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UCHWAŁA NR XIX/1/2018 

XIX WALNEGO ZEBRANIA 

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY 

z dnia 11 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności  

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 2017  roku 

 

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

XIX 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 2017 wraz z opinią Komisji Rewizyjnej, 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY 
XIX WALNEGO ZEBRANIA  

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN 
DORZECZA BZURY 

 
 

KRZYSZTOF LISIECKI  
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ZAŁĄCZNIK  

do Uchwały Nr XIX/1/2018 

XIX  Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE POWIATÓW I GMIN 

DORZECZA BZURY W 2017 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 2017  
 
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 2017 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, 
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W roku 2017 Zarząd Stowarzyszenia odbył 7 protokołowanych  posiedzeń,  
w dniach: 30 stycznia, 22 marca, 10 kwietnia, 22 maja, 26 czerwca, 15 listopada  
i 11 grudnia, na których: 

1. omawiano nawiązanie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Powiatów  
i Gmin Dorzecza Bzury i  Stowarzyszenie EkosystEM – Dziedzictwo Natury, 

2. omawiano projekt wykorzystania probiomikroorganizmów (ProBio Emów)  
w oczyszczalniach ścieków (miejskich, przydomowych) i stawach (rybnych  
i zalewach) oraz w projekcie badawczym, 

3. omawiano nawiązanie współpracy z Panem Ryszardem Deluga jako doradcą 
Zarządu ds. ochrony środowiska, 

4. zajęto stanowisko w sprawie zaległości ustawowych gminy Piątek w ramach 
składki za 2016 rok, 

5. omawiano stanowisko WFOŚiGW w Łodzi na stanowisko Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w sprawie Programu usuwania azbestu  
w obszarze Dorzecza Bzury, 

6. zajęto stanowisko do WFOŚiGW w Łodzi w sprawie nowych obowiązków 
nałożonych na JST przez Inspekcje Weterynaryjną w zakresie HPAI oraz 
afrykańskiego pomoru świń. 

7. zajęto stanowisko do WFOŚiGW w Łodzi w sprawie dotacji lub preferencyjnych 
kredytów na zakup samochodu, skutera albo roweru elektrycznego, 

8. omawiano odpowiedź  Marszałka Województwa Łódzkiego na pismo  
w sprawie problemów pojawiających się podczas wdrażania RPO WŁ na lata 
2014-2020 oraz zajęto stanowisko w tej sprawie, 

9. 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 
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

10. dokonano analizy wykonania budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury za rok 2016, 

11. dokonano analizy projektu budżetu  Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury na rok 2017, 

12. omawiano Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 2016 roku, 

13. zajęto stanowisko w sprawie zaległości ustawowych gminy Bielawy  
w ramach składki członkowskiej za 2017 rok, 

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

1) ustalono termin i miejsce XVIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 
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2) porządek obrad XVIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów  
i Gmin Dorzecza Bzury, 

15. zatwierdzono projekty uchwał na XVIII Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w sprawach: 

1) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury W 2016  roku, 

2) przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury za rok 2016, 

3) przyjęcia budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury  
na rok 2017, 

4) ustalenia wysokości i terminów płatności składek członkowskich na 2018 rok. 
16. 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 
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

17. dokonano analizy przychodów i wydatków Stowarzyszenia Powiatów 
 i Gmin Dorzecza Bzury za I półrocze 2017 r., 

18. podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu Stowarzyszenia Powiatów  
i Gmin Dorzecza Bzury na rok 2017, 

19. podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu Stowarzyszenia Powiatów  
i Gmin Dorzecza Bzury na rok 2017. 

