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STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI

 
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI 

Z DZIAŁALNOŚCI 
OD MAJA 2012 DO MAJA 2013. 

 
 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Członkom SGiPM sprawozdanie  
z działalności od maja 2012 do kooca maja 2013 r. 

Zarząd SGiPM realizował zadania statutowe polegające m.in. na: upowszechnianiu idei 
samorządności lokalnej, zajmowaniu stanowisk w sprawach publicznych, ochronie interesów członków 
Stowarzyszenia, koordynacji współdziałania gmin, powiatów i województw zmierzającego do 
podtrzymywania wspólnych tradycji historycznych, kulturowych i gospodarczych Małopolski, podejmowaniu 
działao zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Małopolski, prowadzeniu działao na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego, podejmowaniu działao w zakresie wykorzystania środków Unii 
Europejskiej, wspieraniu rozwoju turystyki i moderowaniu działao z zakresu regionalnych przedsięwzięd 
turystycznych, inicjowaniu działao w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej. 

Zgodnie z §5 Statutu Stowarzyszenie realizowało swoje cele w szczególności poprzez promocję  
i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, prowadzenie działalności informacyjnej  
i wydawniczej, organizowanie działalności szkoleniowej, współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi 
i zagranicznymi, innymi organizacjami zrzeszającymi gminy, powiaty lub województwa (związki  
i stowarzyszenia), przyznawanie corocznie dwóm osobom Tytułu Małopolanina Roku urodzonym, 
mieszkającym lub pracującym w Małopolsce oraz innym, które w szczególny sposób zasłużyły się dla dobra 
ziem historycznej Małopolski, a także przyjmowanie i udzielanie grantów oraz innych form pomocy 
finansowej w celu realizacji ściśle określonych zadao statutowych Stowarzyszenia, nadto organizowanie 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze Wschodu. 

Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje przy pomocy Biura SGiPM. Dyrektorem Biura jest 
Wiesław Misztal, a Wicedyrektorem Bartosz Lipszyc. Pracownikami biura są Paweł Żarnowiecki, Anna Góral 
oraz Anna Rychły-Mierzwa. Ze Stowarzyszeniem współpracuje Biuro Doradców Podatkowych UNTAXA 
zapewniające obsługę księgową. Nadzór nad działalnością finansową sprawuje Wiesław Misztal, Dyrektor 
Biura Stowarzyszenia oraz Wacław Szarek, Skarbnik SGiPM.  

Społecznie Redaktorem Naczelnym „Wspólnoty Małopolskiej” jest Wojciech Staoczyk. 
Przewodniczący, Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działają społecznie. Koordynatorem portalu 
www.nowamalopolska.pl jest Stefan Niedźwieoski. Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie 
internetowej SGiPM www.sgpm.krakow.pl – gdzie również dostępne są numery „Wspólnoty Małopolskiej” – 
a także na naszym portalu www.nowamalopolska.pl.  
 
 

http://www.sgpm.krakow.pl/
http://www.nowamalopolska.pl/
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Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wybrany na XXIV Walnym Zgromadzeniu Członków 
SGiPM dnia 28 czerwca 2011 roku. 
 
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU: 
Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, 
                          

Wiceprzewodniczący SGiPM (wybrani przez Zarząd 2 września 2011 r.) 

Robert Choma - Prezydent Przemyśla (przedstawiciel z woj. podkarpackiego) 
Kazimierz Fudala - Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego 
Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 
Zofia Oszacka - Wójt Lanckorony 
Ryszard Ścigała - Prezydent Tarnowa 

Sekretarz Zarządu SGiPM Marek Fryźlewicz - Burmistrz Nowego Targu 

Skarbnik SGiPM - Wacław Szarek – Burmistrz Sędziszowa(przedstawiciel z woj. świętokrzyskiego) 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: 
Janusz Chwierut – Prezydent Oświęcimia (wybrany Uchwałą Zarządu SGiPM 14 stycznia 2013 r.) 
Filipiak Ewa - Burmistrz Wadowic 
Gwiżdż Jerzy - Zastępca Prezydenta Nowego Sącza 
Juszczyk Henryk - Zastępca Prezydenta Bielska-Białej (przedstawiciel z woj. śląskiego) 
Kochan Witold - Burmistrz Gorlic 
Morawiec Witold - Wójt Olesna 
Olearczyk Kazimierz - Wójt Bolesławia 
Potępa Andrzej - Starosta Brzeski 
Rybak Stanisław - Wójt Koszyc 
Samborski Adam - Wójt Racławic 
Saternus Andrzej - Burmistrz Chełmka 
 
 

KOMISJA REWIZYJNA: 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SGiPM 

Dariusz Rzepka - Burmistrz Olkusza 

Członkowie Komisji Rewizyjnej SGiPM (wybrani na XXIV WZD w Krakowie 28 czerwca 2011 r.): 

Brzuchacz Tadeusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów 
Orlioski Czesław - Radny Miasta i Gminy Szczekociny  
Pogan Wojciech - Radny Miasta i Gminy Krzeszowice 
Rychlik Jan - Burmistrz Alwerni 
Sipior Jan - Burmistrz Szczucina 
Wawryka Grzegorz - Burmistrz Brzeska 

 



str. 3 
 

1.SPRAWY ORGANIZACYJNE SGIPM 
 

Stowarzyszenie stale współpracuje z gminami z obszaru historycznej Małopolski  
(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i częśd śląskiego).  

 
 

2. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI I POZARZĄDOWYMI 
 

Istotną rolę w działalności SGiPM odgrywa współpraca ze stowarzyszeniami oraz związkami gmin  
i powiatów w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej ogólnopolskiej 
organizacji samorządowej zrzeszającej swoim działaniem ok. 1000 jednostek samorządu terytorialnego  
z całej Polski,(gmin, powiatów, województw) skupionych w prawie 20 związkach regionalnych. 

 
Przewodniczący Stowarzyszenia Kazimierz Barczyk od 1996 roku pełni funkcję Przewodniczącego 

Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Siedzibą Federacji jest Kraków, a biuro FZRGiP RP 
znajduje się przy ul. Mikołajskiej 4, na Małym Rynku w Krakowie.  

We współpracy z Federacją Stowarzyszenie współorganizowało konferencje, spotkania, kongresy  
o charakterze ogólnopolskim. 

Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, szczególnie  
w zakresie działalności wydawniczej i programowej.  

 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regionalnych Związków Gmin 

i Powiatów RP powołało w 1999 r. agendę ds. integracji z Unią Europejską, jaką jest Małopolskie Regionalne 
Centrum Informacji Europejskiej, które uzyskało status oficjalnego przedstawicielstwa Centrum Informacji 
Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wczesnej UKIE) w Województwie Małopolskim. Działało do 
kooca 2012 roku. Dyrektorem Centrum był dr Maciej Korkud. MRCIE mieściło się przy ul. Mikołajskiej 4, na 
Małym Rynku w Krakowie. 

W kwietniu br. zainaugurował działalnośd Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, 
prowadzony przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP,  we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w 
Krakowie (RODM) jest częścią, funkcjonującej obecnie w 13 największych polskich miastach, sieci 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
 
 
 

3. KONFERENCJE, UROCZYSTOŚCI. 
 
17 maja 2012 r. 

III Forum Odnawialne Źródła Energii energiawgminie.pl 

Połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką to kierunek, jaki przyjęli organizatorzy tej cyklicznej imprezy: 
Stowarzyszenie Gmin Małopolski, Redakcja czasopisma GLOBEnergia oraz Fundacja Rozwoju Samorządności 
i Prasy Lokalnej. 
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Jak zawsze, nie zabrakło wśród uczestników forum szerokiego grona burmistrzów, wójtów, prezydentów 
miast, kierowników i referentów z działów ochrony środowiska, zamówieo publicznych i inwestycji. 
Zabytkowa sala wypełniona była poszukującymi wiedzy w tematyce odnawialnych źródeł oraz 
poszanowania energii. 

Tegoroczne wydarzenie dla samorządów miało charakter studyjny. Po części konferencyjnej uczestnicy udali 
się z wizytą do nowatorskiego budynku energooszczędnego, przeznaczonego na przedszkole. Dzięki 
zastosowanej specjalne technologii budowlanej i nowatorskich systemów grzewczych można osiągnąd 
rewelacyjne parametry eksploatacyjne, które przekładają się między innymi na bardzo niskie koszty 
ogrzewania. 

Forum, to także okazja do spotkania z ekspertami od technologii energooszczędnych, z czego chętnie 
korzystano uzupełniając wiedzę nabytą podczas wykładów. Forum gościło specjalistów technologii 
budowlanych BASF, systemów grzewczych Viessmann, fotowoltaiki SCHUECO, systemów 
energooszczędnych Rehau, energetyki wiatrowej W4E oraz architektów Pro-Eco Invest. Gościem specjalnym 
wydarzenia był Tomasz Zubilewicz, popularny dziennikarz telewizyjny, autor programu Dobre Klimaty  
i sympatyk tematyki EKO. 

Kontynuacją tych działao była wizyta studyjna samorządowców w Uniejowie 27-28 września. To była okazja 
do zapoznania się z działaniem "energetycznej gminy". Uniejów to gmina wyróżniana nagrodami na forum 
ogólnopolskim dzięki skutecznemu pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych. Wykorzystanie w 
gminie wody geotermalnej i biomasy przyczynia się nie tylko do ochrony środowiska, ale stanowi także 
walor edukacyjny i turystyczny. 

Szczegóły wydarzenia w serwisie: www.energiawgminie.pl 

III FORUM OZE energiawgminie.pl odbyło się na Zamku Królewskim w Niepołomicach pod hasłem "Energia, 
Gospodarka, Środowisko, PPP". 

Uczestniczyło w  konferencji ok. 100 osób 

 
12 czerwca 2012 r. 

Szybka Kolej Aglomeracyjna. Zintegrowany System Komunikacji w Krakowskim Obszarze 
Metropolitarnym  

12 czerwca w krakowskim magistracie odbyła się konferencja pt. "Szybka kolej aglomeracyjna - 
zintegrowany system komunikacji w krakowskim obszarze metropolitalnym". Organizatorem spotkania było 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, a prowadził je Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego i SGiPM. 

Wydarzenie to było już drugą z kolei konferencją dotyczącą rozwoju kolei aglomeracyjnej. Przypomniał  
o tym Kazimierz Barczyk, który zapowiedział, iż tego typu monitorująco - programujące spotkania będą się 
odbywały co roku. 

