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UCHWAŁA NR XVIII/1/2017 

XVIII WALNEGO ZEBRANIA 

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności  

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 2016  roku 

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury  

XVIII Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się przedłożone przez Prezesa Zarządu sprawozdanie Zarządu z działalności 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w roku 2016 wraz z opinią Komisji Rewizyjnej, 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY 
XVIII WALNEGO ZEBRANIA  
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ZAŁĄCZNIK  

do Uchwały Nr XVIII/1/2017 

XVIII Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE POWIATÓW I GMIN 

DORZECZA BZURY W 2016 ROKU 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
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1) DANE REJESTRACYJNE  
 
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 
Adres: 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1  
Adres elektroniczny: spigdb@bzura.pl  
Stowarzyszenie zostało wpisane w dniu 27.09.2002 do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000130227 
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON  Stowarzyszenia: 750216328 
Numer identyfikacji NIP: 834-16-81-028 
Rodzaj przeważającej działalności: 8559B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, 
gdzie indziej niesklasyfikowane  
 

2) O STOWARZYSZENIU POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY 
 
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury zwane dalej 

„Stowarzyszeniem” jest organizacją samorządów związanych z dorzeczem Bzury 
mających na celu wspieranie idei samorządności lokalnej, ochrony naszych 
wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego, 
historycznego i kulturowego tego obszaru. 

Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych powiatów i gmin 
członkowskich oraz ogółu społeczeństwa. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez: 
1) reprezentowanie zrzeszonych członków Stowarzyszenia na forum krajowym  

i międzynarodowym, 
2)  inicjowanie i opiniowanie projektów gospodarczych, strategicznych - 

dotyczących działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich 
działania, 

3)  propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań 
własnych samorządów i realizowanych zadań zleconych lub powierzonych, 

4)   inspirowanie i podejmowanie wspólnych działań, mających wpływ na   rozwój 
społeczności objętych działaniem zrzeszonych podmiotów, 

5)   inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw w celu pozyskiwania 
środków finansowych krajowych i zagranicznych, służących społeczno - 
gospodarczemu rozwojowi samorządów, w tym restrukturyzacji obszarów 
wiejskich, 

6)  podejmowanie wspólnych działań organizacyjnych, inwestycyjnych mających 
na celu zrównoważony rozwój obszaru działania zrzeszonych podmiotów  
w szczególności w zakresie:  

a)   gospodarki wodnej oraz ochrony wód dorzecza rzeki Bzury, 
b)   gospodarki odpadami, 
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c)   poprawy stanu dróg, 
d)   rozwoju przetwórstwa rolno - spożywczego i drobnej przedsiębiorczości, 
7)   działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwój edukacji 

dostosowanej do przemian zachodzących na obszarze działania 
stowarzyszenia, w tym edukacji ekologicznej, 

8)  opracowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych 
prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy warunków życia 
mieszkańców obszarów wiejskich i miast, w tym ekonomii społecznej, 

9)  inicjowanie i wspieranie budowy i organizacji pierwotnego rynku rolnego oraz 
rolniczych grup producenckich,  

10)prowadzenie pracy informacyjnej oraz działalność usługowa w zakresie 
informacji, 

11)prowadzenie pracy konsultacyjnej, w tym doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania, 

12)prowadzenie pracy programowej, w tym badania naukowe i prace rozwojowe 
w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, badanie rynku i opinii 
publicznej, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna mająca na celu 
wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin działalności 
samorządów terytorialnych i innych Członków Stowarzyszenia, 

13)prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, czasopism  
i pozostałych periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, 

14)prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym pozaszkolne formy edukacji, 
pozaszkolne formy edukacji artystycznej oraz działalność wspomagająca 
edukację, 

15)prowadzenie działalności promocyjnej osiągnięć gmin i powiatów zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu, dotyczącej problematyki Stowarzyszenia, jego Członków 
oraz ogółu społeczności, 