 
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. 
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4) W ROKU 2017 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 2017 roku zorganizowało 

konferencje, szkolenia merytoryczne płatne, szkolenia merytoryczne bezpłatne dla 
członków Stowarzyszenia,   spotkania informacyjne bezpłatne dla członków 
Stowarzyszenia i wyjazdy studyjne, 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 i spotkania o charakterze informacyjnym: 

1. 10 stycznia „Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota wolna od 
podatku. Obowiązki płatnika przy rozliczaniu roku 2016”, 

2. 16 stycznia „Jak skutecznie  wyegzekwować wnoszenie prawidłowych 
oświadczeń i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  napojów 
alkoholowych w 2017 roku. Prawa i obowiązki organu zezwalającego  
a prawa i obowiązki przedsiębiorców”, 

3. 23 stycznia „Zmiany w prawie pracy w 2017 roku”, 
4. 17 stycznia „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2017 roku  
w zakresie projektów inwestycyjnych”, 

5. 24 stycznia „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2017 roku  
w zakresie projektów nieinwestycyjnych”, 

6. 30 stycznia „Radykalne zmiany w ochronie danych osobowych”, 
7. 16 lutego „Nasza Eko - pracownia”, 
8. 28 lutego „Księgowanie VAT po centralizacji w 2017 roku”, 
9. 01 marca „Jak prawidłowo przeprowadzić proces negocjacji arkusza 

organizacyjnego w nowej rzeczywistości szkolnej?”, 
10. 02 marca „Jak przygotować się do ruchu kadrowego w placówkach 

oświatowych w roku 2017 w świetle zmian w ustroju szkolnym?”, 
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11. 06 marca „Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury – 
charakterystyka, specyfika, swoistość, problemy praktyczne”, 

12. 07 marca „Zmiany w ustawie o drogach publicznych od 01 stycznia 2017 r. 
nowe obowiązki zarządców dróg”, 

13. 09 marca  „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 
2017/2018”,  

14. 13 marca „Zmiany przepisów w zakresie zasiłków w 2016 i 2017 roku”, 
15. 15 marca „Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi”, 
16.  24 kwietnia „Wydawanie decyzji administracyjnych – stosowanie  przepisów 

kodeksu postępowania administracyjnego  po nowelizacji w 2017 roku”, 
17.  25 kwietnia „Wydawanie decyzji administracyjnych – stosowanie  przepisów 

kodeksu postępowania administracyjnego  po nowelizacji w 2017 roku”, 
18. 11 – 13  czerwca „Trudny klient czy trudna sytuacja?” – szkolenie wyjazdowe 

dla kadry zarządzającej JST, 
19. 12 września „Aktualne przepisy ustawy o systemie informacji oświatowej  

w kontekście reformy ustroju oświaty”, 
20. 18 września „Poprawność rozliczeń podatku VAT  w jednostkach samorządu 

terytorialnego Z uwzględnieniem cząstkowych deklaracji jednostek 
organizacyjnych w 2017 r.”, 

21. 21 września „Jak optymalnie i efektywnie zarządzać finansami szkół  
i przedszkoli w kontekście zmian projektowanych w ustawie o finansowaniu 
zadań oświatowych”,  

22. 21 września „Zarządzanie zmianą w praktyce szkolnej – dyrektor w roli lidera 
zmiany”, 

23. 23 października „Czas pracy w praktyce”, 
24. 09 listopada „Praktyczne doświadczenia w stosowaniu znowelizowanych 

przepisów kodeksu postępowania administracyjnego”, 
25. 01 grudnia „Nowe prawo wodne w praktyce gmin i przedsiębiorstw wodno-

kanalizacyjnych. „Wody polskie” jako regulator rynku zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Przygotowywane zmiany zasad zatwierdzenia taryf”, 

26. 07 grudnia „Jak skutecznie wyegzekwować prawidłowe oświadczenie  
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych? Nowelizacja kodeksu 
postępowania administracyjnego w postępowaniach dotyczących zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydawanie, wygaszanie i cofanie 
wszelkich zezwoleń  na sprzedaż alkoholu  w pigułce - dla początkujących  
i  dla zaawansowanych. Nowe zasady kontroli przedsiębiorców i ich 
zastosowanie w praktyce w 2018 roku”, 

27. 15 grudnia „Nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym w JST  
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i jego inwentaryzacja po zmianach prawnych”. 
 
W 2017 roku Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości  

22 082,00  zł z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn. „Rola pożytecznych 
mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej - 
konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”. 

