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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, 
c)   poprawy stanu dróg, 
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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     
i przyrodniczego oraz walorów środowiska naturalnego, piękna przyrody  
i krajobrazu regionu, 
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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 2019  
 
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 2019 (do 06 czerwca 2019 r.)  
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 2019 Zarząd Stowarzyszenia odbył 3 protokołowane  posiedzenia  
w dniach: 11 kwietnia, 07 maja i 27 maja, na których: 
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1. Podjęto uchwałę w sprawie umorzenia odsetek od zaległości powstałych  
z tytułu niezapłaconej w terminie składki członkowskiej za 2019 rok.  

2. Podjęto uchwałę w sprawie w wykluczenia Miasta Brzeziny ze Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

3. Dokonano analizy wykonania budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury za rok 2018. 

4. Dokonano analizy projektu budżetu  Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury na rok 2019. 

5. Omówiono Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 2018 roku. 

6. Omówiono sprawy związane z organizacją XX  Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, tj.: 

1) ustalenie terminu i miejsca XX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

7. porządku obrad XX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów  
i Gmin Dorzecza Bzury. 

8. Omówiono Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w latach 2015 - 2019. 

9. Omówiono i zatwierdzono projekty uchwał na XX  Walne Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w dniu 06 czerwca 2019 r. w 
sprawach: 

1) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury w 2018  roku, 

2) przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury za rok 2018, 

3) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Powiatów  
i Gmin Dorzecza Bzury, 

4) ustalenia składu liczbowego Zarządu Stowarzyszenia Powiatów  
i Gmin Dorzecza Bzury, 

5) ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Powiatów  
i Gmin Dorzecza Bzury, 

6) wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 
7) wyboru Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury, 
8) wyboru pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury, 
9) wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury, 
10) uchwalenia budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na 2019 

r., 
11) ustalenia wysokości i terminów płatności składek członkowskich na 2020 rok, 
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12) założeń do programu działania Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury na 2019  rok, 

13)  powołania Komisji Statutowej Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury. 

Na podstawie uchwał: 
1) Nr XX/4/2019 XX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia składu 
liczbowego Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,  

2) Nr XX/6/2019XX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów  
i Gmin Dorzecza Bzury z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Prezesa 
Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

3) Nr XX/7/2019 XX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprezesów 
Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,  

4) Nr XX/8/2019 XX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów I Gmin 
Dorzecza Bzury z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru pozostałych 
Członków Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 

nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury pracował  
w roku 2019  (od 06 czerwca 2019 r.) w następującym składzie: 

1. Bohdan, Cezary Dzierżek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, delegat Gminy 
Zduny, 

2. Józef Matysiak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Starosta Rawski, 
3. Marian Stasik, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, delegat powiatu 

skierniewickiego, Kierownik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego  
Skierniewicach, 

4. Katarzyna Erdman, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Burmistrz Krośniewic, 
5. Justyna Jasińska, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Gminy Kutno, 
6. Marek Jóźwiak, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Gminy Głowno, 
7. Karolina Kowalska, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Gminy Sadkowice, 
8. Krzysztof Lisiecki, Członek Zarządu Stowarzyszenia,  Wójt Gminy Piątek, 
9. Czesław Pytlewski, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Gminy Skierniewice, 
10. Ryszard Śliwkiewicz, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Wicestarosta Brzeziński,  
11. Wojciech Zdziarski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Wicestarosta   Łęczycki. 

 
W roku 2019 (od czerwca 2019 r.) Zarząd Stowarzyszenia odbył  

3 protokołowane  posiedzenia w dniach: 04 września, 21 listopada i 16 grudnia,  
na których: 

1. Przedstawiono Informację na temat VI aktualizacji Krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK). 
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2. Przedstawiono informacje o programach rządowych, tj. Plan przeciwdziałania 
skutkom suszy i Program rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do 
roku 2030. 

3. Przedstawiono informację na temat działającej przy Stowarzyszeniu Komisji 
SPiGDB ds. Przeciwdziałania powodzi  na terenie podregionu północnego 
województwa łódzkiego oraz powiatów ościennych. 

