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Łowicz, 15 czerwca 2015 r.



W KADENCJI 2011 - 2015 ZARZĄD 
STOWARZYSZENIA OBRADOWAŁ 

W NASTĘPUJĄCYM SKŁADZIE:

• Cezary Dzierżek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia,

• Ryszard Nowakowski, Wiceprezes Zarządu 

Stowarzyszenia, Wójt Gminy Parzęczew,

• Wojciech Zdziarski, Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia, Starosta Łęczycki,

• Mirosław Belina, Członek Zarządu Stowarzyszenia, 
Starosta Skierniewicki,

• Marek Józwiak, Członek Zarządu Stowarzyszenia, 
Wójt Gminy Głowno,

• Krzysztof Lisiecki, Członek Zarządu Stowarzyszenia, 
Wójt Gminy Piątek



• Marian Krzyczkowski, Członek Zarządu 

Stowarzyszenia, Wicestarosta Rawski,

• Krzysztof Figat, Członek Zarząd Stowarzyszenia, 

Starosta Łowicki – od  czerwca 2012, 

• Janusz Michalak, Członek Zarządu Stowarzyszenia, 

do marca 2012 .

• Mirosława Gal – Grabowska - Członek Zarządu 

Stowarzyszenia - do grudnia 2014,

• Roman Sasin, Członek Zarządu Stowarzyszenia -

do grudnia 2014, 



W kadencji 2011 – 2015 miały miejsce 

dwa Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia Powiatów

i Gmin Dorzecza Bzury  w dniu 

16 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji 

Statutowej Stowarzyszenia Powiatów 

i Gmin Dorzecza Bzury 

oraz zmian w Statucie Stowarzyszenia, 



oraz 

cztery Walne Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury w dniach:

09 maja 2011 r.,

06 czerwca 2012 r.,

12 czerwca 2013 r.,

16 czerwca 2014 r.



W kadencji 2011 – 2015 Zarząd Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

obradował 19 razy na protokołowanych 

posiedzeniach, podczas których podjęto 

9 uchwał Zarządu Stowarzyszenia



oraz wypracowano wnioski  w postaci:

• analizy rozliczeń projektów realizowanych

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013 na terenie dorzecza Bzury,

w skutek czego sporządzono „Informację na temat

projektu/projektów realizowanych z programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

przez Członków Stowarzyszenia Powiatów i gmin

Dorzecza Bzury i JST z terenu Podregionu

Północnego”



zawierającą terminy złożenia i rozpatrywania

wniosków o płatność realizowanych w ramach PROW

przez gminy wiejskie, która stała się podstawą do

formułowania wniosków do Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi oraz Departamentu ds. Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

w Łodzi o poprawę i usprawnienie tejże procedury,



• złożenia opinii do Wojewody Łódzkiego i Dyrektora

WZMiUW w Łodzi w sprawie przeciwdziałania

powodzi,

• złożenie opinii do Marszałka Województwa

Łódzkiego w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju

Województwa Łódzkiego,

• złożenia opinii do Rady Nadzorczej i Zarządu

WFOŚiGW w Łodzi w sprawie zmiany zasad

udzielania pomocy finansowej ze środków

WFOŚiGW w Łodzi dla przedsięwzięć realizowanych



przy pomocy EFR na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich w zakresie gospodarki wodno – ściekowej,

• złożenia opinii RDOŚ w Łodzi w sprawie zajęcia

stanowiska w sprawie Dorzecza Słudwii i Przysowy

PLB100003 jako obszaru specjalnej ochrony ptaków

oraz udział Członków Zarządu Stowarzyszenia

w spotkaniach Zespołu Lokalnej Współpracy

w ramach prac nad sporządzanym projektem,



KSZTAŁTOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI 
SAMORZĄDÓW LOKALNYCH 

Stowarzyszenie desygnowało swoich przedstawicieli

do:

• Komitetu Monitorującego RPO WŁ na lata 2007 -

2013, który zapewnia jakość i skuteczność realizacji

RPO WŁ na lata 2007-2013 (C. Dzierżek - członek,

K. Lisiecki - zastępca);



• Grupy Roboczej ds. RPO WŁ 2014-2020, której celem
jest zapewnienie spójności i koordynacji procesu
programowania oraz partnerskiej współpracy
pomiędzy szerokim gronem interesariuszy
w przygotowaniu regionalnego programu
operacyjnego na kolejną perspektywę finansową
(W. J. Adamczyk – członek, Z. Burzyński – zastępca –
przedstawiciele gmin miejskich; D. Reczulski –
członek, D. Moskwa – zastępca – przedstawiciele
gmin wiejskich; W. Zdziarski – członek,
M. Krzyczkowski – zastępca – przedstawiciele
powiatów; Z. Wieczorek – członek, J. Świtkiewicz –
zastępca – przedstawiciele LGD; C. Dzierżek –
członek, E. Felczyńska – zastępca – przedstawiciele
stron społecznych i gospodarczych);



• Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

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);



• Regionalnego Forum Terytorialnego 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);



• 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 zwiększenie

skuteczności i efektywności samorządów w realizacji

projektów infrastrukturalnych dzięki partnerstwu

publiczno-prywatnemu (E. Felczyńska –

przedstawiciel).



DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI STOWARZYSZENIA 
POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY 

• Komisja ds. przeciwdziałania powodzi na terenie
Podregionu Północnego województwa łódzkiego
oraz powiatów ościennych na podstawie Uchwały
XIV/3/2013 XIV Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania
stałej Komisji Stowarzyszenia Powiatów i Gmin
Dorzecza Bzury ds. przeciwdziałania powodzi na
terenie Podregionu Północnego województwa
łódzkiego oraz powiatów ościennych
(1 posiedzenie w roku 2013, 2 posiedzenia w roku
2014 i 1 posiedzenie w 2015),



• Komisja Sekretarzy Powiatów i Gmin Członków

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na

podstawie Uchwały XIV/4/2013 XIV Walnego

Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów

i Gmin Dorzecza Bzury z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Sekretarzy

Powiatów i Gmin Członków Stowarzyszenia

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.



Pierwsze posiedzenie ww. komisji odbyło się

26 sierpnia 2014 r. w składzie 8 przedstawicieli JST

biorących udział w projekcie z PO KL w latach

2011-2012, podczas którego omówiono cel i zakresu

działania Komisji. Kolejne spotkanie, zgodnie z sugestią

uczestników wyznaczono na przełom stycznia i lutego

2015 roku.



Szkolenia dla kadry menadżerskiej realizowane

w projekcie, które poza wymianą wiedzy

i doświadczeń, były także okazją do

nawiązania kontaktów, mogą podczas

zaproponowanej przez Stowarzyszenie Komisji

Sekretarzy Powiatów i Gmin Członków Stowarzyszenia

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury generować nowe

pomysły i podejmować wspólne inicjatywy realizacji

programów i projektów na rzecz JST zrzeszonych

w Stowarzyszeniu.



DZIAŁANIA INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE 
I EDUKACYJNE NA RZECZ GMIN I POWIATÓW 

I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

W latach 2011 – 2015 przeprowadzono:

72 płatne  szkolenia, w których udział wzięło 

1423 uczestników, 

4 bezpłatne akcje informacyjne WFOŚiGW w Łodzi, 

w których udział wzięło 594 uczestników,



• bezpłatne szkolenie z „Nowej wersji programu

płatnik – 9.01.001” – 50 uczestników,

• bezpłatne spotkanie informacyjne dla rolników

i sołtysów nt. kampanii ARiMR w 2012, programów

priorytetowych WFOŚIGW dla osób fizycznych

w 2012 roku – 70 uczestników,

• bezpłatne warsztaty szkoleniowe poświęcone

odnawialnym źródłom energii (OZE), pn. „BIG.

BIOGAZOWNIE ROLNICZE W TWOJEJ GMINIE –

WARSZTATY DLA URZĘDNIKÓW” - 70 uczestników.



Realizacja szkoleń zamkniętych,

dedykowanych dla m.in.:

• Związku Międzygminnego „BZURA”,

• Tonsmeier,

• Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi,

• JST.



W roku 2011 realizowano projekt pod patronatem 

Marszałka Województwa Łódzkiego

i Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi 

dla JST z terenu całego województwa łódzkiego pn. 

„Nowe zadania samorządów, obowiązki, uprawnienia 

i sankcje związane z gospodarką odpadami 

komunalnymi, wynikające ze zmian wprowadzonych 

nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 

w gminach oraz niektórych innych ustaw”, 

w ramach którego przeszkolono 564 uczestników. 



Ponadto, zrealizowano projekt z PO KL (5.2.1)

pn. „Kompetencje i przejrzystość JST –

kluczem do rozwoju lokalnego”

dla 8 JST należących do Stowarzyszenia 

(powiat łowicki i kutnowski, m. na prawach  powiatu 

Skierniewice miasto i Rawa Mazowiecka, gmina 

Stryków i Biała Rawska, gmina Głowno i Skierniewice).