16)upowszechnienie zasad i dostosowanie się do wymogów i praw 
obowiązujących w Unii Europejskiej, tworzenie podstaw ekonomicznych do 
harmonijnej przyszłej współpracy z partnerami zagranicznymi, 

17)wspieranie uczestnictwa gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu   
i Podregionie Północnym województwa łódzkiego w programach Unii 
Europejskiej oraz skutecznego wykorzystania unijnych środków pomocowych, 

18)wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
oraz pomoc w działalności wspierającej usługi finansowe i udzielania kredytów, 

19)podtrzymywanie tradycji kulturowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości historycznej, obywatelskiej i kulturowej, 

20)podtrzymywanie tożsamości regionalnej mieszkańców regionu, ich 
odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa kulturowego, historycznego      
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i przyrodniczego oraz walorów środowiska naturalnego, piękna przyrody  
i krajobrazu regionu, 

21)promocja partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu efektywnej 
realizacji zadań publicznych oraz zwiększenie skuteczności      i efektywności 
samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych dzięki partnerstwu 
publiczno-prywatnemu, 

22)doradztwo i szkolenia, w tym w ramach ośrodków szkoleniowo-doradczych, 
23)pomoc w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach centrów 

transferu technologii; 
24)pomoc w tworzeniu nowych przedsiębiorców w otoczeniu instytucji naukowych 

i szkół wyższych w ramach preinkubatorów oraz akademickich inkubatorów 
przedsiębiorczości,  

25)pomoc dla nowo powstałych przedsiębiorców w ramach inkubatorów 
przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych i centrów technologicznych, 

26)tworzenie skupisk przedsiębiorców w ramach parków technologicznych, stref 
biznesu, parków przemysłowych oraz klastrów. 

 
3) DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN DORZECZA 

BZURY W ROKU 2016  
 
Głównym organem analizującym i podejmującym decyzje  

w Stowarzyszeniu jest jego Zarząd Stowarzyszenia.  
Wybrany w maju 2015 roku na kadencję 2015 – 2019 Zarząd Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury pracował w roku 2016 w następującym składzie: 
1. Dzierżek Cezary, Prezes Zarządu Stowarzyszenia,  
2. Krzyczkowski Marian, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Wicestarosta Rawski, 
3. Zdziarski Wojciech, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Starosta Łęczycki, 
4. Debich Krzysztof, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Starosta  Kutnowski, 
5. Jóźwiak Marek, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Gminy Głowno, 
6. Lisiecki Krzysztof, Członek Zarządu Stowarzyszenia,  Wójt Gminy Piątek, 
7. Miazek Beata, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Gminy Kiernozia, 
8. Motylińska Bożena, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Zastępca Burmistrza 

Strykowa,  
9. Pepka Jarosław, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Gminy Kowiesy, 
10. Sasin Roman,  Członek Zarządu Stowarzyszenia, Wicestarosta Brzeziński, 
11. Stasik Marian, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Członek Zarządu Powiatu 

Skierniewickiego, 
 

W roku 2016 Zarząd Stowarzyszenia odbył 6 protokołowanych  posiedzeń,  
w dniach: 21 marca, 05 maja, 06 czerwca, 17 października,  (połączone posiedzenie 
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Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz gości zaproszonych – 
przedstawicieli  do KMRPO WŁ na lata 2014 – 2020 z terenu Stowarzyszenia  
i Podregionu Północnego), 28 listopada (połączone posiedzenie Zarządu 
Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia) i  15 grudnia, na których: 

1. omawiano działania Zespołu koordynującego projekt „Zintegrowany Produkt 
Turystyczny – Dorzecze rzeki Bzury”, 

2. analizowano wykonanie budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury za rok 2015, 

3. analizowano projekt budżetu  Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 
na rok 2016, 

4. omawiano Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 2015 roku, 

5. omawiano informację na temat sprawy sądowej, która miała miejsce  
w dniu 24 listopada 2015 r.  – zwrot składki członkowskiej dla Gminy Zgierz za 
2015 rok, 

6. zajęto stanowisko w sprawie zaległości ustawowych JST w ramach składki za 
2016 rok, 