4. Przedstawiono - przez Komisję uchwał i wniosków -  zgłoszonych przez 
delegatów propozycji stanowisk i uchwał na XX Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w dniu 06 czerwca 2019 r.  

5. Przedstawiono informację na temat aktualnych konferencji, szkoleń, 
warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie. 

6. Dokonano analizy przychodów i wydatków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury za I półrocze 2019 r.; procentowe wykonanie budżetu – stan 
na 31 lipca 2019. 

7. Podjęto uchwałę w sprawie w wykluczenia Gminy Łanięta ze Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

8. Podjęto uchwałę w sprawie w wykluczenia Powiatu Kutnowskiego ze 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

9. Podjęto uchwałę w sprawie w wykluczenia Powiatu Łowickiego ze 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

10. Dokonano analizy przychodów i wydatków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury za I półrocze 2019 r.; procentowe wykonanie budżetu – stan 
na 31października 2019.  

11. Przedstawiono informację ze spotkania konsultacyjnego projektu planu 
przeciwdziałania skutkom suszy - Łódź, 13 listopada br. 

12. Podjęto 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. 

13. Podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu Stowarzyszenia Powiatów  
i Gmin Dorzecza Bzury na rok 2019. 

14. Omówiono projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko oraz konsultacji społecznych, które 
miały miejsce w dniach od 29 listopada 2019 r. do 8 stycznia 2020 r. oraz 
przedstawiono informację ze spotkania konsultacyjnego, Łowicz 13 grudnia 
br. 

15. Rozpoczęto pracę na aktualizacją „Programu Bzura 2004 – 2015+” – „Program 
Bzura 2020 – 2025”. 
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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 trzy razy.  

 
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 2019 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 2019 roku zorganizowało 

konferencje, warsztaty edukacyjne, szkolenia merytoryczne płatne, szkolenia 
merytoryczne bezpłatne dla członków Stowarzyszenia i szkolenia wyjazdowe, 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.  

Wśród działań prowadzonych w roku sprawozdawczym wymienić należy 
następujące szkolenia merytoryczne: 

1. 07 stycznia „Obowiązki płatnika podatku PIT w roku 2018 – rozliczanie 
należności pracowniczych i innych świadczeń w oparciu o aktualne 
orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych. Zmiany na rok 2019”, 

2. 10 stycznia „Wprowadzone i planowane zmiany w podatku VAT w 2019 r.”, 
3. 14 stycznia „Zmiany w prawie pracy w 2019 roku”, 
4. 01 lutego „Sprawozdania finansowe i zamknięcie roku 2018  

w jednostkach budżetowych  i samorządowych zakładach budżetowych po 
zmianach przepisów prawa”, 

5. 04 lutego „Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, 
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6. 08 lutego „Zadania organu prowadzącego, dyrektorów szkół i przedszkoli 
wynikające z nowelizacji ustawy prawo oświatowe z dnia 22 listopada 2018 r.  
i niektórych obowiązujących rozporządzeń oraz aktualne zagadnienia 
związane z systemem informacji oświatowych”, 

7. 27 lutego „Sprawozdania o odebranych i zebranych odpadach 
komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań  
z zakresu gospodarki odpadami komunalnym”, 

8. 01 marca „Elektronizacja zamówień publicznych - wszystko, co zamawiający 
musi wiedzieć o dokumentach elektronicznych i podpisie elektronicznym”, 

9. 11 marca „Zmiany przepisów w zakresie zasiłków  w 2018 i 2019 roku”, 
10.  28 marca „Funkcjonowanie jednostek ochotniczej straży pożarnej na terenie 

gminy”, 
11. 31 marca – 02 kwietnia „Finanse oświatowe - co trzeba wiedzieć w aspekcie 

nadzoru JST w obszarze oświata i wychowanie?”,  
12. 05 kwietnia „Arkusz organizacji szkoły w roku szkolnym 2019/2020 przy 

uwzględnieniu aktualnego stanu prawnego”, 
13. 12 kwietnia „Raport o stanie gminy / powiatu. Przygotowanie, procedowanie  

i udzielanie wotum zaufania”, 
14. 15 maja „Działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 