W projekcie wzięły udział JST odzwierciedlające 

strukturę samorządów należących do Stowarzyszenia, 

czyli powiaty, miasto na prawach powiatu, 

gminy miejskie, gminy miejsko – wiejskie 

i gminy wiejskie. 



okres realizacji projektu: 

01 luty 2011 r. – 31 października 2012 r.

wartość realizacji projektu:

3 496 400,93 zł 

projekt realizowany w partnerstwie:

SPiGDB - lider, partnerzy – ZPP, CASE Doradcy sp.z o.o., 

Uczelnia Łazarskiego

projekt zakończony i rozliczony w MAiC: 

w styczniu 2013 r.



Zadania realizowane w ramach projektu:

• Zadanie 1 – zarzadzanie projektem,

• Zadanie 2 – audyt instytucjonalny,

• Zadanie 3 – audyt kompetencji i potrzeb,

szkoleniowych z uwzględnieniem polityki równego

traktowania,

• Zadanie 4 – rekrutacja beneficjentów,

• Zadanie 5 – badania porównawcze poziomu

satysfakcji klientów JST,



• Zadanie 6 – szkolenia menadżerskie dla kadry

zarządzającej, w tym szkolenia z zakresu polityki

równego traktowania,

• Zadanie 7 – warsztaty szkoleniowe dla pracowników

JST, w tym warsztaty z zakresu polityki równych

szans,

• Zadanie 8 – Indywidualne doradztwo dla JST

i uczestników szkoleń,

• Zadanie 9 – samorządowe Forum JST i organizacji

JST,



• Zadanie 10 – kampania społeczna na rzecz

praworządności i przejrzystości JST,

• Zadanie 11 – opracowanie narzędzi do

monitorowania i ewaluacji polityki i strategii lokalnej,

• Zadanie 12 – opracowanie pakietu „Infrastruktura

etyczna w JST”.



OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI W JST:

• przeszkolono 517 osób,

• zmniejszono liczbę decyzji administracyjnych

wydawanych po upływie terminów określonych

w kpa,

• zmniejszono liczbą decyzji administracyjnych

uchylonych przez SKO,

• wdrożono system monitoringu usług publicznych lub

udział w badaniach SAS i poprawiono wskaźniki

jakości świadczonych usług,



• wdrożono system monitorowania poziomu

satysfakcji klientów z jakości usług publicznych

i poprawiono wskaźniki satysfakcji klientów z jakości

usług,

• wdrożono system rozwoju kompetencji kadr oparty

na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb

szkoleniowych pracowników urzędu na podstawie

aktualnych opisów stanowisk,



• usprawniono / wdrożono procedurę konsultacji

społecznych i wzrost liczby konsultacji w sprawach

ważnych dla gmin/powiatów,

• opracowano i wdrożono / usprawniono procedury

aktualizowania opisu usług świadczonych przez JST,

dostępnych w BIP lub w biurze obsługi klientów,

• przyjęto kodeks etyczny pracowników urzędów

gmin, miast i starostw.



WNIOSKI APLIKACYJNE W LATACH 2011-2015

Łącznie złożono 16 wniosków o dofinansowanie do: 

MAiC, WUP Łódź, UM WŁ, WFOŚiGW w Łodzi, 

PARP, FIO, ŁGR 

na łączną kwotę 11 816 268,78 zł,

z tego zrealizowano lub są w trakcie realizacji: 5, 

na łączną kwotę 3 752 683, 23 zł, w tym wkład własny 

finansowy i niefinansowy w wysokości 431 090,14 zł 



Z dwóch dofinansowań (ŁGR, UM WŁ) zrezygnowano 

w związku z niską kwotą dofinansowania i krótkim 

terminem realizacji projektu. 



DZIAŁANIA NA RZECZ KULTURY 

• realizowany od 2004 roku corocznie Program

„TRADYCJA” (X edycja w 2014 roku)

• sprzedaż wycinanek (od 2014 roku),

• realizacja zajęć warsztatowych (kwiatów z bibuły,

wycinanki, kaligrafii) dla dzieci i młodzieży na

Skansenie Wsi Łowickiej w Maurzycach lub miejscu

wskazanym przez Zamawiającego (od 2014 roku),



Współorganizator Europejskich Dni Dziedzictwa 

w Skansenie Wsi Łowickiej w Maurzycach 

pn. „Tajemnice codzienności” 

w dniu 08 września 2012 roku



STOWARZYSZENIE TO TAKŻE SIEDZIBA
REPREZENTACJI PODREGIONU PÓŁNOCNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Powiaty wchodzące 
w skład Podregionu 
Północnego: 

• łowicki, 

• kutnowski, 

• łęczycki, 

• rawski, 

• miasto na prawach 
powiatu - Skierniewice, 

• skierniewicki.