Celem projektu pn. „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód  
i zrównoważonej gospodarce osadowej - konferencje, wizyty studyjne, szkolenia” 
realizowanego w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców 
województwa łódzkiego - Edycja 2017” a zarazem efektem ekologicznym zadania, 
było zapoznanie uczestników konferencji i szkoleń było upowszechnianie wiedzy  
z zakresu roli pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód  
i zrównoważonej gospodarce osadowej.  
       Projekt promował: dobre praktyki oraz innowacyjne, naturalne technologie, 
wspierające ochronę środowiska, działania na rzecz przywracania i zachowania 
równowagi ekosystemowej, upowszechniania biologizacji, ochrony i odtwarzania 
różnorodności biologicznej oraz edukacji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
środowiska naturalnego.  
      Na konferencjach  prezentowane były  również badania, zgromadzona 
wiedza i praktyka w ich wdrażaniu.  
Korzyści dla odbiorców – uczestników konferencji i szkolenia: 

 uczestnicy nabyli wiedzę o roli pożytecznych mikroorganizmów w gospodarce 
wodnej, 

 uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń z praktykami, 
 uczestnicy posiedli i rozwinęli wiedzę na temat innowacyjnych, naturalnych 

form prowadzenia gospodarki osadowej i wodnej, 
 uczestnicy podnieśli kompetencje poprzez nabycie nowych narzędzi 

wdrażania zrównoważonej gospodarki wodnej, 
 uczestnicy zbudowali i wzmacniali kapitał wiedzy i umiejętności, 
 pracownicy samorządowi nabyli wiedzę w zakresie nowego prawa wodnego, 

które budzi szczególne emocje. Ustawa ta, zwana rewolucją prawa 
wodnego,  przewiduje nie tylko szereg zmian, ale też zupełnie nowe 
rozwiązania na polskim rynku, o których warto wiedzieć. 

        Efektem ekologicznym wszystkich czterech spotkań (tj. 3 konferencji oraz  
1 szkolenia) oraz 3 wyjazdów studyjnych była ponadto możliwość omówienia, 
skonsultowania i wymiana doświadczeń oraz problemów pojawiających się  
w gospodarce wodno – ściekowej wynikających z codziennej pracy wśród 
urzędników biorących udział w konferencjach i szkoleniu, zajmujących się na co 
dzień tematyką wody, ścieków  i ochrony środowiska.   

W ramach realizowanego zadania: 
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1. Zorganizowano 3 wyjazdy studyjne,  w tym: 
a.  wizytę studyjną, która odbyła się w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu - 

oczyszczalnia ścieków Zakładu Usług Komunalnych, ul. Filtrowa 1, 99-400 
Łowicz, 

b.  wizytę  studyjną, która odbyła się w Ośrodku zarybieniowo - rybackim 
„Żurawia” , Żurawia 42, 96-230 Biała Rawska,  

c. wizytę studyjną, która odbyła się w gospodarstwie w Szadku (98 - 240 Szadek, 
powiat zduńskowolski). 

2. Zorganizowano 3 konferencje, w tym: 
a. Konferencję I pn. „Naturalne technologie w procesie oczyszczania ścieków  

z rolniczym zagospodarowaniem osadów” w dniu 28 września 2017 r.  
w Łowiczu, w której uczestniczyli technologowie pracujący na   
oczyszczalniach ścieków,  

b. Konferencję II pn.  „Naturalne technologie w utrzymaniu dobrostanu 
zbiorników wodnych” w dniu 11 października 2017 r. w Białej Rawskiej,  
w której uczestniczyli przedstawicieli JST – pracownicy starostw, urzędów miast 
i gmin - szczególnie ci, którzy mieli problemy z utrzymaniem najczęściej 
przekraczanych parametrów fizyko–chemicznych wody pitnej – zawartość 
żelaza i manganu,  zakwitaniem wody w fontannach, oczkach wodnych, 
starorzeczach i ciekach wodnych, stawach i jeziorach na swoim terenie  
i hodowcy ryb,   

c. Konferencję III pn. „Naturalne technologie w eksploatacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków” w dniu 07 listopada 2017 r. w Łowiczu, w której 
uczestniczyli  pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni  za stan sieci 
kanalizacyjnej w gminie.  