OPS/PCPR/DPS z punktu widzenia kontroli RIO”, 
15. 17 maja „Wybór ławników na kadencję 2020 - 2023. Nowe przepisy, zadania 

gminy, procedura, wzory dokumentów, praktyka”, 
16. 20 maja „Zmiany w kasach fiskalnych od 1 maja 2019 r. Kasy rejestrujące –  

obowiązki, uprawnienia, sankcje”, 
17. 01 sierpnia „Likwidacja PIT dla młodych – omówienie zmian w ustawie PIT  

i innych obowiązków płatnika podatku dochodowego w roku 2019”, 
18. 04 września „Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Wyższe koszty uzyskania przychodu, zmiana skali podatkowej od października 
2019 r., a nowe obowiązki płatnika podatku PIT”, 

19. 19 września „Jak zgodnie z prawem wykonywać ustawowe obowiązki Komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych związane z opiniowaniem lokalizacji 
punktów sprzedaży alkoholu oraz  kontrolą wykonywania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na gruncie najnowszych przepisów Ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i  ustawy kodeks 
postępowania administracyjnego. Procedura i zasady kontroli 
przedsiębiorców – krok po kroku”, 

20. 02 października „Regulamin wynagradzania nauczycieli w kontekście zmian  
w prawie obowiązujących od 01 września 2019 roku, przegląd istotnych zmian 
prawnych dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz organów 
prowadzących”, 
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21. 09 października „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  po zmianach od 
04 maja 2019 r.  - obowiązki pracodawcy jednostek budżetowych, w tym 
oświatowych”, 

22. 17 października „Nowe przepisy dotyczące wydawania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach i ocenach oddziaływania na 
środowisko”, 

23. 20 – 22 października „Przyjazne Urzędy, czyli w lekkiej tonacji o ważnych 
sprawach - radzeniu sobie ze stresem, tajnikach komunikacji społecznej  
i obsługi trudnego klienta”, 

24. 07 listopada „Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych  
w nowym prawie zamówień publicznych”, 

25. 05 listopada „Zmiany w VAT w 2019 r. Likwidacja odwrotnego obciążenia, 
biała lista podatników, pozostałe zmiany przepisów”, 

26. 08 listopada „Prawa i obowiązki dyrektora/kierownika z punktu widzenia zasad 
kierowania i rozliczania pobytu w DPS w świetle kontroli RIO. Nowelizacja 
ustawy o pomocy społecznej z dnia 19 lipca 2019 r.”, 

27. 28 listopada „Zarządzanie pasem drogowym - zmiany w ustawie. 
Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń. Opłaty, kary, 
wykroczenia”, 

28. 29 listopada „Subwencja oświatowa w roku 2020, rozliczenie kosztów 
organizacji kształcenia specjalnego uczniów i dzieci w wychowaniu 
przedszkolnym i inne bieżące sprawy”, 

29. 06 grudnia „Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych  - wybrane 
aspekty”, 

30. 11 grudnia „Problematyka podziałów nieruchomości  w praktyce gmin”, 
31. 20 grudnia „Inwentaryzacja majątku i źródeł finansowania w  jednostkach  

sektora finansów publicznych za 2019 r. - po zmianach przepisów”, 
 
W 2018 roku Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości   

29 023,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn. „Kompendium wiedzy  
z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – konferencje i warsztaty edukacyjne dla 
pracowników JST”. 

Celem projektu pn. „Kompendium wiedzy z ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej – konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST” 
realizowanego w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców 
województwa łódzkiego - Edycja 2018” a zarazem efektem ekologicznym zadania 
jest dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną 
środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie 
nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji do 
weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.  
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Wniosek złożony do WFOŚiGW w Łodzi w kwietniu 2018 roku został rozpatrzony 
w październiku 2018. W związku z tym realizację projektu rozpoczęto z dniem  
01 stycznia 2019 roku i będzie on trwał do kwietnia 2020 roku.  