7. omawiano sprawy związane z organizacją XVII Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, tj.: 

1) ustalono termin i miejsce XVII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

2) ustalono porządek obrad XVII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

3) zatwierdzono projekty uchwał na XVII Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w sprawach: 

a) zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury za rok 
2015, 

b) uchwalenia budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury  
na 2016 r. i ustalenia maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez 
Zarząd, 

c) ustalenia wysokości i terminów płatności składek członkowskich na 2017 rok, 
8. omawiano uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektor Biura Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury Pani Emilii Felczyńskiej do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności  Biura 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

9. omawiano projekt pisma do Witolda Stępnia, Marszałka Województwa 
Łódzkiego, Przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPO WŁ na lata 
2014-2020 w sprawie problemów pojawiających się podczas wdrażania 
Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 
– 2020 (RPO WŁ 2014-2020), 
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10. omawiano przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do wdrożenia zmian 
wynikających z projektów ustaw związanych z wdrażaniem reformy edukacji, 

11. omawiano uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektor Biura Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury Pani Emilii Felczyńskiej do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności  Biura 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

12. analizowano wykonanie budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury za I półrocze 2016 roku, 

13. zajęto stanowisko w sprawie Programu usuwania azbestu w obszarze Dorzecza 
Bzury – pismo do Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, 

14. omawiano plan działań informacyjnych i szkoleniowych Stowarzyszenia  
w 2017 roku. 

 
Organem z jednej strony – zgodnie ze statutem – kontrolnym,  

ale z drugiej strony wspierającym, z głosem doradczym dla Zarządu Stowarzyszenia 
jest Komisja Rewizyjna. W okresie sprawozdawczym Komisja spotkała się pięć razy,  
w tym na dwóch połączonych z Zarządem Stowarzyszenia posiedzeniach.  

 
Realizację zadań Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury wykonuje 

głównie biuro Stowarzyszenia.  
Pracownicy biura w ramach swoich codziennych działań, wykonują zadania 

wskazane przez organy Stowarzyszenia, a także wynikające z celów i zadań 
stawianych przed Stowarzyszeniem. 

 
4) W ROKU 2016 STOWARZYSZENIE POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY 

PROWADZIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ NA RZECZ ZRZESZONYCH JST 
POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA I PROJEKTY: 

 
I. DZIAŁANIA INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE I EDUKACYJNE NA RZECZ GMIN I 

POWIATÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
 
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 2016 roku zorganizowało 

spotkania informacyjne, szkolenia i szkolenia - warsztaty,  których celem było 
podnoszenie sprawności i efektywności działania administracji samorządowej  
w gminach i powiatach oraz ich jednostkach organizacyjnych.  

Cel ten realizowany jest poprzez zapewnienie kompetentnej i wyczerpującej 
informacji o najnowszych aktach legislacyjnych dotyczących samorządów 
lokalnych, propagowanie modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania 
jednostek administracji samorządowej i tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń 
pomiędzy gminami i powiatami w tym zakresie.  
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Wśród działań prowadzonych w roku sprawozdawczym wymienić należy 
następujące szkolenia, szkolenia - warsztaty i spotkania o charakterze informacyjnym: 

1. 11 stycznia - „Zmiany przepisów w zakresie zasiłków w 2015 i 2016 roku”, 
2. 14 stycznia – „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2016 roku”, 
3. 21 stycznia - „Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie Degradacji Środowiska  RPO 

WŁ Na Lata 2014-2020 – praktyczne wskazówki związane z opracowaniem 
dokumentacji aplikacyjnej", 

4. 27 stycznia - „Podatek dochodowy od osób fizycznych –  należności 
pracownicze i inne świadczenia wykazywane w informacjach i deklaracjach 
PIT”, 

5. 08 lutego - „Prawo pracy w 2016. Nowe regulacje dotyczące umów 
terminowych. Nowe obowiązki pracodawców”, 