3. Zorganizowano 1 szkolenie pn. „Ustawa prawo wodne. Konsekwencje nowych 
regulacji w praktyce ” w dniu 11 grudnia 2017 r. w Łowiczu,  
w której uczestniczyli  pracownicy administracji publicznej (przedstawiciele 
urzędów), pracownicy firm i spółek z branży wodociągowo-kanalizacyjnej  
i usług komunalnych, zarządcy i właściciele urządzeń wodnych oraz wszystkie 
inne osoby zainteresowane przedmiotową tematyką. 
 
Łącznie w konferencjach i szkoleniu w ramach projektu „Rola pożytecznych 

mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej - 

konferencje, wizyty studyjne, szkolenia” udział wzięło 192 uczestników.  
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W 2017 roku Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości  
65 317,00  zł z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn. „Nowe prawo ochrony 
środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych”. 

Celem projektu pn. „Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla 
pracowników samorządowych”  realizowanego w ramach dziedziny Edukacja 
ekologiczna a  zarazem efektem ekologicznym zadania był i jest wzrost wiedzy 
pracowników samorządowych z zakresu ochrony środowiska, podniesienie 
świadomości ekologicznej pracowników samorządowych, zapoznanie pracowników 
samorządowych z najnowszymi przepisami i regulacjami prawnymi z zakresu ochrony 
środowiska, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2017 r., zapoznanie uczestników 
z planowanymi zmianami w przepisach, które wejdą w życie w trakcie trwania roku 
kalendarzowego, tak by odpowiednio wcześnie mogli wdrożyć zmiany w swoim 
urzędzie, uporządkowanie zdobytej i posiadanej wiedzy. 

W projekcie zostały ujęte tematy i zagadnienia szkoleniowe z którymi mierzą 
się od początku roku 2017 pracownicy merytoryczni gmin/miast i powiatów, m.in. 
zmiany w zakresie ochrony przyrody, zmiany w gospodarce komunalnej, nowe 
standardy selektywnej zbiórki odpadów, w tym gospodarka o obiegu zamkniętym, 
zmiany w ustawie o ochronie zwierząt, ustawa krajobrazowa, zmiany w ustawie  
o lasach zagadnienia związane z niską emisją. 

Zaproponowany przez Stowarzyszenie wykaz 13 szkoleń był odpowiedzią na 
zgłaszane przez samorządy zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie zmieniającego 
się prawa jakie dokonało się w 2016 i 2017 roku. 
Korzyści dla odbiorców – uczestników szkoleń: 

 wzrost wiedzy pracowników samorządowych z zakresu ochrony środowiska,  
 podniesienie świadomości ekologicznej pracowników samorządowych,  
 zapoznanie pracowników samorządowych z najnowszymi przepisami  

i regulacjami prawnymi z zakresu ochrony środowiska, które weszły  
w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.,  

 zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w przepisach, które wejdą 
w życie w trakcie trwania roku kalendarzowego, tak by odpowiednio 
wcześnie mogli wdrożyć zmiany w swoim urzędzie, uporządkowanie zdobytej  
i posiadanej wiedzy.        

W ramach realizowanego zadania pn. „Nowe prawo ochrony środowiska – 
szkolenia dla pracowników samorządowych” w roku 2017 zrealizowano następujące 
szkolenia  przeprowadzono: 

1. Szkolenie  pn. „Zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów oraz kary 
pieniężne za ich usunięcie albo zniszczenie z naruszeniem reguł 
w świetle najnowszych reguł wynikających z ustawy z 16 grudnia 2016 r.  
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (dz. U. 2016, poz. 
2249)” w dniu 17 lutego 20017 r., w którym uczestniczyli: pracownicy referatów 
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ochrony środowiska, zarządów zieleni miejskiej, zarządów dróg, zakładów 
gospodarki komunalnej, firm projektowych, spółdzielni mieszkaniowych, 
deweloperzy, zarządcy nieruchomości, wojewódzcy  konserwatorzy zabytków, 
oraz wszyscy zainteresowani tym tematem. 

