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STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI

 
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI 

Z DZIAŁALNOŚCI 
OD MAJA 2013 DO MAJA 2014. 

 
 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Członkom SGiPM sprawozdanie  
z działalności od maja 2013 do kooca maja 2014 r. 

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

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

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

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

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

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

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

Sekretarz Zarządu SGiPM Marek Fryźlewicz - Burmistrz Nowego Targu 

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

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

KOMISJA REWIZYJNA: 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SGiPM 

Dariusz Rzepka - Burmistrz Olkusza 

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

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

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

 
 

2. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI I POZARZĄDOWYMI 
 

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

 
Przewodniczący Stowarzyszenia Kazimierz Barczyk od 1996 roku pełni funkcję Przewodniczącego 

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

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

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

 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów 

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

W kwietniu 2013 r. zainaugurował działalnośd Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, 
prowadzony przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 
(RODM) jest częścią, funkcjonującej obecnie w 13 największych polskich miastach, sieci Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP. 
 

3. KONFERENCJE, UROCZYSTOŚCI 
 
6 czerwca 2013 r. 

Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

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

Wśród zaproszonych na konferencję gości było liczne grono samorządowców oraz ekspertów w dziedzinie 
ochrony środowiska, m.in. redaktor poradnika dla gmin "Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach" dr Wojciech Piontek i Prezes Zarządu MPO w Krakowie Henryk Kultys. 
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Dobre praktyki w kwestii utrzymania porządku i czystości w swoich gminach przedstawili Witold Kochan 
Burmistrz Gorlic, Zbigniew Kolecki Burmistrz Miasta Jordanowa oraz Józef Słonina Wojt Gminy Rzezawa 

List do uczestników konferencji skierował Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak: 

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

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

Uczestnicy konferencji podobnie jak wszyscy prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad 
otrzymali bezpłatne wydane przez SGIPM „Poradnik dla gmin. Kompleksowe wdrożenie ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach” 

Liczba uczestników: 50  
Miejsce: Aula Muzeum Armii Krajowej im. E. Fieldorfa-Nila w Krakowie 
 
26 czerwca 2013 r. 

I Małopolskie Forum Seniorów 

26 czerwca w reprezentacyjnych wnętrzach dziedzioca Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się I 
Małopolskie Forum Seniorów. Konferencja ta, zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Małopolski, była zwieoczeniem projektu pn. "PartycypacJA. Seniorzy na rzecz Seniorów w przestrzeni publicznej 
60+", współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na 
rzecz Społecznej Aktywności Osób Starszych na lata 2102-2013", podczas którego liczna grupa seniorów z 
regionu małopolskiego poznawała zasady funkcjonowania samorządu, wolontariatu oraz nabywała 
umiejętności przydatne dla lepszego zaangażowania w sprawy publiczne. 

Wybór miejsca konferencji nie był przypadkowy - Muzeum Armii Krajowej jest owocem aktywności Seniorów, 
kombatantów AK, których pełna determinacji działalnośd na rzecz powołania muzeum poświęconego pamięci o 
żołnierzach Polskiego Paostwa Podziemnego była kamieniem węgielnym powołania jedynej jak dotąd tego typu 
placówki muzealnej na świecie. 

Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt przedstawicieli starszego pokolenia, zainteresowanych rozwijaniem swej 
aktywności na niwie społecznej, w tym gronie obecni byli m.in. członkowie małopolskich uniwersytetów III 
wieku, klubów seniora oraz organizacji pozarządowych. Moderatorem dyskusji był Marek Szczepanek (OTVP 
Kraków). 
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Konferencję otworzył Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. W pierwszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele 
parlamentu i władz lokalnych: poseł Elżbieta Achinger na temat projektów aktów ustawodawczych na rzecz 
seniorów przygotowywanych przez parlament, Andrzej Martynuska - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Krakowie, z wystąpieniem pt. Szanse "srebrnej gospodarki" w Małopolsce. Pozycja osób starszy na rynku pracy. 
Możliwości wsparcia i rozwoju tej grupy wiekowej w warunkach małopolskiego rynku pracy oraz Anna 
Okooska-Walkowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych, na temat działao i 
nowych inicjatyw na rzecz starszych mieszkaoców stolicy regionu. Tę częśd konferencji zakooczyła prezentacja 
przez posła Andrzeja Guta-Mostowego projektu zmian ustawowych na rzecz tworzenia rad seniorów przy 
samorządach, której towarzyszyła dyskusja z udziałem Magdaleny Osiak - Dyrektor Centrum Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta w Tarnowie oraz Rafała Baraoskiego, Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Krakowie. Podczas debaty poruszono takie zagadnienia, jak: problemy i wyzwania w toku 
tworzenia rad senioralnych przy jednostkach samorządu terytorialnego, wady i zalety rad seniorów, 
kompetencje rad i ich rola w ramach instytucji samorządu terytorialnego. 