Na projekt składa się:  
 12 konferencji, podczas których  przedstawiciele  JST i/lub ich jednostek 

organizacyjnych omówią określone zagadnienia, które przyczynią się do 
zebrania i wyjaśnienia kwestii prawnych z zakresu ochrony środowiska 

oraz  
 warsztaty edukacyjne, które stanowić będą zajęcia praktyczne doskonalące 

ich umiejętność w zakresie oceny stanu drzewa metodą wizualną z użyciem 
prostych narzędzi oraz formułować zalecenia w zakresie pielęgnacji  
i poprawy bezpieczeństwa w otoczeniu drzew, a także nadzorować 
wynikające z tych zaleceń prace.  
W ramach realizowanego zadania, według stanu na dzień 31 grudnia br.  

zorganizowano 7 konferencji i 1 warsztaty edukacyjne,  w tym: 
1. 31 stycznia „Proces inwestycyjny w kontekście nowego prawa wodnego. 

Aktualne problemy z wydawaniem decyzji środowiskowych po 01 stycznia 
2018 r.”, 

2.  17 kwietnia „Ochrona prawna drzew  lub krzewów w świetle aktualnych 
rozwiązań prawnych”, 

3. 24 kwietnia „Wizualna ocena stanu drzew dla podjęcia decyzji w zakresie 
wycinki - podstawy, zasady, metody i sposoby oceny”, 

4. 05 czerwca „Problematyka ochrony przyrody i zabytków w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”, 

5. 24 września „Ochrona obiektów i terenów zabytkowych na obszarze gminy na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami”, 

6. 30 września „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań 
systemowych”, 

7. 25 października „Zadania gminy w zakresie kontroli firmy odbierającej odpady 
komunalne. Nadzór z urzędu i w terenie”, 

8. 04 grudnia „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – struktura 
organizacyjna, kompetencje i zadania Wód Polskich”. 
 
Łącznie w konferencjach i warsztacie edukacyjnym w ramach projektu 

„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – konferencje  
i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST”  udział wzięło w 2019 roku -  
271 uczestników.  
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W roku 2019 w konferencjach, warsztatach edukacyjnych, szkoleniach 
merytorycznych płatnych, szkoleniach merytorycznych bezpłatnych dla członków 
Stowarzyszenia i szkoleniach wyjazdowych organizowanych przez Stowarzyszenie 
dla członków Stowarzyszenia i ich jednostek organizacyjnych, innych JST i innych 
podmiotów, których było 39 wzięło udział 1 023  uczestników na podstawie 
ewidencji wydanych certyfikatów. 
 

ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO – SZKOLENIOWYCH I EDUKACYJNYCH NA 
RZECZ GMIN I POWIATÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

 
TABELA 1. RODZAJ DZIAŁANIA  INFORMACYJNO – SZKOLENIOWEGO   
I EDUKACYJNEGO 

Lp. 

Konferencje 
merytoryczne 
bezpłatne dla 

członków 
Stowarzyszenia 

wspófinansowane  
z dotacji  

z WFOŚiGW  
w Łodzi 

Warsztaty 
edukacyjne 

bezpłatne dla 
członków 

Stowarzyszenia 
wspófinansowan

e  
z dotacji  

z WFOŚiGW  
w Łodzi 

Szkolenia 
merytoryczne 

płatne 

Szkolenia 
merytoryczne 
bezpłatne dla 

członków 
Stowarzyszenia 
finansowane ze 

składki 
członkowskiej 

Szkolenia wyjazdowe 
wspófinansowane  

ze składki 
członkowskiej 

 1 2 3 4 5 

1. 7 1 26 3 2 
 RAZEM KOLUMNY 1 - 5  = 39 

 
TABELA 2. LICZBA UCZESTNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ  INFORMACYJNO – 
SZKOLENIOWYCH   I EDUKACYJNYCH 

Lp. 