2. Szkolenie pn.  „Zmiany prawne w zarządzaniu gospodarką komunalną  
i nadzorze właścicielskim” w dniu 22 maja 2017 r., w którym uczestniczyły: 
osoby nadzorujące w JST spółki komunalne oraz osoby zatrudnione  
w spółkach jednostek samorządu terytorialnego (w których jednostka 
samorządu terytorialnego pełni rolę właścicielską lub jest  
w części udziałowcem), zwłaszcza członkowie  zarządów i rad nadzorczych 
tych jednostek, jak również inne podmioty zainteresowane przedmiotową 
problematyką. 

3. Szkolenie  pn. „ABC segregacji odpadów po zmianach prawa od  
01 lipca 2017 roku” w dniu 19 czerwca 2017 r., w którym uczestniczyły: organy 
gminy (wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast) i organów związków 
międzygminnych (zarządów, walnego zgromadzenia), przedsiębiorcy 
prowadzący działalność związaną z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi, pracownicy JST odpowiedzialni za gospodarkę odpadami  oraz 
inne osoby związane zawodowo lub zainteresowane ww. tematyką. 

4. Szkolenie pn. „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie 
drzew i krzewów. Nowelizacja z 11 maja 2017 roku” w dniu 23 czerwca 2017 r., 
w którym uczestniczyli:  pracownicy referatów ochrony środowiska, zarządów 
zieleni miejskiej, zarządów dróg, zakładów gospodarki komunalnej, firm 
projektowych, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperzy, zarządcy 
nieruchomości, wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz wszyscy 
zainteresowani tym tematem. 

5. Szkolenie pn. „Zadania samorządów lokalnych w procesie likwidacji niskiej 
emisji” w dniu 04 września 2017 r., w którym uczestniczyli:  pracownicy urzędów 
miast/gmin i starostw. 

6. Szkolenie pn. „Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje  
o środowiskowych uwarunkowaniach” w dniu 25 września 2017 r.,  
w którym uczestniczyły:  organy administracji rządowej i samorządowej,  
a także podmioty sporządzające raporty o  oddziaływaniu  na  środowisko  
oraz przedstawiciele firm budowlanych i inwestorzy. 

7. Szkolenie pn. „Dostęp do informacji o środowisku a informacja publiczna  
w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego” w dniu 09 października 
2017 r., w którym uczestniczyli: przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego. 

8. Szkolenie pn. „Nowe narzędzia kształtowania krajobrazu w Polsce – zmiany 
wprowadzone tzw. ustawą krajobrazową” w dniu 15 listopada 2017 r.,  
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w którym uczestniczyli:  pracownicy urzędów  gmin i urzędów 
marszałkowskich, zwłaszcza zajmujący się planowaniem  
i zagospodarowaniem przestrzennym, pracownicy urzędów wojewódzkich, 
pracownicy służb ochrony przyrody i ochrony zabytków, planiści przestrzenni, 
przedstawiciele inwestorzy i branża reklamowa. 

9. Szkolenie pn.  „Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych  
z utrzymaniem czystości i porządku. Analiza funkcjonowania programów 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zmiany w ustawie w 2017 r. Zwierzęta 
dziko żyjące a obowiązki gminy” w dniu 04 grudnia 2017 r., w którym 
uczestniczyli:  pracownicy urzędów gmin, miast, pracownicy  zakładów 
komunalnych, straży  miejskich, pracownicy powiatowych inspekcji 
weterynarii, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt oraz organizacje 
społeczne zajmujące się ochroną zwierząt. 

Kolejne 4 szkolenia przewidziane w ramach projektu „Nowe prawo 
ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych” będą 
realizowane od stycznia 2018. 

 
Łącznie w szkoleniach w ramach projektu „Nowe prawo ochrony środowiska – 

szkolenia dla pracowników samorządowych” udział wzięło  na dzień 04 grudnia 
2017 r. 342 uczestników.  

W roku 2017 Stowarzyszenie przeszkoliło łącznie 1 076 uczestników na 
podstawie ewidencji wydanych certyfikatów. 