Ważnym elementem konferencji była prezentacja dobrych praktyk w dziedzinie społecznej aktywności 
seniorów. W tej części spotkania udział wzięli liderzy pokolenia 60+ w Małopolsce: - Danuta Baoska, 
przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeo Uniwersytetów III Wieku (UTW jako sprawdzona forma 
edukacji osób starszych, Andrzej Skrzyoski, członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i 
Polityki Społecznej (Rada Polityki Senioralnej jej zdania i tryb funkcjonowania. "Głos Seniora"- nowe oferty 
informacyjne dla seniorów z wykorzystaniem nowych mediów), Maria Kacprzycka, wiceprezes Stowarzyszenia 
Akademia Pełni Życia w Krakowie (Tworzenie sprawnej organizacji edukacyjnej na rzecz seniorów w wielkim 
mieście. Bariery i możliwości ich pokonywania), prof. Zbigniew Chłap, przedstawiciel Stowarzyszenia Lekarze 
Nadziei (Nie przyspieszajmy starzenia się - dbajmy o zdrowie". Promocja zdrowia w środowisku seniorów. 
Lekarze seniorzy dla seniorów), Jolanta Stokłosa, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Św. 
Łazarza w Krakowie (Wolontariat ludzi starszych. Współpraca międzypokoleniowa wolontariuszy w projektach 
realizowanych przez TPCh Hospicjum im. św. Łazarza w tym w projekcie "Pola nadziei"), Janina Buda, Prezes 
Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (Kluby seniora wczoraj i dziś) 
oraz prof. Kazimierz Wiech, wykładowca Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Współpraca uczelni wyższych z 
UTW jako droga wzbogacania oferty edukacyjnej dla seniorów). 

Konferencję urozmaicił pokaz reportaży z wydarzeo w ramach projektu "PartycypacJA. Seniorzy na rzecz 
Seniorów w przestrzeni publicznej 60+" oraz filmu o jednym ze współtwórców Muzeum AK w Krakowie, 
Prezesie Fundacji Muzeum Historii AK - ppłk. Kazimierzu Kemmerze, a także prezentacja oferty Miejskiego 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie dedykowanej seniorom. Po zakooczonym spotkaniu, jego 
uczestnicy zaproszeni zostali do zwiedzenia stałej ekspozycji Muzeum AK z udziałem przewodników. 

Liczba uczestników: ok. 100  
Miejsce: Aula Muzeum Armii Krajowej im. E. Fieldorfa-Nila w Krakowie 
 
12 lipca 2013 r. 

VI Konkurs na Najlepszą Stronę Internetową Małopolski w 2012 

12 lipca 2013 r., w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie odbyło się wręczenie 
dyplomów laureatom VI Konkursu na „Najlepszą stronę internetową Małopolski 2012”. Kapituła oceniała strony 
w kategoriach: powiat, miasto i gmina, przyznała także dwa wyróżnienia specjalne. 
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Powiat Brzeski 
I miejsce w kategorii POWIAT za stronę: www.powiatbrzeski.pl 
za stronę przyjazną w formie i bogatą w treśd, dostarczającą nie tylko informacji urzędowych, ale aktualności w 
kilku serwisach tematycznych, wykorzystującą multimedia i możliwości, jakie stwarzają funkcje społecznościowe 
Andrzej Potępa - Starosta Brzeski 
Kazimierz Brzyk - Przewodniczący Rady Powiatu  