6. 09 lutego - „Możliwości  dofinansowania projektów z RPO WŁ na lata 2014-
2020 w ramach Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków", 

7. 12 lutego - „Najnowsze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  od 1 stycznia 2016 roku - jak prawidłowo 
zastosować nowelizację w praktyce organu zezwalającego. kontrola 
oświadczeń, wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych – procedura krok po kroku”, 

8. 16 lutego - „Obowiązki sprawozdawcze gmin za 2015 rok wynikające 
z ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, planowane zmiany 
 w roku 2016”, 

9. 09 marca - „Elektroniczne zwolnienia lekarskie E-ZLA – korzyści i ułatwienia. 
Zmiany w zasiłkach macierzyńskich. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń -   
co nowego od 1 stycznia 2016 r.”, 

10.  31 marca - „Finanse, księgowość i sprawozdawczość programu  
500 plus”, 

11. 31 marca - „Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach. Ewidencja, 
rejestracja,  nadzór nad stowarzyszeniami”, 

12.  25 kwietnia - spotkanie informacyjne w sprawie OZE, 
13. 29 kwietnia - „Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania VI.2.1 

Rozwój gospodarki turystycznej”,  
14.  05 maja - „Obowiązkowa centralizacja i nowe metody odliczeń  

VAT w JST w 2016 r.”, 
15.  09 maja - „Moja wymarzona EKO - PRACOWNIA”, 
16.  09 maja - „Nowelizacja prawa zamówień publicznych  ze względu na 

implementację dyrektyw UE”, 
17.  30 maja - „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 

2016/2017”, 
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18.  01 czerwca - „CEIDG i BIZNES.GOV.PL w teorii i praktyce”, 
19. 24 czerwca - „Możliwości  dofinansowania projektów z RPO WŁ na lata 2014-

2020 w ramach Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe  
i infrastruktura kultury", 

20.  07 lipca - „Możliwości  dofinansowania projektów  z RPO WŁ na lata 2014-2020 
w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii", 

21. 18 – 20 września – „Zmiany w oświatowym prawie pracy w 2016 roku, zmiany  
w prawie oświatowym na rok szkolny 2016/2017” – szkolenie wyjazdowe dla 
kadry zarządzającej JST, 

22.  23 września - „Działalność instytucji kultury a zmiany wynikające  
z ostatnich nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  
w aspekcie finansów publicznych oraz zamówień publicznych”, 

23.  26 września - „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
po nowelizacji 2016”, 

24. 30 września - „Zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis  
przez gminy w latach 2016-2020 ze szczególnym uwzględnieniem reformy 
przepisów unijnych oraz nowelizacji krajowych – nowości w 2016 r.”, 

25. 03 października - „Jednolity plik kontrolny  w jednostkach samorządu 
terytorialnego. Wpływ JPK na ewidencje podatkowe w JST  po centralizacji”, 

26.  25 października - „Nowe druki ofert, umów i sprawozdań  w zakresie zlecania 
zadań publicznych organizacjom pozarządowym”, 

27. 28 października - „VAT - problemy w 2016 roku”, 
28.  16 listopada - „Drogi wewnętrzne.  Zarządzanie, umowy, powództwa. 

Zarządzanie ruchem”,  
29. 28 listopada - „Reforma oświaty 2017. Proponowane zmiany w ustroju 

szkolnym, w prawie oświatowym i w prawie pracy wynikające  
z planowanej reformy. Jak przygotować się do projektowanej zmiany?”, 

30.  29 listopada - „Centra Usług Wspólnych – szansą na racjonalizację kosztów, 
czy pogłębienie centralizacji? Praktyczne aspekty wdrażania CUW  
w samorządach powiatowych i gminnych”, 

31. 01 grudnia - „Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu 
terytorialnego”. 
 
Ponadto w 2016 roku Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie  

w wysokości 20 300,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn. „Edukacja 
ekologiczna pracowników JST i przedsiębiorców z obszaru SPiGDB oraz Podregionu 
Północnego województwa łódzkiego w zakresie planowanych zmian w gospodarce 
odpadami – cykl szkoleń i warsztatów”.  