Konferencje 
merytoryczne 
bezpłatne dla 

członków 
Stowarzyszenia 

wspófinansowane  
z dotacji  

z WFOŚiGW  
w Łodzi 

Warsztaty 
edukacyjne 

bezpłatne dla 
członków 

Stowarzyszenia 
wspófinansowane  

z dotacji  
z WFOŚiGW  

w Łodzi 

Szkolenia 
merytoryczne 

płatne 

Szkolenia 
merytoryczne 
bezpłatne dla 

członków 
Stowarzyszenia 
finansowane ze 

składki członkowskiej 

Szkolenia 
wyjazdowe 

wspófinansowane  
ze składki 

członkowskiej 

 1 2 3 4 5 

1. 242 29 629 101 22 
 RAZEM KOLUMNY 1 - 5  = 1023 
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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 
w naszym województwie Regionalnych Komitetów Sterujących, Regionalnych 
Komitetów Monitorujących i innych ciał tego typu.  
 
II.1. REGIONALNE KOMITETY STERUJĄCE / MONITORUJĄCE ORAZ INNE GREMIA 
REGIONALNE I KRAJOWE 

 
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), 

 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, W. Zdziarski – zastępca od 
06.06.2020 r.) – dziewięć posiedzeń w 2019 roku tj. Tryb obiegowy - 22 stycznia 
2019 r., Tryb obiegowy - 22 lutego 2019 r., XXIV posiedzenie KM RPO WŁ -  
15 marca 2019 r., Tryb obiegowy - 21 maja 2019 r., XXV posiedzenie KM RPO 
WŁ - 17 czerwca 2019 r., Tryb obiegowy - 25 lipca 2019 r., Tryb obiegowy -  
9 września 2019 r., Tryb obiegowy - 23 października 2019 r., XXVI posiedzenie 
KM RPO WŁ - 12 listopada 2019 r., na których podjęto 11 uchwał KM ROP WŁ 
na lata 2014 – 2020. 

 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 
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oraz monitorowania wdrażanych działań, a także oceny stopnia realizacji 
wyznaczonych celów strategicznych (C. Dzierżek – członek do czerwca 2020 
r.); 

 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 
zwiększenie skuteczności i efektywności samorządów w realizacji projektów 
infrastrukturalnych dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu (E. Felczyńska – 
przedstawiciel) – jedno posiedzenie w 2019 roku tj., w dniu 03 grudnia; 

  Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu GPP4Growth, której celem jest 
poprawa wdrażania instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie 
efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie zastosowania 
zielonych zamówień publicznych (E. Felczyńska, R. Deluga – przedstawiciele); 

 Społeczna Rada Seniorów Województwa Łódzkiego – Ryszard Śliwkiewicz, 
Wicestarosta Brzeziński, Członek Zarządu Stowarzyszenia.  

 Związek Międzygminny „BZURA” – Krzysztof Lisiecki, Przewodniczący 
Zgromadzenia.  

 
Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia  zasiadają również w gremiach 
ogólnokrajowych: 

 Zarząd Związku Powiatów Polskich -  Józef Matysiak, Starosta Rawski, 
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Członek Zarządu ZPP; 
 
Delegaci Stowarzyszenia do ww. organów pilnują, aby prawodawstwo unijne  

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

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 
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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. 
 

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 kwietniu 2018 roku Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinasowanie 
następującego projektu: 

 WFOŚiGW w Łodzi pn. „Kompendium wiedzy z ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej – konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników 
JST” – rozpatrzony pozytywnie z dofinansowaniem, 

i otrzymało dofinasowanie  w wysokości 29 023,00 zł na realizację ww. zadania. 
 