 
W roku 2017 w konferencjach, szkoleniach merytorycznych płatnych, 

szkoleniach merytorycznych bezpłatnych dla członków Stowarzyszenia,   
spotkaniach informacyjnych bezpłatnych dla członków Stowarzyszenia  
i wyjazdach studyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie dla członków 
Stowarzyszenia i ich jednostek organizacyjnych, innych JST i innych podmiotów, 
których było 43  wzięło udział 1 462 uczestników. 
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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 

Wyjazdy 
studyjne 

merytoryczne 
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 
merytoryczne 
bezpłatne dla 

członków 
Stowarzyszenia 

wspófinansowane  
z dotacji  

z WFOŚiGW  
w Łodzi 

Spotkania 
informacyjne 
bezpłatne dla 

członków 
Stowarzyszenia 
finansowane ze 

składki 
członkowskiej 

 1 2 3 4 5 6 

1. 3 3 13 10 10 4 

 RAZEM KOLUMNY 1 – 6 = 43  

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

Lp. 

Konferencje 
merytoryczne 
bezpłatne dla 

członków 
Stowarzyszenia 

wspófinansowane  
z dotacji  

z WFOŚiGW  
w Łodzi 

Wyjazdy studyjne 
merytoryczne 
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 
merytoryczne 
bezpłatne dla 

członków 
Stowarzyszenia 

wspófinansowane  
z dotacji  

z WFOŚiGW  
w Łodzi 

Spotkania 
informacyjne 
bezpłatne dla 

członków 
Stowarzyszenia 
finansowane ze 

składki 
członkowskiej 

 1 2 3 4 5 6 

 1+6  3 4 5 6 

1. 155  w tym:148 283 456 379 189 

 RAZEM KOLUMNY 1 - 6 = 1 462 

 
TABELA 3. KOSZTY DZIAŁAŃ  INFORMACYJNO – SZKOLENIOWYCH   
I EDUKACYJNYCH  

Lp. 

Konferencje 
merytoryczne 
bezpłatne dla 

członków 
Stowarzyszenia 

wspófinansowane  
z dotacji  

z WFOŚiGW  
w Łodzi 

Wyjazdy studyjne 
merytoryczne 
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 
merytoryczne 
bezpłatne dla 

członków 
Stowarzyszenia 

wspófinansowane  
z dotacji  

z WFOŚiGW  
w Łodzi 

Spotkania 
informacyjne 
bezpłatne dla 

członków 
Stowarzyszenia 
finansowane ze 

składki 
członkowskiej 

 1 2 3 4 5 6 

 1 + 2 - 3 4+6 5 - 

1. 23 904,84 - 43 144,59 36 380,91 62 687,21 - 

 RAZEM KOLUMNY 1 - 6 = 166 117,55 zł 



 

 
XIX WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN 

 DORZECZA BZURY 
tel./fax (46) 837 53 20 , (46) 838 12 54, 535 416 648 

e-mail: spigdb@bzura.pl  www.bzura.pl 

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.  

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 2017 roku tj.: XXII posiedzenie w dniu 15 marca; 

 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) – dziesięć posiedzeń w 2017 roku tj. tryb obiegowy - 3 stycznia 2017 
r., tryb obiegowy - 25 stycznia 2017 r., XIII posiedzenie KM RPO WŁ - 16 lutego 
2017 r., XIV posiedzenie KM RPO WŁ - 29 marca 2017 r., tryb obiegowy -  
24 maja 2017 r., XV posiedzenie KM RPO WŁ - 22 czerwca 2017 r., tryb 
obiegowy - 1 sierpnia 2017 r., tryb obiegowy - 22 sierpnia 2017 r.,  
XVI posiedzenie KM RPO WŁ - 12 września 2017 r., XVII posiedzenie KM RPO WŁ 
- 21 listopada 2017 r.,  

 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) - jedno posiedzenie w 2017 roku tj. w dniu 06 listopada; 

 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); 
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 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 2017 roku tj., XII posiedzenie w dniu  
13 grudnia.  
Ponadto  w roku 2017 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury objął patronatem środowiskowym XV Samorządowe Forum Kapitału  
i Finansów, które odbyło  się dniach  w dniach 5 - 6 października 2017 r.  
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To ważna inicjatywa 
mająca na celu wzbogacenie wiedzy i rozwijanie aktywności w dyskusjach na temat 
gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji, infrastruktury wśród przedstawicieli 
administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów. Formuła Forum 
w atrakcyjny sposób łączy możliwości pozyskiwania wiedzy i wymiany doświadczeń 
oraz prezentacji szerokiego kręgu tematycznego. 
 