Miechów 
I miejsce w kategorii MIASTO za stronę: www.miechow.eu 
za stronę ukazującą wyjątkowośd Gminy, uwypuklającą jej tradycje i nowoczesnośd, zastosowanie rozwiązao 
umożliwiających dostęp osobom niedowidzącym, stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu z 
burmistrzem oraz sms-owy serwis informacyjny dedykowany osobno każdemu sołectwu.             Dariusz 
Marczewski - Burmistrz Miechowa 
Jerzy Muszyoski - Przewodniczący Rady Miasta  

Kłaj 
I miejsce w kategorii GMINA za stronę: www.klaj.pl 
za stworzenie udanej strony interaktywnej, bogatej w funkcje multimedialne, informacyjne i społecznościowe, a 
przy tym estetycznie wykonanej, odpowiadającej na wymagania mieszkaoców, turystów i biznesu  
Zbigniew Strączek – Wójt Gminy 
Lucyna Buczek – Przewodnicząca Rady Gminy 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE 

MIASTO I GMINA RADŁÓW 
www.radlow.tv 
za śmiałe podjęcie wyzwania, jakie dają media i udaną realizację telewizji internetowej  
Zbigniew Mączka – Burmistrz Radłowa oraz Piotr Kapera – Przewodniczący Rady Miasta 

 
16 lipca 2013 r. 

XIV edycja Akcji „Podarujmy Dzieciom Lato ze Wschodu – Kraków 2013 r.” 

Już po raz czternasty Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zorganizowało akcję "Podarujmy lato 
dzieciom ze Wschodu". 16 lipca w krakowskim magistracie odbyło się powitanie polskich uczniów z Litwy, 
Białorusi, Ukrainy i Rosji z udziałem gości i sponsorów akcji. 

Młodych Polaków witali przewodniczący SGiPM oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, 
członek zarządu województwa Jacek Krupa, przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za 
Granicą SWM Marek Lasota, przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, pełnomocnik 
prezydenta Krakowa Anna Okooska-Walkowicz oraz biskup pomocniczy diecezji krakowskiej Grzegorz Ryś. 

W ramach akcji "Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu" w tym roku do Krakowa przyjechało 140 dzieci, a od 
czasu zapoczątkowania akcji odwiedziło nas już 1500 młodych Polaków. 

W trakcie pobytu w Małopolsce dzieci odwiedzą Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, a także Park 
Miniatur Świat Marzeo w Inwałdzie, ogród zoologiczny oraz Park Wodny. 

http://www.powiatbrzeski.pl/
http://www.gnojnik.pl/
http://www.radlow.tv/
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Jak co roku patronat honorowy nad akcją roztoczył Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta 
Krakowa, Przewodniczący SGiPM, oraz metropolici krakowski i lwowski. 

Liczba osób ok. 200  
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa 
 
24 września 2013 r. 

VI Konkurs Bezpieczne Drogi w Małopolsce – budujemy chodniki i ścieżki rowerowe w 2012 

24 września odbyło się rozstrzygnięcie szóstej edycji konkursu "Bezpieczne drogi w Małopolsce. Budujemy 
chodniki i ścieżki rowerowe". Galę prowadził przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk. W 2013 r."Platynową Płytę Chodnikową" 
otrzymała gmina Łużna i powiat bocheoski, "Złota Płyta Chodnikowa" trafiła do gminy Biskupice i powiatu 
myślenickiego, a "Srebrna Płyta Chodnikowa" do gminy Spytkowice i powiatu chrzanowskiego. Nagrodzone 
zostały również Samorządy Przyjazne Rowerzystom 2012. Tytuły otrzymały gmina Sułoszowa i powiat 
tarnowski. Nagrody odebrali wójtowie, starostowie i przewodniczący rad gmin i powiatów. 

LAUREACI TYTUŁU: NAJLEPSZA GMINA W 2012 r. 
 