Celem projektu pn. „Edukacja ekologiczna pracowników JST  
i przedsiębiorców z obszaru SPiGDB oraz Podregionu Północnego województwa 
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łódzkiego w zakresie planowanych zmian w gospodarce odpadami – cykl szkoleń  
i warsztatów” realizowanego w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna 
mieszkańców województwa łódzkiego - Edycja 2016” a zarazem efektem 
ekologicznym zadania, było zapoznanie uczestników szkoleń oraz szkoleń - 
warsztatów: 

 z najnowszymi przepisami i regulacjami prawnymi z zakresu gospodarki 
odpadami, 

 zweryfikowanie aktualnie realizowanych obowiązków - ich korekta lub 
udoskonalenie, 

 sprawdzenie, czy wszystkie ustawowe obowiązki są realizowane, 
 zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w przepisach, tak by 

odpowiednio wcześnie mogli wdrożyć zmiany w swojej firmie/Urzędzie, 
 uporządkowanie zdobytej i posiadanej wiedzy 

oraz  
 podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez 

wprowadzenie do selektywnej zbiórki nowych frakcji.  
       Efektem ekologicznym wszystkich pięciu spotkań (tj. 3 szkoleń oraz  
2 szkoleń – warsztatów) była ponadto możliwość omówienia, skonsultowania  
i wymiana doświadczeń z problemami  pojawiającymi się w gospodarce odpadami 
wynikającymi z codziennej pracy wśród urzędników i przedsiębiorców biorących 
udział w spotkaniach, zajmujących się na co dzień tematyką odpadów i ochrony 
środowiska.   
 
W ramach realizowanego zadania przeprowadzono: 

1. szkolenie pn. „Zamówienia typu in-house” w dniu 20 maja 2016 r., 
 w której uczestniczyli: przedstawiciele kadry zarządzającej JST,  pracownicy 
merytoryczni  JST i ich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele ZOM, ZUK, 
ZEC, NGO, firm prywatnych z terenu Stowarzyszenia i Podregionu Północnego  
województwa łódzkiego, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w projekcie, 

2.  szkolenie pn. „Nowe standardy selektywnej zbiórki odpadów – wyzwanie dla 
samorządów” w dniu 18 listopada 2016 r., w której uczestniczyli pracownicy 
merytoryczni JST, NGO, WFOŚiGW, przedstawiciele ZOM, NGO, firm 
prywatnych z terenu Stowarzyszenia i Podregionu Północnego  województwa 
łódzkiego, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w projekcie, 

3. szkolenie – warsztaty pn.  „Obowiązki sprawozdawcze gmin za 2016 rok 
wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowy wzór 
rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta/związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi” w dniu 05 grudnia 2016 r., w której 
uczestniczyli pracownicy merytoryczni JST z terenu Stowarzyszenia  
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i Podregionu Północnego  województwa łódzkiego, którzy przyjęli zaproszenie 
do udziału w projekcie, 

4. szkolenie – warsztaty pn.  „Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców za 
2016 rok wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. Nowe wzory sprawozdań” w dniu 06 grudnia 2016 r. w której 
uczestniczyli przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Stowarzyszenia i 
Podregionu Północnego  województwa łódzkiego, którzy przyjęli zaproszenie 
do udziału w projekcie, 

5. szkolenie pn. „Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje  
o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowelizacja ustawy z dnia  
03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko. Omówienie zmian, które wejdą od 
01.01.2017 r.” w dniu 15 grudnia 2016 r., w której uczestniczyli pracownicy 
merytoryczni JST z terenu Stowarzyszenia i Podregionu Północnego  
województwa łódzkiego, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w projekcie. 
 
Łącznie w szkoleniach i szkoleniach – warsztatach w ramach ww. projektu 

udział wzięło 183 uczestników.  
 

W roku 2016 Stowarzyszenie przeszkoliło łącznie 676 uczestników na 
podstawie ewidencji wydanych certyfikatów. 