Wicemarszałek Roman Ciepiela scharakteryzował w swoim wystąpieniu rolę Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 
w układzie komunikacyjnym Województwa Małopolskiego. Zarysował w nim plany integracji transportu 

http://www.energiawgminie.pl/
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zbiorowego w naszym regionie. Jego głównymi filarami mają stad się węzły przesiadkowe, wspólny bilet, 
integracja taryfowa oraz obiekty parkuj i jedź, dzięki którym będzie można przesiąśd się z samochodów na 
rowery i szybko przemieszczad się z miejsca na miejsce. Modernizacja i unowocześnienie układu 
komunikacyjnego województwa będą najważniejszym zadaniem Zarządu Województwa Małopolskiego w 
najbliższych latach - powiedział Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela. 

Swoje wystąpienie podczas obrad przedstawił Wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel mówiąc o planach 
rozwoju komunikacji publicznej w Krakowie i Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, 
który opisał proces przekształcenia Szybkiej Kolei Miejskiej w Pomorską Kolej Metropolitalną. 

Były minister transportu Tadeusz Syryjczyk zarysował plan rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej do roku 
2020, a Dyrektor ds. Utrzymania Infrastruktury PKP PLK S.A. Józefa Majerczak opowiedziała o efektach 
modernizacji linii kolejowych w latach 2007-2013. 

Wśród panelistów konferencji znaleźli się także Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK 
S.A. Włodzimierz Żmuda, dr inż. Andrzej Szarata z Katedry Systemów Komunikacyjnych Politechniki 
Krakowskiej oraz Józefa Majerczak – Członek Zarządu PKP PLK S.A, która wygłosiła referat na temat efektu 
modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013. 

Gośdmi wtorkowego spotkania byli m.in. radni Województwa Małopolskiego Elżbieta Achinger i Wojciech 
Grzeszek, poseł Józef Lassota, liczni samorządowcy, a także Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, 
który w imieniu Prezydenta RP udekorował członków SGiPM srebrnymi i brązowymi krzyżami zasługi. 

Liczba osób ok. 120  
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa. 
 
 
14 czerwca 2012 r. 

Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych Krakowa  
i Małopolski 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. 
Jana Pawła II zorganizowało konferencję pod hasłem "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach 
promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski". 

Konferencję prowadził Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i SGiPM, przypomniał cele 
jakie w zakresie turystyki religijnej stawia sobie nasz region w najbliższym czasie. 

- Chcemy, by Światowe Dni Młodzieży w 2015 r. odbyły się w Krakowie. Apel w tej sprawie przyjęło już 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, a następnie Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Rada 
Miasta Krakowa. Jeśli uda się do tego doprowadzid, będzie to ogromna szansa, a następnie i wyzwanie dla 
turystyki religijnej w naszym regionie – stwierdził Przewodniczący SGiPM. 

- Dziś turystyka ma zupełnie inny wymiar niż jeszcze kilka lat temu. Ludzie chcą mied plan podróży  
i podstawowe informacje przy sobie w telefonie komórkowym, na tablecie w i-fonie. Musimy wychodzid 
naprzeciw tym oczekiwaniom - zaznaczył Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. 
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Referaty wprowadzające podczas konferencji wygłosili Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Damian 
Muskus i dr Anna Wilkooska z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Zaś w dalszej części 
konferencji o planach swoich instytucji w zakresie turystyki religijnej mówili m.in.: Dyrektor Departamentu 
Turystyki, Sportu i Promocji UMWM Elżbieta Kantor, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej i radny 
Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Prezes Zarządu Kopalni Soli w Wieliczce Kajetan d'Obyrn,  
a także szefowie ważnych na małopolskiej mapie turystyki religijnej miejsc, ks. Paweł Danek, Dyrektor 
Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach i ks. Jan Kabzinski, Prezes Centrum Jana Pawła II "Nie 
lękajcie się" w Krakowie, Marcin Kandafer Dyrektor Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta 
Krakowa oraz Anna Jędrocha – Przewodnicząca Krakowskiej Izby Turystyki. Głos zabrała także Agata Szuta, 
Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, w którym odbywała się konferencja. 

Szacuje się, że każdego roku miliard pielgrzymów podejmuje wędrówki do miejsc świętych, 5-7 mln Polaków 
podróżuje rocznie w celach pielgrzymkowych, a Polskę odwiedza 1,5 mln pielgrzymów zagranicznych. 

Nikogo nie trzeba przekonywad jak wielki potencjał dla rozwoju turystyki religijnej posiada Województwo 
Małopolskie oraz Kraków - miasto i region bł. Jana Pawła II. Nagromadzenie obiektów w randze 
międzynarodowej takich jak: Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Katedra Wawelska, Sanktuarium Krzyża 
Świętego w Mogile, Sanktuarium Pasyjno - Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowice, Centrum św. 
Maksymiliana Kolbego w Harmężach; czy w randze krajowej i ponadregionalnej: sanktuarium Matki Boskiej 
Fatimskiej na Krzeptówkach oraz sanktuarium na Wiktorówkach w Zakopanem, sanktuaria w Ludźmierzu, 
Jamnej, Limanowej i Tuchowie lokuje Małopolskę jako szczególne miejsce na mapie każdego pielgrzyma. 
Sam Kraków to centrum światowe kultu Bożego Miłosierdzia i kultu św. Siostry Faustyny (co roku do 
krakowskich Łagiewnik przybywa ok. 2 mln turystów, w tym pielgrzymi z ponad 100 krajów). Niebawem w 
Wadowicach po modernizacji otwarte zostanie Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II z nową, multimedialną 
ekspozycją. Do tego dochodzą obiekty sakralne wpisane na listę UNESCO: Sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, 4 drewniane kościoły: w Dębnie, Lipnicy Murowanej, Sękowej i Binarowej, trasa 
pielgrzymkowa w Kopalni Soli w Wieliczce oraz liczne szlaki tematyczne, np. Szlak Architektury Drewnianej. 

Województwo Małopolskie jest liderem projektu "Promocja oferty  turystyki religijnej Małopolski na arenie 
międzynarodowej", realizowanego w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków i współfinansowanego ze 
środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jego celem jest wykreowanie wizerunku 
Krakowa i Małopolski jako europejskiego centrum religijnego oraz promocja oferty turystyki religijnej 
Małopolski na rynkach europejskich. W ramach tego projektu m.in. zrealizowany ma zostad filmu 
promocyjny o Krakowie i Małopolsce, jako miejscu turystyki religijnej, powstad mają wydawnictwa 
promocyjne skierowane do organizatorów i uczestników turystyki religijnej,  materiały  informacyjno - 
promocyjne oraz strony internetowe promujące ofertę turystyki religijnej Krakowa i Małopolski. 

Zorganizowane mają zostad również prezentacje oferty turystyki religijnej Krakowa i Małopolski na rynkach 
włoskim i hiszpaoskim (spotkania branżowe typu workshop w Mediolanie i Madrycie), a także 
międzynarodowa konferencja w Krakowie, poświęcona turystyce religijnej, czy zorganizowanie akcji 
promocyjnej Krakowa i Małopolski w najważniejszych centrach religijnych Europy, z wykorzystaniem 
Mobilnego Muzeum Jana Pawła II. 

Liczba osób ok. 100 
Miejsce: Centrum Jana Pawła II, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II 
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27 czerwca 2012 r. 

V Konkurs Bezpieczne Drogi w Małopolsce – budujemy chodniki i ścieżki rowerowe w 2011 

27 czerwca 2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski odbyło się wręczenie Tytułów  
V Konkursu "Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe". 

Inicjator konkursu Przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk oraz Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich 
Grzegorz Stech wręczyli dyplomy. 

Wg danych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach zadao realizowanych w trybie Inicjatyw 
Samorządowych (złotówka Samorządu Województwa Małopolskiego do złotówki gminy, powiatu) w 2011 r. 
przy drogach wojewódzkich w województwie małopolskim wybudowanych zostało ok. 35 kilometrów 
chodników. 

Działalnośd inwestycyjna samorządów w zakresie poprawy bezpieczeostwa w ruchu drogowym przynosi 
wymierne rezultaty - przede wszystkim zmniejszenie współczynnika ofiar śmiertelnych w wypadkach 
drogowych. 

LAUREACI V KONKURSU 
BEZPIECZNE DROGI W MAŁOPOLSCE - BUDUJEMY CHODNIKI I ŚCIEŻKI ROWEROWE 

LAUREACI TYTUŁU NAJLEPSZA GMINA W 2011 R.: 

I Miejsce Platynowa Płyta Chodnikowa – CZORSZTYN za wybudowanie 0,73 mb chodników na jednego 
mieszkaoca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 1 942 
416 zł. 
Wójt Tadeusz Wach oraz Stanisław Chmiel Przewodniczący Rady Gminy 

II Miejsce Złota Płyta Chodnikowa - POŁANIEC za wybudowanie 0,54 mb chodników na jednego mieszkaoca 
gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 1 129 302 zł. 
Burmistrz Jacek Tarnowski oraz Stanisław Zdzisław Lolo Przewodniczący Rady Miasta 

III Miejsce Srebrna Płyta Chodnikowa - TOMICE za wybudowanie 0,43 mb chodników na jednego 
mieszkaoca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 1 393 
720 zł. 
Wójt Adam Kręcioch oraz Zygmunt Szymczak Przewodniczący Rady Gminy 

LAUREACI TYTUŁU NAJLEPSZY POWIAT W 2011 R.: 

I Miejsce Platynowa Płyta Chodnikowa - POWIAT DĄBROWSKI za wybudowanie 0,22 mb chodników na 
jednego mieszkaoca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 
4 071 595 zł. 
Starosta Tadeusz Kwiatkowski oraz Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu 

II Miejsce Złota Płyta Chodnikowa - POWIAT LIMANOWSKI za wybudowanie 0,074 mb chodników na 
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jednego mieszkaoca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 
5 848 730 zł. 
Starosta Jan Puchała oraz Tomasz Krupioski Przewodniczący Rady Powiatu 

III Miejsce Srebrna Płyta Chodnikowa - POWIAT BOCHEOSKI za wybudowanie 0,055 mb chodników na 
jednego mieszkaoca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 
6 088 479 zł. 
Starosta Jacek Pająk oraz Aleksander Rzepecki Przewodniczący Rady Powiatu 

LAUREACI TYTUŁU SAMORZĄD PRZYJAZNY ROWERZYSTOM W 2011 R.: 

Gmina Nowa Wieś za wybudowanie 477 mb ścieżek rowerowych. Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz  
i Krystyna Sułko Przewodnicząca Rady Gminy  

Powiat Dąbrowski za wybudowanie 7273 mb ścieżek rowerowych. Starosta Tadeusz Kwiatkowski i Barbara 
Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu. 