Delegaci Stowarzyszenia do ww. organów sprawują pieczę, by 
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 
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  
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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. 

W 2017 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.  

Odpowiednio w lutym i czerwcu 2017 roku Stowarzyszenie złożyło wniosek  
o dofinasowanie następującego projektu: 

 WFOŚiGW w Łodzi pn. „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód  
i zrównoważonej gospodarce osadowej - konferencje, wizyty studyjne, 
szkolenia” – rozpatrzony pozytywnie z dofinansowaniem, 

i otrzymało dofinasowanie  w wysokości 22 082,00 zł na realizację ww. zadania, 
 WFOŚiGW w Łodzi pn. „Nowe prawo ochrony środowiska - szkolenia dla 

pracowników samorządowych” – rozpatrzony pozytywnie z dofinansowaniem, 
i otrzymało dofinasowanie  w wysokości 65 317,00 zł na realizację ww. zadania, 
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5) STOWARZYSZENIE POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY NIE  PROWADZI 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU 
PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
 

6) W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 01.01.2017 – 31.12.2017 ZARZĄD 
STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY PODJĄŁ  4 UCHWAŁY, 
tj.: 

 
1. Uchwała Nr  1/XII/2017 Zarządu  Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury z dnia 10 kwietnia 2017 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. 

2. Uchwała Nr  2/XIV/2017 Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury z dnia 26 czerwca 2017 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. 

3. Uchwała Nr  3/XV/2017 Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na rok 2017. 

4. Uchwała Nr  4/XVI/2017 Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na rok 2017. 

 
7) PRZYCHODY STOWARZYSZENIA      307 137,40 zł 

w tym: 
 składki         212 648,20 zł 
 przychody ze szkoleń       69 640,00 zł 
 dotacja         19 407,50 zł 
 pozostałe przychody operacyjne     5 192,52 zł  
 przychody finansowe – inne     249,18 zł 

 

8) KOSZTY STOWARZYSZENIA       340 762,56 zł 
w tym: 

 realizacja zadań statutowych      82 166,07 zł 
 administracja w związku z działalnością statutową   170 845,30 zł 
 pozostałe koszty        340,74 zł 
 koszty finansowe        818,40 zł 
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 projekty         86 592,05 zł  
  

9) ZATRUDNIENIE W  STOWARZYSZENIU POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY  
W ROKU 2017 OBEJMOWAŁO 2 OSOBY, w tym: 

 dyrektor Biura Stowarzyszenia – 1 osoba, pełny wymiar czasu pracy, 
 sekretarka – 1 osoba, pełny wymiar czasu pracy. 

Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę w 2017 roku  
 

  86 969,93 zł 
w tym: 

 podstawowe wynagrodzenie        86 969,93 zł 
Stowarzyszenie nie wypłacało premii w roku 2017.  
Stowarzyszenie wypłaca Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia dietę z tytułu 

pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich w łącznej kwocie   
  19 466,67 zł  

Stowarzyszenie nie udziela pożyczek. 
Kwoty ulokowane na rachunku bankowym (według stanu na dzień 31.12.2017 r.) 
           

Bank Pekao 98 1240 3347 1111 0000 2869 7000                            – 2 097,25 PLN 
 

Stowarzyszenie nie nabywało ani nie posiada obligacji, udziałów ani akcji  
w spółkach prawa handlowego. 
W 2017 roku Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości. 
W 2017 roku Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych. 
Wartość aktywów Stowarzyszenia na koniec 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym wynosiła 2 150,17 zł. 
Wartość zobowiązań Stowarzyszenia na koniec 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym wynosiła 3 796,83 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. 
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12) W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 01.01.2017 – 31.12.2017 
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 2017 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  

 

Zatwierdził:  

Cezary Dzierżek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia    

 

 

Łowicz, 27 marca 2018 r.    

 