 
W roku 2016 w szkoleniach, szkoleniach – warsztatach oraz spotkaniach 

informacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie dla członków Stowarzyszenia 
i ich jednostek organizacyjnych, JST i innych podmiotów wzięło udział 1 067 
uczestników. 
 

II. KSZTAŁTOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH  
 

W ramach kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych  
z północnej i centralnej części województwa łódzkiego, których celem jest wspólne 
analizowanie problemów i wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla 
JST dotyczących zarządzania sprawami publicznymi i wykonywania zadań 
ustawowych, Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Marszałka, bądź Wojewody, 
desygnuje już od kilku kadencji przedstawicieli samorządu lokalnego do działających 
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w naszym województwie Regionalnych Komitetów Sterujących, Regionalnych 
Komitetów Monitorujących i innych ciał tego typu.  

Za pośrednictwem delegowanych przez Stowarzyszenie osób samorządy 
lokalne posiadają pewien wpływ na decyzje władz regionalnych woj. łódzkiego. 
Wskazani przez Zarząd Stowarzyszenia przedstawiciele samorządów lokalnych są 
członkami następujących gremiów regionalnych: 

 Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata 2007 - 2013, który zapewnia jakość i skuteczność realizacji 
RPO WŁ na lata 2007-2013 (C. Dzierżek - członek, K. Lisiecki - zastępca) – jedno 
posiedzenie w 2016 roku tj.: tryb obiegowy – 10 marca, tryb obiegowy –  
24 czerwca, XXI posiedzenie w dniu 19 grudnia; 

 Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 - 2020, który zapewnia jakość i skuteczność realizacji 
RPO WŁ na lata 202014-2020 (C. Dzierżek - członek, M. Krzyczkowski - 
zastępca) – siedem posiedzeń w 2016 roku tj. VI posiedzenie w dniu 25 lutego, 
tryb obiegowy - 31 marca, VII posiedzenie w dniu 12 kwietnia,  VIII posiedzenie 
w dniu 16 maja, IX posiedzenie w dniu 23 czerwca, X posiedzenie w dniu  
26 września, I posiedzenie w dniu 03 listopada, XII posiedzenie w dniu  
15 grudnia; 

 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego, którego 
celem jest budowa zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji 
sytuacji społeczno - gospodarczej oraz interwencji publicznych  
w województwie, a także poprawa sprawności zarządzania rozwojem  
(C. Dzierżek – członek); 

 Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego, które jako platforma 
wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów 
wchodzących w jego skład przyczynia się do poprawy sprawności 
zarządzania, w tym poprawy funkcjonowania sfery decyzyjnej samorządu 
województwa, wzrostu zdolności samorządu województwa do koordynowania 
oraz monitorowania wdrażanych działań, a także oceny stopnia realizacji 
wyznaczonych celów strategicznych (C. Dzierżek - członek); - jedno 
posiedzenie w 2016 roku tj. w dniu 24 marca; 

 Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, której 
celem jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana 
informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych 
partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym; 

 Platformy współpracy  Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, której celem jest 
wzmocnienie potencjału instytucji publicznych do dostarczania wysokiej 
jakości, efektywnych kosztowo usług publicznych oraz infrastruktury oraz 
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zwiększenie skuteczności i efektywności samorządów w realizacji projektów 
infrastrukturalnych dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu (E. Felczyńska – 
przedstawiciel) – jedno posiedzenie w 2016 roku tj., XI posiedzenie w dniu  
13 grudnia.  

 
Delegaci Stowarzyszenia do ww. organów pilnują, aby prawodawstwo unijne 

i krajowe uwzględniało głos środowiska samorządowego, w tym dotyczącym 
działalności szczebla powiatowego i gminnego. 