I Miejsce: PLATYNOWA PŁYTA CHODNIKOWA 
ŁUŻNA za wybudowanie 0,23 mb chodników na 1 mieszkaoca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę 
chodników i poboczy wyniósł 917 431,77 zł. 
Wójt – Kazimierz Krok oraz Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Myśliwiec  
 
II Miejsce: ZŁOTA PŁYTA CHODNIKOWA 
Biskupice za wybudowanie 0,19 mb chodników na 1 mieszkaoca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na 
budowę chodników i poboczy wyniósł 1 167 000 zł. 
Wójt – Henryk Gawor oraz Przewodniczący Rady Miasta – Artur Chmiela  
 
III Miejsce: SREBRNA PŁYTA CHODNIKOWA 
SPYTKOWICE za wybudowanie 0,16 mb chodników na 1 mieszkaoca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na 
budowę chodników i poboczy wyniósł 781 444,31 zł. 
Wójt – Franciszek Sidełko oraz Przewodnicząca Rady Gminy – Barbara Dziur  
 
 
LAUREACI TYTUŁU: NAJLEPSZY POWIAT W 2012 r. 
 
I Miejsce: PLATYNOWA PŁYTA CHODNIKOWA 
POWIAT BOCHEOSKI za wybudowanie 0,04 mb chodników na 1 mieszkaoca powiatu, całkowity koszt inwestycji 
poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 4 078 608 zł. 
Starosta - Jacek Pająk oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Jarosław Marzec  
 
II Miejsce: ZŁOTA PŁYTA CHODNIKOWA 
POWIAT MYŚLENICKI za wybudowanie 0,031 mb chodników na 1 mieszkaoca powiatu, całkowity koszt inwestycji 
poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 2 057 212 zł. 
Starosta – Józef Tomal oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Migacz 
 
III Miejsce: SREBRNA PŁYTA CHODNIKOWA 
POWIAT CHRZANOWSKI za wybudowanie 0,04 m2 chodników na 1 mieszkaoca powiatu, całkowity koszt inwestycji 
poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 700 000 zł. 
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Starosta – Adam Potocki oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Uryga  
 
LAUREACI TYTUŁU: SAMORZĄD PRZYJAZNY ROWERZYSTOM W 2012 r. 
 
LAUREAT TYTUŁU: SAMORZĄD PRZYJAZNY ROWERZYSTOM W 2012 r. 
SUŁOSZOWA za wybudowanie 5800 mb ścieżek rowerowych tj. 0,98 mb na 1 mieszkaoca gminy, całkowity koszt 
inwestycji poniesionych na budowę ścieżek rowerowych wyniósł 774 414,24 zł 
Wójt – Stanisław Gorajczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Pasternak 
 
LAUREAT TYTUŁU: SAMORZĄD PRZYJAZNY ROWERZYSTOM W 2012 r. 
POWIAT TARNOWSKI za wybudowanie 1393 mb ścieżek rowerowych tj. 0,007 mb na 1 mieszkaoca powiatu, całkowity 
koszt inwestycji poniesionych na budowę ścieżek rowerowych wyniósł 66 239 zł 
Starosta – Roman Łucarz oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Zbigniew Karcioski 

Od 2013 roku nasz konkurs otrzymał imię śp. Grzegorza Stecha. Byłego dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie 

13 listopada 2013 r. 

Międzynarodowa współpraca ekonomiczna JST 

W dniu 13 listopada 2013 r. w auli Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyła się konferencja i debata  
pt. "Międzynarodowa współpraca ekonomiczna JST - szanse i wyzwania". Spotkanie to było wydarzeniem 
podsumowującym współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych projekt pn. "Akademia 
Samorządowej Współpracy Międzynarodowej - Oddolna dyplomacja ekonomiczna. Diagnoza potrzeb - 
Zalecenia - Szkolenia - Dobre praktyki" realizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. 

Konferencja stała się przyczynkiem do dyskusji na temat miejsca samorządów w organizowaniu  
i koordynowaniu inwestycji zagranicznych w regionie. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wyniki 
raportu z badao w zakresie współpracy międzynarodowej małopolskich gmin oraz dobre praktyki dotyczące 
pozyskiwania zagranicznych inwestorów przez samorządy. Zainicjowano ponadto wymianę doświadczeo 
między przedstawicielami sektora publicznego i biznesu w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw 
gospodarczych. 

