olsztynie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Branżowego OPOS
ds. Prawa energetycznego. SZGiPRŁ reprezentowali Grzegorz Mackiewicz Wiceprezydent
Pabianic i Andrzej Różański Inżynier Miasta z Urzędu Miasta Pabianice.
25.10.2014 roku w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu branżowego OPOS
ds. odpadów, celem wypracowania opinii do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej na posiedzeniu Sejmu
nr 77, w dniu 10.10.2014 roku do przedłożenia Senackiej Komisji Ochrony Środowiska.
SZGiPRŁ reprezentowali - Krzysztof Pipiński zastępca Burmistrza w Konstantynowie
Łódzkim i Wincenty Kołacz z Urzędu Miasta w Konstantynowie Łódzkim. Opinia OPOS
została uwzględniona w porządku obrad Senackiej Komisji Środowiska.
*Listopad 2014
W listopadzie 2014 roku odpowiadając na propozycję Sekretarza Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego aktywnego włączenia się w jubileuszowe obchody
związane z 25-leciem Samorządu Terytorialnego, wysłano pismo z propozycją
zaplanowanych przez SZGiPRŁ wydarzeń związanych z przyszłorocznymi obchodami.
*Grudzień 2014 wysłano do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu
województwa łódzkiego niebędących członkami Stowarzyszenia, zaproszenie do nawiązania
współpracy ze SZGiPRŁ
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