Skuteczne zaangażowanie naszej organizacji doprowadziło do konkretnych 
i wymiernych efektów. Wśród nich warto wskazać np. na: 

 doprowadzenie do nie mniej niż 80% dofinansowania kosztu całkowitego 
zadania dla JST na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu województwa łódzkiego, 

 nakłonienie Marszałka Województwa Łódzkiego do dyskusji w sprawie 
problemów pojawiających się podczas wdrażania RPO WŁ na lata 2014-2020, 

 rozpropagowanie wśród powiatów stowarzyszonych Programu 

Ogólnopolskich przesiewowych Badań Zdrowotnych Rolników, Ich Rodzin, 

Emerytów i Rencistów z terenu Stowarzyszenia w zakresie chorób m.in. układu 
krążenia, tarczycy cukrzycy, otyłości, układów ruchu. 

 
III. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY  

 
Przynależność do Stowarzyszenia stwarza również możliwość udziału 

przedstawicieli gmin i powiatów w pracach Komisji Stowarzyszenia. Komisje  zostały 
powołane przez Walne Zebranie w ostatnich latach. Potrzeba tworzenia komisji 
wynika ze stale narastającej ilości problemów w określonych dziedzinach działalności 
samorządów lokalnych. Idea pracy Komisji polega na wymianie informacji  
i doświadczeń. Członkami Komisji są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starości, 
pracownicy poszczególnych wydziałów w urzędach gmin i starostwach 
powiatowych, sekretarze.   Dzięki udziałowi w pracach komisji przedstawiciele gmin  
i powiatów mogą uzyskać pożyteczne wskazówki, dotyczące rozwiązywania 
konkretnych problemów, właśnie poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniami 
innych samorządów, jak również korzystając niejednokrotnie z pomocy ekspertów 
zapraszanych na posiedzenia celem wyjaśnienia niejasnych kwestii powstających  
w systemie prawnym. W razie potrzeby w różnych bieżących sprawach nurtujących 
gminy i powiaty komisje wypracowują swoje opinie i uwagi, które są wyrazem 
wspólnego postrzegania pewnych problemów. Komisje spotykają się z różną 
częstotliwością, w zależności od potrzeb i pojawiających się w danym momencie 
problemów z danej dziedziny funkcjonowania samorządów lokalnych. 
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W 2016 roku przy Stowarzyszeniu działała: 
 Komisja ds. przeciwdziałania powodzi  na terenie Podregionu Północnego 

województwa łódzkiego oraz powiatów ościennych na podstawie Uchwały 
XVI/11/2015 XVI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów I Gmin 
Dorzecza Bzury z dnia 15 czerwca  2015 r. w sprawie zmian w Uchwale  
nr XIV/3/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie powołania stałej 
Komisji Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury ds. przeciwdziałania 
powodzi na terenie Podregionu Północnego województwa łódzkiego oraz 
powiatów ościennych. 

 
IV. REALIZACJA PROJEKTÓW I POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA 

DZIAŁALNOŚĆ  
 

Istotnym elementem działalności Stowarzyszenia były także realizowane 
projekty, na które Stowarzyszenie pozyskuje środki z innych źródeł niż składki 
członkowskie. Dzięki ich realizacji może w większym wymiarze wspierać samorządy, 
zwłaszcza członkowskie, w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług 
publicznych. Dzięki temu stale zwiększa się liczba JST, które skutecznie i profesjonalnie 
świadczą usługi publiczne. 

Cechą wspólną realizowanych od kilku lat projektów jest to, iż są one zgodne 
z celami statutowymi Stowarzyszenia. Każdy projekt jest skierowany przede wszystkim 
do samorządów terytorialnych – gmin, powiatów i miasta na prawach powiatu –  
i odzwierciedla strukturę JST - członków Stowarzyszenia. 

Projekty dotyczą zagadnień istotnych dla JST, wspierając je w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów.  

W lutym 2016 roku Stowarzyszenie złożyło wniosek  o dofinasowanie 
następującego projektu: 

 WFOŚiGW w Łodzi „Edukacja ekologiczna pracowników JST i przedsiębiorców 
z obszaru SPiGDB oraz Podregionu Północnego województwa łódzkiego  
w zakresie planowanych zmian w gospodarce odpadami – cykl szkoleń  
i warsztatów” – rozpatrzony pozytywnie z dofinansowaniem, 

i otrzymało dofinasowanie  w wysokości 20 300,00 zł na realizację ww. zadania.   
 