Wręczenie tytułów odbyło się 27 czerwca w sali konferencyjnej SGiPM przy ul. Grodzkiej 15 w Krakowie. 

 

28 czerwca 2012 r. 

V Konkurs na „Najlepsza stronę internetową w Małopolsce 2011 r.” 

28 czerwca 2012 r., w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie odbyło się 
wręczenie dyplomów laureatom V Konkursu na „Najlepszą stronę internetową Małopolski 2011”. Kapituła 
oceniała strony w kategoriach: powiat, miasto i gmina, przyznała także dwa wyróżnienia specjalne. 

 

Powiat Brzeski 
I miejsce w kategorii POWIAT za stronę: www.powiatbrzeski.pl 
za wzorcową internetową prezentacje dużej jednostki samorządu terytorialnego, łączącą dobrą nawigację, 
atrakcyjnośd graficzną i śmiałe sięganie po najnowsze rozwiązania techniczne usprawniające 
funkcjonowanie stron internetowych oraz za rozbudowane serwisy tematyczne. 
Andrzej Potępa - Starosta Brzeski 
Kazimierz Brzyk - Przewodniczący Rady Powiatu  

Gorlice 
I miejsce w kategorii MIASTO za stronę: www.gorlice.pl 
za ciekawy graficznie sposób prezentacji, udanie łączący trzy podstawowe funkcje internetowego portalu 
samorządowego: informatora dla mieszkaoców, przewodnika dla turystów, oraz serwisu dla inwestorów. 
Witold Kochan - Burmistrz Gorlic 
Marek Ciastoo - Przewodniczący Rady Miasta  

Niepołomice 
wyróżnienie w kategorii MIASTO za stronę: www.niepolomice.eu 

http://www.powiatbrzeski.pl/
http://www.gorlice.pl/
http://www.niepolomice.eu/
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za ciekawy i przejrzysty sposób ukazania dynamicznego rozwoju miasta i regionu oraz aktywności 
mieszkaoców. 
Roman Ptak - Burmistrz Niepołomic 
Marek Ciastoo - Przewodniczący Rady Miasta  

Przemyśl 
wyróżnienie w kategorii MIASTO za stronę: www.przemysl.pl 
za umiejętne ukazanie niezwykle obszernej tematyki i dbałości o wysoką wartośd informacyjną co sprawia, 
że portal jest nie tylko informatorem samorządowym ale przede wszystkim istotnym źródłem informacji o 
mieście. 
Robert Choma – Prezydent Przemyśla 
Jan Bartmaoski - Przewodniczący Rady Miasta 

Gnojnik 
I miejsce w kategorii GMINA za stronę: www.gnojnik.pl 
za niezwykle udaną internetową prezentacje gminy, odważną i odstającą od powszechnie używanych 
standardów. 
Sławomir Paterek – Wójt Gminy 
Ryszard Machał – Przewodniczący Rady Gminy 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE 

CZĘSTOCHOWA 
www.info.czestochowa.pl 
za niezwykle udaną próbę stworzenia kompletnego, miejskiego systemu informacji internetowej, 
przeznaczonej nie tylko dla turystów odwiedzających Częstochowę.  
Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Częstochowy oraz Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta 

NOWA WIEŚ 
www.nowa-wies-kety.pl 
za tworzoną z pasją i zaangażowaniem imponującą prezentacje swojej małej ojczyny 
Marcin Hałat – Redaktor Naczelny czasopisma i portalu „Nowa Wieś w Gminie Kęty” 
 
 
29 czerwca 2012 r. 

Nowe prawo budowlane. Przyczynek do Kodeksu Budowlanego 

W krakowskim magistracie odbyła się konferencja pt. "Nowe prawo budowlane - przyczynek do Kodeksu 
Budowlanego". Organizowało ją Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, zaś całe spotkanie prowadził 
przewodniczący SGiPM i Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

Gośdmi konferencji byli samorządowcy, a wśród nich Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław 
Kośmider, radni gmin i powiatów, architekci i budowlaocy. Wśród prelegentów znaleźli się Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusz Żbik oraz przedstawiciele 
ministerstwa w osobach zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
Krzysztofa Antczaka i naczelnika Wydziału Prawa Zagospodarowania Przestrzennego Krystyny Łazutki. 

http://www.przemysl.pl/
http://www.gnojnik.pl/
http://www.info.czestochowa.pl/
http://www.nowa-wies-kety.pl/
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Prezentowali oni stan prac legislacyjnych nad zmianami w prawie budowlanym. - Przez piętnaście lat kiedy 
pracowałem, jako projektant byłem z drugiej strony urzędniczego biurka i wiem jak wiele czasu zajmują 
procedury. Odbiurokratyzujemy ten system - mówił minister Janusz Żbik. 

Stanowisko samorządu Krakowa w sprawie zmian prawa budowlanego przedstawiła Wiceprezydent Miasta 
Krakowa Elżbieta Koterba, ze strony architektów zaś głos zabrał Przewodniczący Rady Małopolskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP Borysław Czarakcziew. 

- Nasze budownictwo staje się coraz bardziej solidne i nowoczesne, pora by takie były też przepisy 
budowlane - konstatował na zakooczenie konferencji przewodniczący. 

Liczba osób ok. 80  
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa. 
 
 
17 lipca 2012 r. 

XIII edycja Akcji „Podarujmy Dzieciom Lato ze Wschodu – Kraków 2012 r.” 

Tradycyjnie każdego roku w lecie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizuje wakacyjny 
wypoczynek dla dzieci polskich ze Wschodu. W tym roku już po raz trzynasty gościliśmy w Krakowie ponad 
120 młodych Polaków z opiekunami z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Królewca. 

Akcją objęto najuboższe dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycje, obyczaje i język przodków.  
W ramach pobytu w formie "lekcji żywej historii" dzieci zwiedziły Kraków (Wawel, Kazimierz, Muzeum 
Czartoryskich), Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Wieliczkę. W ramach 
programu dzieci wypoczywały m.in. w Parku Wodnym, w kinach i odwiedziły zoo. 

Akcja odbyła się pod Honorowym Patronatem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Arcybiskupa 
Metropolity Lwowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, 
Przewodniczącego SGiPM, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Senatu RP, 
Samorządów: Województwa Małopolskiego i Krakowa oraz sponsorów. 

17 lipca w Sali Obrad RMK nastąpiło powitanie dzieci w ramach XIII już edycji akcji „Podarujmy Dzieciom 
Lato ze Wschodu -  Kraków 2012”. 

Udanego pobytu w Polsce życzyli dzieciom zaproszeni na inaugurację akcji goście, a wśród nich 
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider i Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej 
Jan Szkodoo. W imieniu Senatu RP głos zabrał senator Mieczysław Gil, który mówił o roli, jaką stawia sobie 
izba wyższa polskiego parlamentu w kontaktach z Polonią. W powitaniu wzięła także udział nowowybrana 
małopolska posłanka Elżbieta Achinger. 

Liczba osób ok. 200  
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa 
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16 października 2012 r. 

Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 roku. 

O przyszłości infrastruktury komunikacyjnej w regionie debatowali uczestnicy zorganizowanej przez SGiPM 
Małopolskiej Konferencji Samorządowej pn. "Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 r. - szanse  
i zagrożenia". 

Konferencję prowadził Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i SGiPM.  

Tematami przewodnimi konferencji były: rozwój infrastruktury kolejowej, poprawa bezpieczeostwa  
i przepustowości głównych szlaków komunikacyjnych oraz współpraca w tym zakresie z innymi regionami. 

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela przedstawił uczestnikom konferencji 
Małopolską Strategię Rozwoju Transportu do 2020 roku, podkreślając iż głównym celem rozwoju 
infrastruktury komunikacyjnej w regionie powinna byd wewnętrzna i zewnętrzna dostępnośd 
komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej. 

Poruszono również szereg innych, ważnych dla rozwoju komunikacji tematów. Rozmawiano  
m. in. o systemie parkingów park-and-ride, perspektywie rozwoju Balic i lokalnych lotnisk oraz o planach 
rozwoju transportu publicznego dla Małopolski i Krakowa. Obecny na konferencji Wiceminister Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel przedstawił uczestnikom konferencji plan wieloletnich 
inwestycji na drogach krajowych i w infrastrukturze kolejowej do 2020 roku. Józefa Majerczak, Członek 
Zarządu PKP PLK S.A omówiła efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 i plany do 
2020 roku, a plany inwestycyjne PKP-PLK zobrazował Włodzimierz Żmuda Dyrektor Oddziału Regionalnego 
w Krakowie PKP-PLK  Tadeusz Trzmiel Wiceprezydent Miasta Krakowa ocenił rozwój transportu zbiorowego 
w Krakowie w latach 2007-2012 i przedstawił plany rozwoju komunikacji miejskiej w Krakowie do 2020 
roku. Grzegorz Stawowy radny Miasta Krakowa przedstawił referat na temat systemu parkingów park-and-
ride w Krakowie w połączeniu z rozwojem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Jacek Gryga Dyrektor Oddziału 
GDDKiA w Krakowie przedstawił ocenę okresu 2007-2013 oraz plany do 2020 w temacie dróg krajowych w 
Małopolsce, a Grzegorz Stech temat dróg wojewódzkich. Prezes Zarządu MPL im. Jana Pawła II w Krakowie-
Balicach dr. Jan Pamuła  przedstawił perspektywy rozwoju Balic i lotnisk lokalnych w Małoposce. A na 
koniec konferencji dr. inż.. Andrzej Szarata z Katedry Systemów Komunikacji Politechniki Krakowskiej 
omówił plan rozwoju transportu publicznego dla Krakowa i Małopolski. 

Celem konferencji jest zachęcenie władz samorządowych do wspierania rozwoju infrastruktury drogowej  
i kolejowej w oparciu o Fundusze Europejskie. Zdaniem przedstawicieli SGPM oba te systemy powinny byd 
zintegrowane celem ułatwienia komunikacji między Krakowem a peryferiami Małopolski. 

Liczba osób ok. 150  
Miejsce: Aula Polskiej Akademii Umiejętności 
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20 listopad 2012 r. 

„Najpopularniejszy Wójt Małopolski 2012” oraz „Najpopularniejszy Burmistrz Małopolski 
2012”. 