W trakcie konferencji głos zabrali kolejno: P. Wiesława Kornaś-Kita, Prezes Zarządu Krakowskiego Parku 
Technologicznego Sp. z o.o. (Działalnośd KPT oraz współpraca z samorządem terytorialnym), P. Beata Górska-
Nied, Dyrektor Departamentu Obsługi Inwestora MARR S.A., koordynator Centrum Business in Małopolska. 
(Business in Malopolska - tworzenie marki gospodarczej regionu. Działalnośd MARR w zakresie tworzenia 
warunków dla rozwoju inwestycji w regionie oraz wsparcie dla JST oferowane przez MARR), P. Monika 
Piątkowska, Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (Działalnośd PAIiIZ, wsparcie 
dla JST oferowane przez PAIiIZ), P. Andrzej Saternus, Burmistrz Miasta i Gminy Chełmek (Miejska Strefa 
Aktywności Gospodarczej w Chełmku), P. Marcin Pawlak, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce (Doświadczenia 
Dobczyc w zarządzaniu "Strefą Przemysłową Zielonych Dobczyc") oraz P. Adam Twardowski, Wiceburmistrz 
Miasta i Gminy Niepołomice (Doświadczenia Niepołomic w pozyskiwaniu inwestorów oraz współpracy ze 
specjalną strefą ekonomiczną). 

Wśród uczestników konferencji obecni byli m.in.: Konsul Generalny Francji P. Thierry Gouichoux, Konsul 
Honorowy Królestwa Danii, Republiki Finlandii, Republiki Islandii oraz Królestwa Szwecji P. Janusz Kahl, 
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Prorektor UJ ds. Rozwoju - prof. dr hab. Maria Flis, a także przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych i 
biznesowych. Konferencję i debatę poprowadził P. red. Andrzej Stawiarski (miesięcznik "Kapitałowy"). 

Liczba osób ok. 70  
Miejsce: Aula Muzeum Armii Krajowej 
 
15 listopada 2013 r. 

Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce – Walka ze smogiem 

Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce, walka ze smogiem i rozwój sieci ciepłowniczej. O tym rozmawiali 
uczestnicy XVI Małopolskiej Konferencji Samorządowej zorganizowanej w krakowskim urzędzie miasta przez 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Sejmik Województwa Małopolskiego. Samorząd wojewódzki 
reprezentowali wicemarszałek Wojciech Kozak oraz przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk. 

Konferencja to reakcja na zainteresowanie społeczne związane ze znowelizowanym niedawno Programem 
ochrony powietrza w Małopolsce oraz decyzjami w sprawie wprowadzenia zakazu palenia węglem i drewnem 
w Krakowie, które w najbliższym czasie ma podjąd małopolski sejmik. Wicemarszałek Wojciech Kozak mówił  
o projekcie uchwały w sprawie paliw, których będzie można używad w Krakowie do ogrzewania domów  
i mieszkao, a także o przyczynach i skutkach zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza w Krakowie i wpływie na 
dziedzictwo kulturowe. 

W dyskusji wzięli udział m.in. Aleksandra Malarz - dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich  
w Ministerstwie Środowiska, przedstawiciele krakowskiej rady miasta, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 

Podczas konferencji przedstawiony został program poprawy jakości powietrza w aglomeracji krakowskiej, 
również w kontekście wpływu zanieczyszczeo napływających znad aglomeracji śląskiej. Omówione zostały plany 
modernizacji lokalnych ciepłowni, wykorzystania nowych technologii i inwestycji samorządów terytorialnych 
zmierzających do poprawy stanu powietrza w Małopolsce. 

Liczba osób ok. 100  
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa 
 
15 listopad 2013 r. 

„Najpopularniejszy Wójt Małopolski 2013” oraz „Najpopularniejszy Burmistrz Małopolski 
2013”. 

Plebiscyt, zorganizowany po raz 14. przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski i Gazetę Krakowską był 
okazją do wyróżnienia gospodarzy miast i gmin najbardziej skutecznych, cenionych przez mieszkaoców  
i zaangażowanych w swoją pracę. 