5) STOWARZYSZENIE POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY NIE  PROWADZI 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU 
PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
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6) W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 01.01.2016 – 31.12.2016 ZARZĄD 
STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY PODJĄŁ   
2 UCHWAŁY, tj.: 

 
1. Uchwała nr  1/VI/2016 Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektor Biura 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury Pani Emilii Felczyńskiej 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności  Biura Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

2. Uchwała nr  2/IX/2016 Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury z dnia 15 grudnia 2016 r.  w sprawie upoważnienia Dyrektor Biura 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury Pani Emilii Felczyńskiej 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności  Biura Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

 
7) PRZYCHODY STOWARZYSZENIA       344 669,00 zł 

w tym: 
 składki           213 498,80 zł 
 przychody ze szkoleń         97 828,00 zł 
 dotacja           32 825,50 zł 
 przychody finansowe – odsetki od lokat bankowych     514,10 zł 

 

8) KOSZTY STOWARZYSZENIA         315 415,50 zł 
w tym: 

 realizacja zadań statutowych        138 300,74 zł 
 administracja w związku z działalnością statutową     176 091,24 zł 
 pozostałe koszty          149,60 zł 
 koszty finansowe            873,92 zł  

  
 

9) ZATRUDNIENIE W  STOWARZYSZENIU POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY  
W ROKU 2016 OBEJMOWAŁO 1 OSOBĘ, w tym: 

 dyrektor Biura Stowarzyszenia – 1 osoba, pełny wymiar czasu pracy, 
Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę w 2016 roku  

 
  91 935,86 zł 

w tym: 
 podstawowe wynagrodzenie        91 935,86 zł 

Stowarzyszenie nie wypłacało premii w roku 2016.  
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Stowarzyszenie wypłaca Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia dietę z tytułu 
pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich w łącznej kwocie  30 000,00 zł  
Stowarzyszenie nie udziela pożyczek. 
Kwoty ulokowane na rachunku bankowym (według stanu na dzień 31.12.2016 r.) 

Bank Pekao 98 1240 3347 1111 0000 2869 7000   19 823,01 PLN 
 

Stowarzyszenie nie nabywało ani nie posiada obligacji, udziałów ani akcji  
w spółkach prawa handlowego. 
W 2016 roku Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości. 
W 2016 roku Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych. 
Wartość aktywów Stowarzyszenia na koniec 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym wynosiła 23 264,11 zł. 
Wartość zobowiązań Stowarzyszenia na koniec 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym wynosiła 4 569,63 zł. 
 

10) DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE  
I SAMORZĄDOWE. 

 
NIE DOTYCZY  
 

11) DEKLARACJE PODATKOWE (PIT – 4R) SKŁADANE BYŁY DO 20 DNIA NASTĘPNEGO 
MIESIĄCA ZA DANY OKRES ROZLICZENIOWY W URZĘDZIE SKARBOWYM  
W ŁOWICZU.  

 
Stowarzyszenie rolnicza terminowo wszystkie zobowiązania podatkowe wobec US, 
jak i ZUS. 

 
12) W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 01.01.2016 – 31.12.2016 

W STOWARZYSZENIU POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY NIE BYŁO KONTROLI 
ZEWNĘTRZNYCH.  

 
Reasumując należy podkreślić, że aktywność i efekty prac Stowarzyszenia są 

wynikiem wytężonej pracy jego organów i biura Stowarzyszenia. Wzajemna i dobra 
współpraca daje gwarancję rzetelnej pracy na rzecz samorządów członkowskich, 
wpływając na jej wymierne efekty. 

Na koniec 2016 roku liczba członków wynosiła 46 jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym 39 gmin i 6 powiatów oraz miasto na prawach powiatu 
Skierniewice.  
 
Sporządził (a):                                                       

Emilia Felczyńska,  Dyrektor Biura Stowarzyszenia  