Już po raz trzynasty w plebiscycie Gazety Krakowskiej oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski 
nagrodzono najpopularniejszych wójtów, a po raz trzeci wyróżnienia przyznano także małopolskim 
burmistrzom. Nagrody laureatom wręczali: Przewodniczący Sejmiku i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Małopolski Kazimierz Barczyk, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak oraz Prezes 
Polskapresse Oddział Prasa Krakowska Bernadetta Podlioska. 

Na wójtów i burmistrzów czytelnicy Gazety Krakowskiej mogli głosowad wysyłając swój głos sms-em lub 
wypełniając kupon drukowany w dzienniku. W tym roku na najpopularniejszych samorządowców oddano  
28 tys. głosów. 

- Ten plebiscyt to dowód wdzięczności i uznania - mówił Redaktor Naczelny Gazety Krakowskiej Wojciech 
Harpula. - Cieszymy się, że Małopolska ma takich gospodarzy jak wy - dodał. 

- W Małopolsce od zawsze zakorzeniona jest samorządnośd i współpraca. Dzisiejszy dzieo to święto 
samorządowców i czas na powiedzenie "dziękuję" - mówił z kolei przewodniczący Sejmiku i Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Małopolski. 

Do nagrodzonych wójtów i burmistrzów z gratulacjami zwrócił się również wicemarszałek Wojciech Kozak: - 
To wy inspirujecie Zarząd Województwa Małopolskiego, to wy skutecznie aplikujecie o środki europejskie  
i sprawiacie, że nasza Małopolska zmienia się jak żaden inny region - mówił wicemarszałek. 

W XIII Plebiscycie Najpopularniejszy Wójt Małopolski "witosowe kapelusze" otrzymali wójtowie: gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, gminy Korzenna Leszek Skowron, gminy Wielka Wieś Tadeusz 
Wójtowicz, gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala, gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, gminy Szczurowa 
Marian Zalewski, gminy Gnojnik Sławomir Paterek, gminy Łapanów Jan Kulig, gminy Łapsze Niżne Paweł 
Dziuban oraz gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala. 

Na miano najlepszych burmistrzów według czytelników zasługują natomiast: Burmistrz Krynicy-Zdrój 
Dariusz Reśko, Burmistrz Miasta i Gminy Radłów Zbigniew Mączka, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka 
Artur Kozioł, Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. 

 
13 grudnia 2012 r. 

Promocja książki „Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności” 

Sala konferencyjna Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przy ul. Grodzkiej w Krakowie pękała  
w szwach podczas promocji nowej książki Adama Gliksmana pt. "Leksykonu Ludzi Małopolskiej 
Solidarności". W spotkaniu wzięło udział bardzo wiele osób, tworzących na przestrzeni trzydziestu lat 
"Solidarnośd" w naszym regionie. 

Zebranych powitał inicjator powstania książki - Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, a w 1980 r. współtwórca "Solidarności" pracowników wymiaru sprawiedliwości. "W imieniu 
Samorządu Małopolskiego pragnę się Wam drodzy Paostwo pokłonid i podziękowad za Waszą działalnośd. 
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"Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności" ocala od zapomnienia bardzo wiele osób, które tworzyły ten 
wspaniały ruch i dokumentuje tych, którzy w nim odegrali tak wspaniałą rolę." 

Wojciech Grzeszek, Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarnośd" podkreślał, że w 
książce znalazło się wielu przedstawicieli "Solidarności", chod często dotarcie do nich było bardzo trudne: 
"Trudne lata historii "Solidarności" niekiedy spowodowały podziały i odejścia, ale myślę, że tu w Małopolsce 
możemy byd dumni, że staramy się byd razem i pielęgnujemy tę tradycję, bo jeszcze wciąż przed 
"Solidarnością" jest wiele wyzwao, by zrealizowad postulaty sierpniowe. 

Jak podkreślał autor, leksykon jest przede wszystkim dziełem pomocniczym dla historyków zajmujących się 
dalszymi pracami nad dziejami "Solidarności" - w książce znajduje się 318 biogramów, ale na jej stronach 
pojawia się ponad 1,5 tys. nazwisk osób działających w "Solidarności". 

Po tych oficjalnych wystąpieniach nastąpiły wypowiedzi bohaterów książki. 

Spotkanie promocyjne pokazało, że istniej duża potrzeba dokumentowania historii "Solidarności", a 
podejmowane do tej pory działania pozostają wciąż w tyle za potrzebami i oczekiwaniami. 

Liczba osób ok. 100  
Miejsce: sala konferencyjna SGiPM. 
 
 
14 stycznia 2013 r. 

XXII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski 

Już po raz 22 samorządowcy z Małopolski i Polski spotkali się na tradycyjnym opłatku w Sali Obrad Rady 
Miasta Krakowa. Spotkanie prowadził Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i SGIPM. 

Po powitaniu gości uroczystości Przewodniczący podsumował krótko wydarzenia minionego roku  
i wyzwania na 2013. Zaliczył do nich m.in. budowę w Krakowie Centrum Muzyki, walkę z zanieczyszczeniami 
powietrza, uchwalenie wspólnej strategii Małopolski i Śląska oraz ubieganie się o organizację w 2022 r. 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Cieszę się, że podtrzymujemy naszą tradycję, i co roku spotykamy się, by 
życzyd sobie pomyślności i radości w Nowym Roku - stwierdził przewodniczący. 
  
Podobne życzenia skierowali do wszystkich obecnych na uroczystości gospodarze miejsca, Prezydent Miasta 
Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. Wspólnie  
z samorządowcami modlił się Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Damian Muskus, który poświęcił 
opłatki. 

XXII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządowców Małopolski i Polski było okazją do rozmowy dla 
wielu środowisk w tym samorządowców, polityków, naukowców i artystów. Wśród gości znaleźli się m.in. 
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceminister Obrony Narodowej Beata 
Oczkowicz, Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacek Olbrycht, posłowie 
Dorota Niedziela i Józef Lassota, korpus dyplomatyczny na czele z jego dziekanem, Konsulem Generalnym 
Republiki Austrii Christophem Ceską, władze Polskiej Akademii Umiejętności i krakowskich uczelni wyższych 
oraz liczni samorządowcy. 
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Spotkanie uświetnił swym występem Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses z Tarnowa. 

Tradycyjnie było ono również okazją do ogłoszenia laureatów nagrody Małopolanin Roku. Tytułem 
Małopolanina Roku 2012 zostali uhonorowani Prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas 
oraz długoletni ordynariusz tarnowski, obecnie Metropolita Katowicki, abp Wiktor Skworc. 

Liczba osób ok. 250  
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa. 
 
 
 
22 stycznia 2013 r. 

Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski.  
Małopolski Szlak Powstania Styczniowego 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z  Polską Akademia Umiejętności, Instytutem 
Pamięci Narodowej oraz Małopolską Organizacją Turystyczną zorganizowały Konferencję pt. "Powstanie 
styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski. Małopolski Szlak Powstania Styczniowego". 

Konferencja odbyła 22 stycznia 2012 r. w Auli Głównej Polskiej Akademii Umiejętności, przy ul. 
Sławkowskiej 17 w Krakowie. 

Konferencję otworzył Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz SGiPM, a następnie prof. 
dr hab. Jerzy Wyrozumski - Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności. 

Powstanie Styczniowe było wielkim zrywem, który pozwolił Polakom na zachowanie godności i tożsamości 
narodowej. Ziemie Małopolski były areną wielu ważnych wydarzeo tej insurekcji - przypomniał 
przewodniczący Barczyk. 

Do tych słów nawiązał prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, radny Województwa Małopolskiego 
Leszek Zegzda, który przedstawił prezentację miejsc w Małopolsce związanych z Powstaniem Styczniowym. 
Tworzą one Małopolski Szlak Powstania Styczniowego, który dołącza do wielkiej liczby znajdujących się w 
naszym województwie szlaków kulturowych. Idea powstania szlaku jest wspólnym przedsięwzięciem kilku 
podmiotów, w tym Województwa Małopolskiego. 

W trakcie sesji referaty wygłosili historycy i samorządowcy, których ziemie związane są z powstaniem 
styczniowym, m.in. prof. Jan Małecki, dr Maciej Korkud, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław 
Kośmider, Burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski, Burmistrz Skały Tadeusz Durłak, oraz Józef Rysa, Wójt 
Gminy Igołomii-Wawrzeoczyce. 

W konferencji wzięło udział liczne grono słuchaczy, w tym naukowcy i samorządowcy. Sejmik Województwa 
Małopolskiego prócz prelegentów, reprezentował również radny Wojciech Grzeszek, Przewodniczący 
Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarnośd". 

Powstanie Styczniowe było insurekcją narodową przeciwko imperium rosyjskiemu. Ogłoszono je 
manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 
stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. 
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Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii 
publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo 
początkowych sukcesów zakooczyło się klęską powstaoców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych 
w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. 
wyemigrowało. Miejscami potyczek powstaoców z wojskami rosyjskimi były znajdujące się w tym okresie 
pod zaborem rosyjskim ziemie północnej Małopolski, m.in. Pieskowa Skała, Miechów i Skała. 

Liczba osób ok. 120  
Miejsce: Aula Głowna Polskiej Akadamii Umiejętności 
 
 
15 lutego 2013 r. 

Samorząd Terytorialny Przyjazny Seniorom. Uniwersytety Trzeciego Wieku 

W auli Polskiej Akademii Umiejętności odbyła się konferencja pod hasłem "Samorząd Terytorialny Przyjazny 
Seniorom. Spotkanie prowadził przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk, a gościem honorowym był Minister Pracy i Polityki 
Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Minister Kosiniak-Kamysz przedstawił słuchaczom założenia „Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji 
Społecznej Osób Starszych 2012-2013”, który stanowi jedną z podstaw budowania polityki senioralnej w 
kraju. Działalnośd Uniwersytetów Trzeciego Wieku przedstawiła Prezes Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeo Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk. 

Wykładowcami na konferencji byli m.in. Prorektor Uniwersytetu Jagiellooskiego Andrzej Mania, poseł do 
Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, poseł Elżbieta Achinger oraz Starosta Nowosądecki Jan 
Golonka. 

Podczas konferencji miała też miejsce prezentacja dobrych praktyk - jak założyd Uniwersytet Trzeciego 
Wieku oraz odbyła się dyskusja na temat poruszanych w wystąpieniach problemów. 

Liczba osób ok. 150  
Miejsce: Aula Głowna Polskiej Akadamii Umiejętności 
 
 
7 marca 2013 r. 

Małopolski Konwent Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów „Raport o stanie 
samorządności terytorialnej Powiatów” pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Hausnera 

W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa obradował Małopolski Konwent Przewodniczących Rad Gmin i 
Powiatów. Jego głównym punktem była prezentacja "Raportu o stanie samorządności terytorialnej w 
Polsce". Konferencję prowadził przewodniczący SGiPM. 

"Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce" to praca zespołu wybitnych naukowców pod 
kierunkiem prof. Jerzego Hausnera prezentuje największe dysfunkcje i dylematy polskiego samorządu oraz 
proponuje działania konieczne do eliminacji patologii funkcjonowania polskiego samorządu. 
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Prezentacji raportu dokonali członkowie tworzącego go zespołu, prof. Krzysztof Surówka oraz prof. 
Stanisław Mazur i dr Marcin Zawicki z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. 

W dyskusji nad zagadnieniami przedstawionymi przez naukowców wzięli udział samorządowcy. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jacek Soska, zaproponował powołanie przez 
akademików i samorządowców instytutu, tworzącego nowe projekty dla samorządu. 

Wystąpiła także  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Jantos, Przewodniczący Rady 
Powiatu Wadowickiego Józef Łasak oraz Przewodniczący Rady Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak. 

- Polskie reformy samorządowe, to najistotniejsze z reform, które przeprowadzono w III RP. Nie możemy 
jednak popadad w marazm i musimy ulepszyd i unowocześnid, to co powstało kilkanaście lat temu - 
podsumował obrady Kazimierz Barczyk. 

Liczba osób ok. 80  
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa. 
 
 
7 marca 2013 r. 

XIII Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce. LIDER MAŁOPOLSKI 2012 

W Małopolskim Ogrodzie Sztuki wręczono wyróżnienia w prestiżowym konkursie "Lider Małopolski 2012". 
Tytuł ten od 13 lat przyznaje Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski inicjatywom o wymiarze 
społecznym, ważnym dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji i jakości życia mieszkaoców regionu, a także 
firmom i inwestycjom ważnym dla gospodarki i lokalnego rynku pracy. 

Wyróżnienia wręczył przewodniczący Stowarzyszenia i Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

Nagrodę przyznano m.in. Samorządowi Województwa Małopolskiego i Teatrowi im. J. Słowackiego za 
zbudowanie nowoczesnego obiektu Małopolskiego Ogrodu Sztuki, który wyróżnia się na kulturalnej mapie 
Krakowa i Małopolski śmiałymi i nowatorskimi przedsięwzięciami łączącymi różne gatunki sztuki, ale też za 
rewitalizację przestrzeni Piasku - historycznej dzielnicy Krakowa. Nagrodę odebrali Krzysztof Orzechowski - 
Dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie i Iwona Kempa - Dyrektor MOS-u, a wręczył ją Jacek Krupa - 
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. 

 

 

Wśród pozostałych laureatów konkursu - najlepszych przedsięwzięd 2012 roku - znalazły się: 

- Małopolska Organizacja Turystyczna: Szlak Architektury Drewnianej - za otoczenie opieką ponad 250 
pereł budownictwa drewnianego w Małopolsce, nagrodę odebrał Prezes MOT Leszek Zegzda. 
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- SSE Krakowski Park Technologiczny: Klaster Europejskie Centrum Gier i UJ i AGH: Europejska Akademia 
Gier - za utworzenie w Krakowie ośrodka nauki i rozwoju gier wideo oraz rozwijanie sztucznej inteligencji 

- Tarnów: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - za stworzenie nowoczesnego  
i ekologicznego systemu zarządzania energią 

- PWSZ w Nowym Sączu: Instytut Kultury Fizycznej PWSZ - za budowę nowoczesnego kompleksu 
dydaktyczno-sportowego 

- Przemyśl: Budowa wschodniej obwodnicy Przemyśla wraz z mostem "Brama Przemyska" - za odciążenie 
centrum miasta, poprawę komfortu życia mieszkaoców, ochronę zabytkowej części Przemyśla 

- Bielsko-Biała: Zwiedzaj i wypoczywaj - Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego - za nowy blask 
zapomnianych zabytków starówki i jej oryginalny charakter 

- Alvernia Studios - za stworzenie czołowej wytwórni filmowej w Polsce 

- Grupa Integer.pl: Stworzenie systemu pocztowego InPost - za nowatorskie podejście do biznesu i udany 
start na zmonopolizowanym rynku 

- Parafia Grobu Bożego w Miechowie: Remont Domu Generałów i zabudowao dawnego klasztoru 
Bozogrobców - za gruntowne prace konserwatorskie i ich efekty 

Wyróżnienie specjalne otrzymała Grupa Azoty - za stworzenie największego w kraju i jednego  
z największych w Europie koncernów chemicznych. 

Liczba osób ok. 70  
Miejsce: sala kinowa Małopolski Ogród Sztuki. 
 
 
22 marca 2013 r. 

Budownictwo Pasywne i Energooszczędne  
Otwarcie Pierwszej w Polsce „Zielonej Pasywnej Hali Sportowej” Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie 

22 marca miało miejsce oficjalne otwarcie najnowszej w Polsce hali sportowej, wybudowanej w technologii 
pasywnej. 

Jak podkreślali zebrani goście, oznacza to, że dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązao 
technologicznych i przy użyciu polskich materiałów budowlanych możliwe jest wznoszenie budynków, 
których zapotrzebowanie na energię i to zarówno elektryczną, jak i cieplną, jest zaskakująco niskie. Poziom 
oszczędności szacowany jest na około 90 proc., podczas gdy koszt zastosowanej technologii zwiększa 
wartośd inwestycji jedynie o 10 proc. 

Witając zebranych gości, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady, podkreślił, że ta inwestycja stanowi ukoronowanie działao rozpoczętych jeszcze za kadencji jego 
poprzednika prof. dr. hab. inż. Janusza Żmiji - Rektora Uniwersytetu Rolniczego w latrach 2005-2012. 
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Koncepcję budowlaną obiektu przedstawili architekci Tomasz Pyszczek i Marcin Stelmach, którzy 
wielokrotnie podkreślali, że hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego nie tylko jest wzniesiona zgodnie  
z polskimi wymaganiami normatywnymi, dotyczącymi budownictwa pasywnego, ale także w wielu punkach 
jest jeszcze bardziej nowoczesna, co zapewni jej wieloletni okres eksploatacji. 

Prezes Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Gunter Schlagowski, poprzez 
wideokonferencję, przedstawił referat „Rozwój budownictwa pasywnego – doświadczenie z Niemiec, Austrii 
i Holandii w zakresie budownictwa pasywnego i energetycznego. Dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak oraz 
dr inż. arch. Marcin Furtak zaprezentowali Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. 
Temat domu pasywnego dla każdego – badania i rozwój przedstawił dr hab. inż. Jan Radoo z Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Również Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego - podkreślił, że 
Uniwersytet Rolniczy jest liderem w Polsce pod względem nowoczesnego budownictwa i dodał, że Kraków 
staje się systematycznie miastem, w którym budownictwo ekologiczne zaczyna byd postrzegane nie jako 
moda, lecz jako pewien standard. 

Po przecięciu wstęgi, której dokonali JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellooskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak  
i Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego - Kazimierz Barczyk, studenci - czyli główni 
użytkownicy hali - dali mistrzowski popis swoich umiejętności sportowych. 

Liczba osób ok. 100  
Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
 
 
11 kwietnia 2013 r. 

Forum OZE. Energia w Gminie: Energia i Środowisko” 
 
11 kwietnia 2013 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach miała miejsce organizowana przez redakcję 
„GLOBEnergii” VI konferencja „Energia w Gminie”. Współorganizatorami konferencji były również: 
Stowarzyszenie Gmin Polska Sied „Energie Citès” oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. 
Spotkanie zorganizowane było dla władz samorządowych. Wśród przybyłych znaleźli się więc burmistrzowie, 
wójtowie i osoby odpowiedzialne w gminach za sprawy energetyki i ochrony środowiska. 
 
Zebrani powitani zostali przez redaktora naczelnego „GLOBEnergii” – Grzegorza Burka. Wstępne słowo do 
gości skierowała także Maria Stankiewicz – Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polska Sied „Energie Citès” 
oraz Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
 
Plan konferencji podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła w większości programów 
realizowanych przez „Energie Citès”, ale także dotychczasowych doświadczeo samorządów w zakresie 
zarządzania energią w gminie. Ciekawym zagadnieniem okazała się tematyka ”zielonych dachów” i „żyjących 
ścian” przedstawiająca innowacyjne pomysły ekologicznego zagospodarowania powierzchni budynków.  
 
Druga częśd konferencji przedstawiała konkretne pomysły na oszczędzanie energii w gminach oraz przykłady 
zrealizowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zebrani dowiedzieli się między innymi 
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o możliwości wykorzystania pomp ciepła, fotowoltaiki czy kogeneracji dla ogrzania budynków użyteczności 
publicznej.  
 
Liczba osób ok. 100  
Miejsce: Zamek Królewski w Niepołomicach 
 
 
19 kwietnia 2013 r. 

Uroczystośd wręczenia Tytułów CZŁOWIEKA ROKU 2012 oraz MAŁOPOLANINA ROKU 2012. 

Uroczyste wręczenie Tytułów Małopolanina Roku 2012 i Człowieka Roku 2012 przyznawanych przez 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP 
nastąpiło w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellooskiego. 

Spotkanie prowadził przewodniczący obu tym instytucjom przewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 

Gości przywitał Rektor Uniwersytetu Jagiellooskiego - gospodarz miejsca prof. Wojciech Nowak oraz 
przewodniczący Kazimierz Barczyk. - Nasze spotkanie tradycyjnie już odbywa się najważniejszej z auli 
Uniwersytetu Jagiellooskiego. Także w ten sposób chcemy uhonorowad naszych laureatów - powiedział 
przewodniczący. 

Za rok 2012 Tytułami Małopolanina Roku uhonorowani zostali: 

Prof. dr. hab. Andrzej Białas, uczony światowej sławy, profesor Polskiej Akademii Umiejętności, 
współtwórca Krakowskiej Szkoły Fizyki Teoretycznej, w uznaniu działalności dla promocji polskiej nauki w 
świecie, kultywowania i rozwijania niemal dwustuletniej tradycji Akademii Umiejętności, reformowania 
nauki i szkolnictwa wyższego od czasów "Solidarności", 

Ks. Bp. Wiktor Skworc, Arcybiskup Metropolita Katowicki, długoletni Ordynariusz Tarnowski, w uznaniu 
posługi duszpasterskiej, zaspokajania religijnych i duchowych potrzeb Małopolan oraz działalności 
charytatywnej na rzecz ludzi ubogich, pokrzywdzonych i wykluczonych. 