Nagrody otrzymało dziesięciu wójtów i pięciu burmistrzów, na których zagłosowało najwięcej osób. Kapelusze 
Witosa odbierali najpopularniejsi wójtowie, honorowe insygnia - najpopularniejsi burmistrzowie Małopolski. 
Nagrody wręczali wicemarszałek małopolski Wojciech Kozak, przewodniczący sejmiku małopolskiego Kazimierz 
Barczyk i redaktor naczelny Gazety Krakowskiej Wojciech Harpula. 



str. 10 
 

Kandydatów do nagrody wybierali i zgłaszali mieszkaocy miast i gmin, to także ich głosy decydowały o tym, kto 
zostanie najpopularniejszym wójtem i burmistrzem Małopolski. Lista nominowanych była długa - w plebiscycie 
można było głosowad na 64 wójtów i 26 burmistrzów. Najpopularniejsi odebrali nagrody podczas uroczystej gali 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. 

Nagrodzeni Wójtowie: 

Marek Jamborski (Kocmyrzów - Luborzyca), Antoni Karlak (Jabłonka), Jan Wacławski (Stryszów), Lesław Blacha 
(Gołcza), Marian Zalewski (Szczurowa), Leszek Skowron (Korzenna), Tadeusz Wójtowicz (Wielka Wieś), Janusz 
Kwaśniak (Borzęcin), Stanisław Pudo (Jordanów), Marcin Kiwior (Skrzyszów). 

Nagrodzeni Burmistrzowie: 

Dariusz Reśko (Krynica - Zdrój), Stanisław Gaworczyk (Nowy Wiśnicz), Artur Kozioł (Wieliczka), Andrzej 
Saternus (Chełmek), Zbigniew Mączka (Radłów). 

Liczba uczestników: 150  
Miejsce: Teatr Słowackiego 
 
12 grudnia 2013 r. 

II Małopolskie Forum Seniorów 

12 grudnia 2013 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się konferencja II Małopolskie 
Forum Seniorów z udziałem przedstawicieli władz centralnych i lokalnych, organizacji działających na rzecz 
Seniorów oraz liderów lokalnych społeczności Seniorów. Konferencja ta była wydarzeniem wieoczącym 
realizację projektu Seniorzy aktywni w przestrzeni publicznej. II Małopolskie Forum Seniorów, 
współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. 

Tematyka spotkania obejmowała najważniejsze zagadnienia polityki senioralnej w kontekście wspierania 
aktywności publicznej osób starszych. Podczas spotkania prezentowane były inicjatywy obywatelskie 
realizowane przez Seniorów w ramach wspomnianego projektu, po czym miała miejsce krótka dyskusja 
dotycząca rezultatów Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lat 2012-2013  
z udziałem obecnych na konferencji przedstawicieli instytucji miejskich i wojewódzkich. 

Następnie wystąpienia wygłosili: P. Jacek Woźniak, Za-ca Dyrektora Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Działalnośd Województwa Małopolskiego w kontekście 
aktualnych zjawisk demograficznych i starzenia się społeczeostwa - projekty na rzecz Seniorów realizowane 
przez Województwo Małopolskie), P. Barbara Kaszkur-Niechwiej ze Stowarzyszenia "Akademia Pełni Życia" w 
Krakowie (Program Grundtvig w praktyce), P. prof. Jadwiga Berbeka reprezentująca Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie (Program Calypso), P. Krzysztof Głomb, Prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" w Tarnowie 
(Polska Cyfrowa Równych Szans - ogólnopolski system aktywizacji cyfrowej pokolenia 50+) oraz P. Łukasz 
Igielski, Pełnomocnik ds. Społecznych w Urzędzie Miejskim w Gorlicach (Współpraca polsko-słowacka 
Seniorów). 
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Po zakooczeniu części konferencyjnej odbyła się organizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej w Krakowie debata poświęcona współpracy międzynarodowej w zakresie kształtowania 
polityki senioralnej oraz komponentom międzynarodowym w projektach realizowanych na rzecz seniorów. 