5) STOWARZYSZENIE POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY NIE  PROWADZI 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU 
PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
 

6) W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 01.01.2019 – 31.12.2019 ZARZĄD 
STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY PODJĄŁ   
7 UCHWAŁ, tj.: 
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1. Uchwała Nr  1/XXIII/2019 Zarządu  Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości 
powstałych z tytułu niezapłaconej w terminie składki członkowskiej za 2019 
rok, 

2. Uchwała Nr  2/XXIII/2019 Zarządu  Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wykluczenia Miasta Brzeziny ze 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

3. Uchwała Nr  1/II/2019 Zarządu  Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wykluczenia Gminy Łanięta ze 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

4. Uchwała Nr  2/II/2019 Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wykluczenia Powiatu Kutnowskiego ze 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,  

5. Uchwała Nr  3/II/2019 Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wykluczenia Powiatu Łowickiego ze 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

6. Uchwała Nr 4/III/2019  Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury z dnia 16 grudnia 2019 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 Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

7. Uchwała Nr  5/III/2019 Zarządu Stowarzyszenia Powiatów I Gmin Dorzecza 
Bzury z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na rok 2019. 

 
7) PRZYCHODY STOWARZYSZENIA      330 474,52 zł 

w tym: 
 składki         192 068,20 zł 
 przychody ze szkoleń       138 358,88 zł 
 dotacja         0,00 zł 
 pozostałe przychody operacyjne     15,00 zł  
 przychody finansowe – inne     32,44 zł 

 
8) KOSZTY STOWARZYSZENIA       259 459,13 zł 

w tym: 
 realizacja zadań statutowych      139 292,69 zł 
 administracja w związku z działalnością statutową   88 438,06 zł 
 pozostałe koszty        1 322,64 zł 
 koszty finansowe        0,00 zł 
 projekty         30 405,75 zł  
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9) ZATRUDNIENIE W  STOWARZYSZENIU POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY  
W ROKU 2019 OBEJMOWAŁO 1 OSOBĘ, w tym: 

 dyrektor Biura Stowarzyszenia – 1 osoba, pełny wymiar czasu pracy, 
Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę w 2019 roku  

 
  94 322,08 zł 

w tym: 
 podstawowe wynagrodzenie        94 322,08 zł 

Stowarzyszenie wypłaca Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia dietę z tytułu 
pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich w łącznej kwocie   

  24 000,00 zł  
Stowarzyszenie nie udziela pożyczek. 
Kwoty ulokowane na rachunku bankowym (według stanu na dzień 31.12.2019 r.) 
           
Bank Pekao 98 1240 3347 1111 0000 2869 7000                            52 218,98 PLN 

 
Stowarzyszenie nie nabywało ani nie posiada obligacji, udziałów ani akcji  
w spółkach prawa handlowego. 
W 2019 roku Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości. 
W 2019 roku Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych. 
Wartość aktywów Stowarzyszenia na koniec 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym wynosiła 55 562,09 zł. 
Wartość zobowiązań Stowarzyszenia na koniec 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym wynosiła 6 033,34 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 rozlicza terminowo wszystkie zobowiązania podatkowe wobec US, jak 
i ZUS. 

 
12) W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 01.01.2019 – 31.12.2019 

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

 
Liczba członków wynosi 41 jednostek samorządu terytorialnego, co stanowi 18,38% 
JST z terenu województwa łódzkiego, w tym: 
 

 4 powiaty (brzeziński, łęczycki, rawski i skierniewicki), 
 4 miasta (Kutno, Łęczyca, Łowicz i Rawa Mazowiecka), 
 4 gminy miejsko – wiejskie (Krośniewice, Piątek, Biała Rawska, Stryków), 
 29 gmin wiejskich (Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Kutno, Łęczyca, Witonia, Bielawy, 

Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, 
Nieborów, Zduny, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Bolimów, 
Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy 
Kawęczyn, Skierniewice, Głowno, Parzęczew),   

 
według stanu na dzień 01 stycznia 2020 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził (a):                                                       

Emilia Felczyńska,  Dyrektor Biura Stowarzyszenia  

Zatwierdził:  

Bohdan Cezary Dzierżek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia    

 

 

Łowicz, 21 lutego 2020 r.    