Za rok 2012 Tytułami Człowieka Roku uhonorowani zostali: 

Janusz Lewandowski, Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Budżetu i Programowania Finansowego w 
uznaniu aktywnych działao na rzecz obrony wysokiego budżetu Unii Europejskiej oraz lepszego 
programowania finansowego UE w perspektywie 2014-2020, 

Prof. Andrzej Rzeplioski, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Członek Komitetu Helsioskiego, autor 
społecznych projektów ustaw "Solidarności" w uznaniu Służby Rzeczypospolitej na straży Konstytucji, 
długoletnich działao na rzecz praw i wolności człowieka. 

Liczba osób ok. 120  
Miejsce: Aula Collegium Maius UJ 
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6 czerwca 2013 r. 

Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

W Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 6 czerwca odbyła się konferencja samorządowa pod hasłem 
"Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach". Obrady prowadził 
przewodniczący Stowarzyszenia i Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk. 

Wśród zaproszonych na konferencję gości było liczne grono samorządowców oraz ekspertów w dziedzinie 
ochrony środowiska, m.in. redaktor poradnika dla gmin "Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach" dr Wojciech Piontek i Prezes Zarządu MPO w Krakowie Henryk Kultys. 

- Nowe przepisy w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach wchodzą w życie 1 lipca br. Budzą 
one niepokój wielu środowisk, w tym samorządowców i mieszkaoców naszych miast i wsi. Tą konferencją 
chcemy zwrócid uwagę na najpoważniejsze problemy i wątpliwości oraz spróbowad znaleźd rozwiązania  -
mówił prowadzący konferencję przewodniczący Kazimierz Barczyk. 

Dobre praktyki w kwestii utrzymania porządku i czystości w swoich gminach przedstawili Witold Kochan 
Burmistrz Gorlic, Zbigniew Kolecki Burmistrz Miasta Jordanowa oraz Józef Słonina Wojt Gminy Rzezawa 

List do uczestników konferencji skierował Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak: 

"Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na kolejną Małopolską Konferencję Samorządową, dotyczącą 
kompleksowego wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednakże w tym dniu biorę 
udział w Konwencie Marszałków Województw, na którym obok tematyki związanej z ochroną zdrowia 
poruszony będzie zakres gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym ubolewam nad 
brakiem możliwości osobistego uczestnictwa w dzisiejszym spotkaniu. Jednocześnie pragnę podziękowad 
Panu oraz Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski za przygotowanie szczegółowego poradnika dla 
gmin, który od początku do kooca wyjaśnia problematykę wdrażania "reformy śmieciowej" i przedstawia 
dobre praktyki w kształtowaniu prawidłowych postaw ekologicznych. W tym miejscu pragnę podkreślid, że 
Województwo Małopolskie konsekwentnie działa w zakresie tworzenia sprawnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z unijnymi założeniami i polityką ekologiczną paostwa. 

Organizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski konferencja, to jednocześnie bardzo 
interesująca płaszczyzna wymiany doświadczeo i poglądów na problemy gospodarcze i społeczne 
samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

4. SZKOLENIA W RAMACH MAŁOPOLSKIEJ AKADEMII SAMORZĄDOWEJ 
 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski prowadzi cykl szkoleo dla starostów, burmistrzów, wójtów, 
radnych i pracowników samorządowych. Szkolenia obejmują wybrane zagadnienia z przepisów prawa, które 
bezpośrednio lub pośrednio dotyczą jednostek samorządu terytorialnego. Są to szkolenia bezpłatne. Ze 
względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeostwo uczestnictwa w szkoleniach mają zawsze członkowie 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 
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2012 r. 
 

 

Kodeks postępowania administracyjnego i Kodeks cywilny 
31. 05. 2012 r. 
 
Ilośd osób: 31 
Miejsce: sala konferencyjna SGiPM 
Prowadząca - Krystyna Sieniawska, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. 

 
 

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 
28.06.2012 r. 
Ilośd osób: 35 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Prowadząca - Krystyna Sieniawska, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. 

 
 
Dostęp do informacji publicznej. 
27.09. 2012 r. 
Ilośd osób: 28 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Prowadząca - Monika Tarnawa-Zajączkowska - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie 

 
 
Prawo wodne. 
25. 10. 2012 r. 
Ilośd osób: 22 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
 
 

Protokół dyplomatyczny. 
08. 11. 2012 r. 
Ilośd osób: 20 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Zdobysław Milewski – Z-ca Dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego 
 
 

2013 r. 
 

07. 03. 2013 r. 

Wieloletnie planowanie finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego 
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Ilośd osób: 12 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Małgorzata Okarmus, Dyrektor Wydziały Budżetu Miasta Krakowa 
 
21. 03. 2013 r. 

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce. 
Ilośd osób: 58 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Krystyna Sieniawska, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. 
 
 
 
11.04.2013 r. 

Podatek od nieruchomości w orzecznictwie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 
Ilośd osób: 38 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Sabina Kużydło - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie 
 
 
25.04.2013 r. 

E – urząd. Zasady wdrażania, podstawy prawne, wzorcowe rozwiązania i przykłady dobrych 
praktyk. 
Ilośd osób: 26 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Arkadiusz Kowalewski - PASSUS 
 
 
 
9. 05. 2013 r. 

Zastosowanie KPA przy realizacji świadczeo z pomocy społecznej i świadczeo rodzinnych. 
Ilośd osób: 45 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Grażyna Zalas – Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Krakowie 
 
 
 
23. 05. 2013 r. 

Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji 
publicznej (pojęcie informacji publicznej w tym „dokumentu urzędowego”, zasady i tryb 
postępowania, środki prawne przysługujące wnioskodawcom). 
Ilośd osób: 22 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Agnieszka Nawara-Dubiel, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 
 
 
6. 06. 3013 r. 

Postępowanie w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie art. 29 ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. – Prawo wodne oraz w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. 
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Ilośd osób: 25 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Agnieszka Nawara-Dubiel, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 
 
13. 06. 2013 r. 

Gospodarka nieruchomościami.  
Ilośd osób: 22 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Marta Witkowicz, Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta Krakowa 

 

 

4. PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 
 

Projekt „Usprawnienie zarządzania JST i podniesienie jakości świadczonych usług” 

W styczniu 2012 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczęło realizację projektu „Usprawnienie 
zarządzania JST i podniesienie jakości świadczonych usług” finansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie.  

Celem projektu jest osiągnięcie przez gminę wysokiego poziomu jakości usług świadczonych na rzecz 
obywateli, wprowadzenie stałego systemu monitorowania jakości, a także usprawnienie funkcjonowania  
i zarządzania urzędem przy minimalnych kosztach oraz zwiększenie efektywności  
w zakresie tworzenia prawa lokalnego i podejmowania decyzji administracyjnych przez gminę. 

Projekt kierowany jest do 7 urzędów gmin z województwa małopolskiego oraz ich pracowników.  

Działania realizowane są w 7 obszarach: 

1) zarządzanie procesami i jakością w urzędzie 

2) ISO27001 Zarządzanie Bezpieczeostwem i ochrona danych 

3) wycena i wartościowanie stanowisk pracy pracowników urzędu 

4) Wdrożenie rozwiązao z zakresu e-administracji  

5) szkolenia specjalistyczne z zakresu stanowienia aktów prawa miejscowego i wydawania decyzji 
administracyjnych realizowane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Regionalną izbę Obrachunkową 

6) wdrożenie map aktywności organizacji pozarządowych na terenie gmin Równośd kobiet  
i mężczyzn 

Do projektu przystąpiły: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Urząd Miasta i Gminy Gorlice, Urząd Gminy 
Koszyce, Urząd Gminy Szczucin, Urząd Gminy Racławice, Urząd Miasta Alwernia i Urząd Miejski  
w Jędrzejowie. 
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Projekt „PartycypacJA. Seniorzy na rzecz seniorów w przestrzeni publicznej. 60+”.  

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Jest realizowany od października 2012 i potrwa 

do czerwca 2013 roku. 

Projekt kierowany jest do osób po 60 roku życia, mieszkaoców Województwa Małopolskiego. Jego celem 

jest stworzenie warunków sprzyjających większej aktywności osób 60+ w życiu publicznym. Projekt zakłada 

działania na rzecz podniesienia świadomości seniorów w kwestii przysługujących im praw oraz promowanie 

aktywnych postaw obywatelskich wśród osób po 60 roku życia.  

Projekt „PartycypacJA. Seniorzy na rzecz seniorów w przestrzeni publicznej 60+” składa się  

z następujących elementów: 

1. Szkolenia oraz warsztaty dotyczące form i obszarów uczestnictwa seniorów w życiu publicznym na 
poziomie lokalnym i regionalnym.  
Tematy: formy i narzędzia partycypacji, nowe technologie w partycypacji, samorząd terytorialny – historia, 
teraźniejszośd, zasady funkcjonowania, prawa obywateli, konsultacje społeczne, wnoszenie projektów 
uchwał, działania lobbingowe.  
 

2. Warsztaty informatyczne na temat nowych mediów oraz komunikacji w Internecie  
Zajęcia dla liderów seniorów, którzy w ich trakcie poznają sposoby koordynowania  
i stymulowania aktywności seniorów w swoich społecznościach lokalnych oraz metody koordynowania  
i administrowania forami internetowymi. 
 

3. Opracowanie przewodnika na temat partycypacji obywatelskiej osób w wieku 60+. 
 

4. Interaktywna platforma internetowa oraz forum internetowe. Baza wiedzy. Narzędzie do monitoringu 
procesów decyzyjnych w społecznościach lokalnych i regionalnych. Platforma promocji aktywnych 
społecznie seniorów. 
 

5. Spotkania seniorów z parlamentarzystami i samorządowcami. 
Spotkania w formie otwartej podczas których seniorzy będą mogli zadad gościom pytania, wyrazid swoje 
opinie, zaproponowad swoje pomysły na zmiany w swoich społecznościach lokalnych, przedstawid 
wypracowane na warsztatach i poprzez udział w dyskusjach na forum internetowym stanowiska.  
 

6. Małopolskie Forum Seniorów przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski 
Cykliczne spotkania liderów 60+ mające na celu opracowanie kierunków działao regionalnych dotyczących 
seniorów. 
 