OFICJALNE OTWARCIE LPI

nastąpiło w dniu 13 lutego 2009 r. w siedzibie 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

w którym uczestniczył Marszałek Województwa 

Łódzkiego Włodzimierz Fisiak



INFORMOWANIE GMIN I POWIATÓW 
W DZIEDZINIE POLITYK REGIONALNYCH, 

KRAJOWYCH I PROGRAMÓW UE
• 33 dyżury w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

podczas których udzielono porad 230 osobom;

• 55 spotkań informacyjnych/ szkolenia/ warsztatów w których

uczestniczyło 1477 beneficjentów oraz potencjalnych

beneficjentów;

• 60 stoisk informacyjno – promocyjnych podczas imprez

plenerowych, pikników, konferencji;

• 101 lekcji europejskich spotkań informacyjnych dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz

ponadgimnazjalnych,



oraz 4546 konsultacji , w tym: 

• 1752 konsultacji bezpośrednich,

• 300 konsultacji e-mailowych,

• 2494 konsultacji telefonicznych,



WSPÓŁPRACA Z ARRK S.A. W KUTNIE

W okresie 01 marca 2012 do 31 grudnia 2013

Stowarzyszenie i Agencja współpracowały na mocy

Umowy o współpracy w zakresie:

• bezpłatnych usług informacyjnych,

• częściowo odpłatnych usług doradczych.

Usługi świadczone były w każdy pracujący

poniedziałek miesiąca w ww. okresie.



W okresie 01 marca 2012 – 31 grudnia 2013

przeprowadzono:

• 94 dyżury,

i udzielono

• 235 konsultacji .



ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI LPI

W związku z nową perspektywą finansową na

lata 2014 – 2020 oraz zmianą formuły działalności Sieci

Punktów Informacyjnych w Województwie Łódzkim,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w

Podregionie Północnym zakończył funkcjonowanie

z dniem 31 marca 2014 r.

Stowarzyszenie nadal pozostaje siedzibą

Reprezentacji Podregionu Północnego Województwa

Łódzkiego.



PLANY 2015-2020

Pozyskanie środków finansowych z Kontraktu

Terytorialnego lub projektów kluczowych RPO WŁ na

lata 2014-2020 lub w partnerstwie z JST z RPO WŁ 2014-

2020 (Oś priorytetowa VI – Rewitalizacja i potencjał

endogeniczny regionu, Priorytet inwestycyjny 6c,

Priorytet inwestycyjny 8b) na realizację dwóch

projektów inwestycyjnych, tj.:



• „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Zlewni rzeki Bzury poprzez budowę systemu

zagospodarowania wód Zlewni Bzury,

z uwzględnieniem ochrony wód, wynikających

z zasad obszarów Natura 2000 i innych form

ochrony”,



• „Międzygminny projekt „BZURA – Nasza Rzeka” –

rewitalizacja Dorzecza Bzury poprzez budowę

infrastruktury turystycznej w obszarze dorzecza Bzury

na bazie obiektów kulturowych, z uwzględnieniem

budowanej infrastruktury w obszarach Natura 2000”.



• realizacja działań szkoleniowych i informacyjnych,

płatnych i bezpłatnych dla JST, jednostek

organizacyjnych, przedsiębiorców oraz osób

fizycznych,

• działania informacyjno – szkoleniowe związane

z nowym okresem programowania, zwłaszcza

w temacie RPO WŁ, PROW, POWER, POIiŚ, POPC,

• szkolenia związane z zamknięciem perspektywy

finansowej 2007 – 2013 (wrzesień 2015 r.),



Realizacja dwóch projektów szkoleniowych (czerwiec

– grudzień 2015 r.) pn.:

• „Odnawialne źródła energii przyszłością i źródłem

dochodów w rolnictwie” – szkolenia merytoryczno-

warsztatowe na makiecie biogazowni (7 spotkań –

po 1 w każdym powiecie należącym do SPiGDB i PP

WŁ) i wyjazdy studyjne do biogazowni (2 szt.)dla

rolników i dla pracowników JST zainteresowanych

takimi inwestycjami,



• „System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

przyszłością administracji publicznej – cykl szkoleń

dla samorządów” - 2 konferencje – rozpoczynająca

i podsumowująca oraz 4 dni szkoleń

merytorycznych nt. EMAS w administracji publicznej.



Biuro

Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury
99-400 Łowicz

ul. Świętojańska 1

Tel./fax: (46) 837 53 20

tel.(46) 838 12 54

535  416 648

www.bzura.pl
spigdb@bzura.pl



www.bzura.pl