Szkolenia i spotkania odbywały się w 5 subregionach Małopolski: krakowskim, podhalaoskim, zachodnim, 
nowosądeckim i tarnowskim. 
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PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej 

W okresie od 01.08.2012 r. do 30.09.2013 r. Polski Związek Niewidomych we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski realizuje projekt „PartycypacJA. Osoby niewidome liderami 
komunikacji społecznej”. Projekt finansowany jest z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu 
Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Celem projektu jest uświadomienie niewidomym i słabowidzącym obywatelom praw i obowiązków, a także 
roli jaką odgrywają i odgrywad mogą w społecznościach lokalnych. Realizacja projektu ma przyczynid się do 
wsparcia rozwoju społeczeostwa obywatelskiego w Polsce. 

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania: 

1. Analiza i diagnoza aktywności społecznej i zaangażowania w dialog z instytucjami samorządowymi osób 
niewidomych i słabowidzących. Diagnoza będzie przeprowadzona poprzez ankietę, a zanalizowany materiał 
posłuży do zaprojektowania modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami osób 
niewidomych. 

2. Szkolenia skierowane do 100 osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski (liderów lokalnych). 
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat idei partycypacji społecznej, uwarunkowao kreowania polityki 
publicznej na poziomie lokalnym, dynamiki grupy i procesu zmiany społecznej, podstaw tworzenia systemu 
komunikacji społecznej, partycypacyjnych metod planowania, realizacji i ewaluacji polityki publicznej, zasad 
budowania partnerstwa międzysektorowego, metod szkoleniowych przydatnych do kształcenia w dziedzinie 
partycypacji. 

3. Szkolenia dla 50 pracowników samorządów z całej Polski w zakresie komunikacji społecznej i współpracy 
ze środowiskami organizacji społecznych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Szkolenia będą 
uwzględniad także podniesienie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości osób z uszkodzonym 
wzrokiem. 

4. Wspólne warsztaty dla 32 osób niewidomych i słabowidzących (liderów lokalnych)  
oraz 16 pracowników samorządów. Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości wzajemnego istnienia 
oraz podniesie poziomu usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób 
niewidomych i słabowidzących. 

5. Stworzenie Sieci Dialogu, której celem jest zwiększanie umiejętności współpracy organizacji zrzeszających 
osoby niewidome na poziomie krajowym i umożliwianie długofalowego działania tych organizacji, rozwój 
współpracy między instytucjami paostwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami 
pozarządowymi, propagowanie wiedzy o potrzebach osób niewidomych i słabowidzących w przestrzeni 
publicznej. 

Podczas realizacji projektu PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej będzie: 
prowadzona kampania promocyjna, której celem będzie zmiana postaw społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych, stworzona strona internetowa, opracowany poradnik metodologiczny, w wersji 
elektronicznej i w czarnym druku, na temat partycypacji obywatelskiej i dialogu społecznego osób  
z dysfunkcjami wzroku. Realizację projektu podsumuje konferencja. 
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Projekt THETRIS 

THEmatic Touristic Route development with the Involvement of local Society (THETRIS). Rozwój 

tematycznego szlaku turystycznego przy zaangażowaniu społeczności lokalnej. 

Projekt finansowany jest z Programu dla Europy Środkowej 2007-2013. Potrwa do grudnia  

2014 roku.  

Cele projektu: 

- dostarczenie rozwiązao dla obszarów wiejskich Europy Środkowej, mających na celu nadrobienie przez nie 

zaległości rozwojowych, w oparciu o posiadane zasoby dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza średniowieczne 

kościoły 

- opracowanie długoterminowej strategii rozwoju turystyki oraz zaplecza turystycznego w regionie, jako 

katalizatora rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonej eksploatacji zasobów 

dziedzictwa kulturowego 

- włączenie społeczności lokalnej w rozwój turystyki kulturowej w ich regionie 

- podniesienie świadomości lokalnych aktorów społecznych i gospodarczych na temat dziedzictwa 

kulturowego 

Do współpracy w ramach projektu zostały zaproszone gminy, w których znajdują się cenne obiekty 

architektury drewnianej: Biecz, Sękowa, Krościenko nad Dunajcem, Nowy Targ, Iwkowa oraz Lipnica 

Murowana.  

W ramach projektu przewidziane są analiza SWOT potencjału szlaku architektury drewnianej na podstawie 

wybranych obiektów SAD, cykl szkoleo z zarzadzania dla osób zarządzających szlakiem, wizyty studyjne 

partnerów projektu na Szlaku, szeroka promocja szlaku na forum międzynarodowym. 

Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy 
lokalne 

Projekt realizowany od 1 maja 2013 do 30 września 2014 jest współfinansowany przez Szwajcarię  

w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” oraz estooską  

e-Governance Academy. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie udziału społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych  

z 20 gmin województwa małopolskiego w wypracowywaniu standardów usług administracyjnych 

świadczonych przez urzędy tych gmin i kontroli nad ich przestrzeganiem. 
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Aby osiągnąd cel projektu dokonany zostanie przegląd usług administracyjnych w wybranych urzędach  

i przeprowadzona analiza procesów realizacji wybranych usług z wykorzystaniem rachunku kosztów działao 

(ang. ABC). Metoda ABC zostanie adaptowana do specyfiki administracji publicznej i powstanie kalkulator 

kosztów usług administracyjnych, których adekwatnośd zostanie sprawdzona w wybranych urzędach woj. 

małopolskiego. Powstanie metodyka dialogu obywatelskiego i elektroniczne środowisko dyskusji. 

Stworzona zostanie „Sied na rzecz monitorowania efektywności i skuteczności świadczenia usług 

publicznych” składająca się z przedstawicieli społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych oraz 

zrealizowanych zostanie szereg działao, których celem będzie upowszechnienie rezultatów projektu. 

Osiągnięcie celu głównego projektu zapewnione zostanie przez realizację następujących celów 

szczegółowych: 

 zastosowanie w 20 urzędach samorządowych w woj. małopolskim kalkulatora kosztów usług 

umożliwiającego w efekcie prowadzenie analizy porównawczej w zakresie efektywności świadczenia 

wybranych usług administracyjnych, 

 zdobycie przez przedstawicieli 20 urzędów samorządowych woj. małopolskiego wiedzy niezbędnej do 

oceny i zarządzania efektywnością procesów świadczenia wybranych usług administracyjnych przez 

opracowanie i rozpowszechnienie przewodnika nowoczesnego managera administracji publicznej  

i przeszkolenie kadry urzędów, 

 podniesienie poziomu świadomości przedstawicieli 20 urzędów samorządowych woj. małopolskiego 

w zakresie potrzeby i sposobu prowadzenia dialogu obywatelskiego w obszarze monitorowania usług 

administracyjnych przez opracowanie i rozpowszechnienie metodologii dialogu obywatelskiego oraz 

przeszkolenie kadry urzędów, 

 stworzenie trwałych podstaw do udziału przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji 

pozarządowych z woj. małopolskiego w wypracowywaniu standardów świadczenia usług 

administracyjnych i nadzorze nad ich przestrzeganiem przez zastosowanie elektronicznego środowiska 

dyskusji, 

 wzmocnienie siły oddziaływania społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych z woj. 

małopolskiego na urzędy samorządowe przez utworzenie Sieci, 

 wzrost wiedzy i kompetencji przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych z woj. 

małopolskiego w zakresie oceny wybranych usług administracyjnych świadczonych przez urzędy 

samorządowe przez opracowanie i rozpowszechnienie broszury i przeszkolenie członków Sieci. 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W PARTNERSTWIE Z FEDERACJĄ REGIONALNYCH ZWIĄZKÓW GMIN  
I POWIATÓW RP ORAZ REGIONALNYM OŚRODKIEM DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ 

Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej - oddolna dyplomacja 
ekonomiczna. Diagnoza potrzeb – Zalecenia – Szkolenia –Dobre praktyki 
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Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, realizowany od 3 czerwca 3012 do 30 

listopada 2013. 

Celem projektu pt. Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej - Oddolna dyplomacja 

ekonomiczna. Diagnoza potrzeb – Zalecenia –Szkolenia – Dobre praktyki jest wzmocnienie zaplecza 

merytorycznego współpracy międzynarodowej samorządów lokalnych, tj. kompetencji członków władz  

i pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych tej współpracy 

ukierunkowanej na partnerów z Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Cel będzie realizowany poprzez 

podniesienie kompetencji kadr samorządowych w zakresie możliwych form i obszarów współpracy, 

tworzenia korzystnych warunków do współpracy, a także miękkich umiejętności poruszania się w różnych 

obszarach kulturowych oraz opracowywania programów współpracy zagranicznej.  

Bezpośrednim adresatem projektu są władze i pracownicy samorządów terytorialnych w Małopolsce,  

a pośrednio – samorządy terytorialne w całej Polsce. 

W projekcie przewidziano następujące działania: 

- badania ankietowe (realizowane w formie wywiadów) na temat stanu obecnego i potrzeb samorządów 

lokalnych w zakresie współpracy zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów 

ekonomicznych oraz opracowanie raportu z rekomendacjami, 

- specjalistyczne szkolenia dla pracowników samorządowych, 

-opracowanie podręcznika dla JST nt. współpracy zagranicznej samorządów ze szczególnym 

uwzględnieniem jej aspektów gospodarczych, 

-organizacja ogólnopolskiej konferencji samorządowej upowszechniającej efekty realizacji projektu. 

 

6. WYDAWNICTWA, STRONY INTERNETOWE 
 
„Wspólnota Małopolska” 
 
SGiPM od osiemnastu lat wydaje „Wspólnotę Małopolską” – bezpłatny, kolorowy magazyn, którego 
odbiorcami są marszałkowie, prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, radni oraz urzędnicy. 
Czasopismo jest platformą wymiany opinii z zakresu funkcjonowania samorządu, gospodarki komunalnej, 
możliwości finansowania inwestycji (w tym m.in. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności). Bardzo dużo 
miejsca poświęca się w niej miejsca zagadnieniom z zakresu ochrony środowiska, turystyki, współpracy 
międzynarodowej, publikując materiały edukacyjne nawiązujące tematycznie do licznych konferencji 
organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.  
 

 
 

http://m.in/
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www.sgpm.krakow.pl – Strona Internetowa SGiPM 
 
Strona internetowa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski funkcjonuje pod adresem 
www.sgpm.krakow.pl. Na stronie znajduje się opis działalności SGiPM. Portal podzielony jest na czytelne 
działy: •Informacje •Co gdzie kiedy •Komunikaty •Konferencje •Konkursy •Publikacje książkowe 
•Wspólnota Małopolska •Artykuły •Zdjęcia •Małopolanie Roku •TV. 
 
Na stronie można znaleźd relacje oraz zdjęcia z każdej konferencji organizowanej przez SGiPM oraz 
prezentacje komputerowe zaprezentowane przez zaproszonych gości. 
Koordynatorem strony SGiPM jest Stefan Niedźwieoski. 
 
 

WWW.NOWAMALOPOLSKA.PL – Portal Internetowy SGiPM 
 

15 lutego 2007 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uruchomiło Nową Małopolskę - 
Informacyjny Portal Internetowy, funkcjonujący pod adresem www.nowamalopolska.pl. Powstał on w celu 
bezpłatnej promocji tych wszystkich, jakże licznych działao służących dynamicznej przebudowie Małopolski, 
a także ukazaniu innych jeszcze możliwości rozwoju, wynikających z wyjątkowych tu warunków dla 
przemysłu nowych technologii, walorów turystycznych i napływających środków europejskich.  
Na www.nowamalopolska.pl znajduje się Kalendarz Imprez godnych uwagi oraz codziennie aktualizowana 
informacja o bieżących, regionalnych wydarzeniach.  
Wyróżnikiem portalu są jego cztery działy główne: Nowe Technologie, Nowa Energia, Nowy Biznes, Nowi 
Ludzie. Portal zawiera także informatory, m.in. o małopolskich zabytkach, muzeach, sanktuariach czy 
atrakcjach turystycznych. Ukazuje sławnych Małopolan, a z wciąż dodawanych notek informacyjnych 
powstaje Encyklopedia Małopolski. 

Portal Nowa Małopolska tworzony jest we współpracy z Gazetą Krakowską. Dlatego przeczytad  
w nim możecie Paostwo najciekawsze naszym zdaniem artykuły, publikowane na jej łamach.  

W ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania, nawiązaliśmy już współpracę z wieloma samorządami  
i organizacjami. Chcemy ten nowy projekt realizowad razem z samorządami terytorialnymi, gospodarczymi 
zawodowymi, lokalnymi mediami oraz wszystkimi środowiskami i osobami, którym bliska jest nowoczesna 
NOWA MAŁOPOLSKA.  
      Prosimy o przesyłanie na email sn@sn.win.pl wszystkich ważnych Paostwa zdaniem informacji  
z życia Waszych lokalnych środowisk. Sukces Nowej Małopolski to także lepsza promocja zarówno Paostwa 
jak i organizowanych przez Was przedsięwzięd! 
Koordynatorem projektu SGiPM Nowa Małopolska jest Stefan Niedźwieoski. 
 

 

PORADNIK DLA GMIN. 
KOMPLEKSOWE WDROŻENIE USTAWY O UTRZYMANIU  

PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH 
 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP 
zorganizowały w Krakowie i Warszawie kilka regionalnych i ogólnopolskich konferencji i szkoleo w tej 
sprawie. Pomocnym dopełnieniem jest wydanie przewodnika po tej ustawie. Jako Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów Małopolski, korzystając z doświadczeo Związku Gmin Lubelszczyzny (razem jesteśmy członkami 
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największej ogólnopolskiej organizacji jednostek samorządu terytorialnego Federacji Regionalnych Związków 
Gmin i Powiatów RP) zaprosiliśmy  ekspertów w tej dziedzinie, przeanalizowaliśmy też dobre praktyki, które 
wpisują się w te zapisy i mogą byd przykładem dla innych gmin. Poradnik ten, tak jak poprzednie ponad 50 
publikacji książkowych SGiPM oraz FRZGiP RP, przekazaliśmy bezpłatnie marszałkom, prezydentom, 
burmistrzom, wójtom i radnym z historycznej Małopolski. 
 
Jednocześnie informuję, że na naszej stronie dostępna jest do pobrania elektroniczna wersja najnowszej 
publikacji SGiPM – „Poradnik dla Gmin. Kompleksowe wdrożenie ustawy o utrzymaniu porządku  
i czystości w gminach” pod redakcją dra Wojciecha Piontka 
 (http://www.sgpm.krakow.pl/publikacje/index.php).  
Korzystając z wspólnych doświadczeo ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny przeanalizowaliśmy najważniejsze 
aspekty związane z nowymi regulacjami i poddaliśmy je fachowej wykładni  ekspertów z tej dziedziny. 
Dokonaliśmy również wyboru “dobrych praktyk”, które wpisują się w te zapisy i mogą byd przykładem dla 
innych gmin.  
 
 

VADEMECUM SENIORA 
 
Mini-podręcznik partycypacji obywatelskiej dla seniorów. Poradnik zawiera informacje na temat zasad 
funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego instytucji. Praktycznym uzupełnieniem tej wiedzy jest 
charakterystyka podstawowych form i narzędzi aktywności publicznej, jak np. obywatelska inicjatywa 
ustawodawcza, konsultacje społeczne, petycje. W celu wzmocnienia kompetencji seniorów w zakresie 
korzystania z Internetu w poradniku zamieszczone zostały podstawowe informacje na temat komunikacji z 
wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (m.in. e-mail, portale społecznościowe, fora internetowe). W 
publikacji znaleźd można ponadto artykuły poświęcone szeroko pojętej tematyce wolontariatu, praktycznym 
aspektom prawa do skargi oraz społecznemu oddziaływaniu mass mediów i zasadom współpracy z 
dziennikarzami. Publikacja ta powstała w ramach projektu pn. „PartycypacJA. Seniorzy na rzecz seniorów w 
przestrzeni publicznej. 60+. Małopolskie Forum Seniorów” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2012-2013. 
 

7. MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. Generała Emila Fieldorfa "Nila" 

Jedyne na świecie Muzeum Armii Krajowej i Polskiego Paostwa Podziemnego powstało na mocy uchwał 

Rady Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2000 roku. Dzieło to zostało poprzedzone 

dziesięcioletnim trudem gromadzenia historycznych pamiątek przez kombatantów ze Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej i od roku 1992 eksponowania ich w obecnej siedzibie Muzeum AK- budynku, który 

w 1911 roku został wzniesiony dla stanowiska dowodzenia austro-węgierskiej Twierdzy Kraków. Stanowi on, 

wraz z sąsiednimi obiektami i łączącymi je podziemnymi korytarzami, unikatowy zespół zabytków 

architektury militarnej. Zbiory Muzeum AK w ostatnim ośmioleciu uległy potrojeniu (w tym muzealia  

z ok. 2500 do ponad 8000). W wyniku realizacji projektu wyłonionego na drodze międzynarodowego 

konkursu architektonicznego powierzchnia użytkowa Muzeum AK zwiększła się z 1300 m2 do 6000 m2, na 

której nowoczesnymi środkami wyrazu ukazana zostanie całościowo historia fenomenu Polskiego Paostwa 

Podziemnego i jego siły zbrojnej — Armii Krajowej (Muzeum Powstania Warszawskiego posiada 

powierzchnię ponad 3000 m2).  

http://www.sgpm.krakow.pl/publikacje/index.php
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W latach 2009—2011 została zrealizowana ważna dla Polaków inwestycja modernizacji Muzeum AK. Na 

sfinansowanie przedsięwzięcia przyznane zostały środki w kwocie ok. 35 min zł pochodzące głównie z Unii 

Europejskiej oraz środki Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. 
W oparciu o § 10 ust.3 pkt 2 statutu Muzeum AK Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski ma jedno 
miejsce w Radzie Muzeum Armii Krajowej. Przedstawicielem SGiPM w Radzie Muzeum AK  
i jednocześnie jej przewodniczącym jest Kazimierz Barczyk. 

 

 

SPOTKANIA, SEMINARIA, SZKOLENIA WE WSPÓŁPRACY Z MAŁOPOLSKIM REGIONALNYM CENTRUM INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ W KRAKOWIE NA MAŁYM RYNKU PRZY UL. MIKOŁAJSKA 4 

 
Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej od roku 1999 do grudnia 2012 prowadzi 
działalnośd informacyjną, szkoleniową i doradczą dla mieszkaoców Małopolski, samorządów, podmiotów 
gospodarczych i placówek edukacyjnych. Utworzone zostało dzięki współpracy Federacji Związków Gmin i 
Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.  
 
Zakres informacji udzielanych przez Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej obejmuje: 

 historię integracji i rozszerzania Unii Europejskiej 
 konsekwencje wejścia Polski do Unii Europejskiej 
 funkcjonowanie instytucji wspólnotowych 
 fundusze i programy pomocowe UE 
 informacje o stanie dostosowania polskiego prawa 
 prawo UE 
 informacje o paostwach członkowskich UE 
 fundusze unijne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
 polityka społeczno-ekonomiczna UE 
 polityka regionalna UE 
 wspólna polityka rolna UE 
 informacje o organizowanych przedsięwzięciach związanych z tematyka unijną 
 dane adresowe instytucji i organizacji z Polski i UE związanych z procesem integracji europejskiej 
 W Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej istnieje możliwośd odbycia praktyk 

studenckich, jak również nieodpłatnych staży.  
 MRCIE zaznacza swoją obecnośd poprzez uczestnictwo w imprezach promujących Unię Europejską. 

 
 
 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 
 

W kwietniu br. zainaugurował działalnośd Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, 
prowadzony przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski. 
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie (RODM) jest częścią, funkcjonującej obecnie  

w 13 największych polskich miastach, sieci Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Utworzenie ośrodków jest 
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odpowiedzią na potrzebę wzmacniania samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki 

zagranicznej. 

Celem RODM jest przybliżanie obywatelom kwestii związanych z polską polityką zagraniczną, w tym 

dotyczących polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Krakowski ośrodek we współpracy z Instytutem 

Europeistyki UJ jest animatorem regionalnej debaty na temat współpracy międzynarodowej samorządów  

i organizacji pozarządowych. 

W ofercie RODM Kraków znajduje się szeroki wachlarz zajęd edukacyjnych na tematy związane  
z priorytetami polskiej polityki zagranicznej, skierowanych zarówno do  dzieci i młodzieży, jak i do osób 
dorosłych (w tym studentów oraz słuchaczy Uniwersytetów III Wieku). Ośrodek dysponuje czytelnią  
z publikacjami o tematyce europejskiej i międzynarodowej, które są nieodpłatnie udostępniane 
odwiedzającym. Ponadto RODM będzie prowadzi bazę, realizowanych w regionie, inicjatyw o charakterze 
międzynarodowym. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej mieści się przy ul. Mikołajskiej 4 (Mały 
Rynek. 
 
 

 Kazimierz Barczyk           Wiesław Misztal  
  

            
Przewodniczący Stowarzyszenia              Dyrektor Biura SGiPM 
    Gmin i Powiatów Małopolski           