Udział w konferencji wzięli m.in. P. Wioletta Wilimska (Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej), P. 
Anna Okooska-Walkowicz (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Społecznych), P. Bogusław Kośmider 
(Przewodniczący Rady Miasta Krakowa), P. Mateusz Płoskonka (Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych 
UMK) oraz P. Antoni Wiatr (Dyrektor Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej). Moderatorem 
konferencji i debaty był P. red. Marek Szczepanek (TVP S.A. Oddział w Krakowie). 

Liczba osób: 100 
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 

10 stycznia 2014 r. 

XXIII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski 

 
Już po raz 23. przedstawiciele władz lokalnych spotkali się na Noworocznym Spotkaniu Opłatkowym 
Samorządów Małopolski i Polski. Uroczystośd odbyła się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. 

W trakcie spotkania Ks. dr Bronisław Fidelus - Wikariusz Generalny Arcybiskupa Krakowskiego, udzielił 
błogosławieostwa, a życzenia złożyli: Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Małopolski, Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa, Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Marek Lisansky - Konsul 
Generalny Słowacji, Dziekan Korpusu Konsularnego w Krakowie. 

Tradycyjnie podczas uroczystości przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk ogłosił nazwiska Laureatów Tytułu 
Małopolanina Roku 2013 - Anny Polony i Jerzego Treli 

Spotkanie uświetnił Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  
w Krakowie PSALMODIA pod kierownictwem Włodzimierza Siedlika. 

Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Federacja Regionalnych Związków 
Gmin i Powiatów RP. 

Przed spotkaniem delegacja samorządów Małopolski i kraju złożyła hołd Janowi Pawłowi II Wielkiemu - 
składając tradycyjnie kwiaty pod pomnikiem na terenie kurii metropolitalnej w Krakowie przy  
ul. Franciszkaoskiej 3. Oraz złożyła życzenia noworoczne ks. Kard. Stanisławowi Dziwiszowi, który obdarował 
gości papieskimi różaocami.  
 
Liczba osób ok. 200  
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa 
 
5-6 lutego 2014 r. 

III Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2014 

 
W dniach 5 i 6 lutego 2014 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się III Międzynarodowe Forum 
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Gospodarki Odpadami "SOSEXPO 2014", organizowane przez Zarząd Targów Warszawskich S.A., którego częścią 
była III Ogólnopolska Konferencja Samorządowa pn. "Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów". 

Forum było ważnym miejscem promowania najnowszych technologii, rozwiązao i tendencji w dziedzinie 
ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, a także stanowiło platformę spotkao przedstawicieli samorządów 
z producentami, dystrybutorami, dostawcami techniki i technologii komunalnej. 

"SOSEXPO" to konferencje i towarzysząca im wystawa, które służyły poszerzeniu wiedzy oraz wymianie 
doświadczeo w zakresie zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów w świetle nowych przepisów prawnych.  

Moderatorem Konferencji Samorządowej był Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych 
Związków Gmin i Powiatów RP oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Organizacji 
które były współorganizatorami konferencji.  

 
Liczba uczestników: 150 
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie 

 
26 marca 2014 r. 

XIV Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce. LIDER MAŁOPOLSKI 2013 

To już XXIV edycja konkursu, w której nadane zostały tytuły "Najlepszych Przedsięwzięd Roku w Małopolsce - 
Lider Małopolski 2013". Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wyróżniła wieloletnią współpracę 
Małopolski i Śląska, której rezultatem jest opracowanie Strategii Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku.  

Oprócz współpracy międzyregionalnej Małopolski i Śląska stowarzyszenie nagrodziło również inicjatywy  
o zasięgu lokalnym. Tegorocznymi laureatami zostali m.in. firma Newag S.A., Europejskie Centrum Muzyki im. 
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i Teatr Nowa Łaźnia w Nowej Hucie Przemyśl. Nagrody wręczyli 
wicemarszałek Jacek Krupa, przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk i wicewojewoda Andrzej Harężlak. 

Liderzy Małopolski 2013 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE za wspólną Strategię Rozwoju Polski Południowej 
do 2020 r. 

Po wielu latach owocnej współpracy pomiędzy samorządami województw małopolskiego i śląskiego został 
opracowany wspólny dokument, pn. Strategia Rozwoju Polski Południowej do 2020 r. Została ona uchwalona  
5 kwietnia 2013 r. na wspólnej sesji obu Sejmików Województw w Sali Senatu na Wawelu. Oba regiony tworzą 
piąty, co do wielkości makroregion w Europie z prawie ośmioma milionami mieszkaoców. Dokument ten został 
zaaprobowany przez Radę Ministrów jako pierwsza makroregionalna strategia, której autorami są same 
samorządy. 

Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego, Andrzej Gościniak – Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego 

NEWAG S.A. w Nowym Sączu za innowacyjne rozwiązania w zakresie transportu szynowego, najwyższej klasy 
produkty o uznanej na rynkach europejskich marce i wzorową współpracę z samorządami w zakresie dostaw 
pojazdów szynowych nowej generacji - tramwajów, szynobusów oraz wagonów. 
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Nowosądecka firma dostarcza wagony do Metra Warszawskiego, a jej elektryczny skład Impuls, jako pierwszy w 
Polsce przekroczył prędkośd 200 km/h. Nowoczesny tramwaj Newelo powstał w ramach programu IniTech 
wspieranego ze środków Narodowego Centrum Nadao i Rozwoju. 

Zbigniew Konieczek – Prezes Zarządu NEWAG S.A 

MIASTO I GMINA OLKUSZ za rewitalizację zabytkowego centrum "Srebrnego Grodu". 

Na projekt o wartości ponad 18 mln. zł złożyły się przebudowa nawierzchni płyty Rynku (wraz z pracami 
archeologicznymi, ekspozycją w posadzce obrysu dawnych murów, budową i instalacją fontanny oraz małą 
architekturą), wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektroenergetycznej,  
a także nowe stylizowane oświetlenie uliczne jednego z najważniejszych - od czasów średniowiecznych - miast 
Małopolski. Projekt otrzymał dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. 

Dariusz Rzepka – Burmistrz Olkusza 

EUROPEJSKIE CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W LUSŁAWICACH za stworzenie miejsca dla 
kształcenia i doskonalenia umiejętności muzycznych młodych twórców w oparciu o duchowe wartości i dawną, 
polską tradycję kształcenia artystycznego "uczeo - mistrz". 

Idea Centrum nawiązuję do tzw. Szkoły Lusławickiej, założonej przez Braci Polskich i działającej w Lusławicach 
na przełomie XVI i XVII w. Pomysłodawcą i założycielem Centrum jest Krzysztof Penderecki, który jest 
mieszkaocem tej miejscowości. Obiekt wzniesiony został dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 
ponad 60 mln. zł, dysponuje salą koncertową na ponad 600 widzów oraz hotelem dla ponad stu studentów  
z kraju i ze świata. 

Adam Balas – Dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki  

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ za kontynuowanie i pielęgnowanie tradycji wielu 
pokoleo rzemieślników kalwaryjskich oraz międzynarodowy rozgłos ich produktów. 

Rzemiosło stolarskie i obuwnicze to dźwignia rozwoju gospodarczego Kalwarii Zebrzydowskiej i regionu. Cech 
prowadzi dwa pawilony ze stałą ekspozycją mebli pochodzących od 118. rzemieślników, promuje produkty 
rzemieślników w kraju i zagranicą, wspiera unowocześnianie warsztatów i dostęp do najwyższych technologii. 
Staraniem Cechu w 1887 r. powstała pierwsza w Polsce szkoła stolarstwa artystycznego, której tradycje 
kultywuje Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej. Kalwaryjscy rzemieślnicy, wraz z Cechem, aktywnie 
włączają się w działania na rzecz potrzebującym. 

Zbigniew Pyrek – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych 

MIASTO BIELSKO-BIAŁA oraz AQUA S.A. za przebudowę układu drogowego między ulicami Partyzantów  
a Żywiecką z budową mostu na rzece Białej i regulacją rzeki. 

Inwestycja była jedną z kluczowych inwestycji miejskich, usprawniających ruch w centrum miasta. 
Przedsięwzięcie objęło m.in. regulację koryta rzeki Białej, budowę nowego mostu, rozbudowę ulic PCK i 1 Maja 
wraz z zatokami autobusowymi i rondami, budowę drogi rowerowej i modernizację infrastruktury technicznej. 
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Wartośd projektu wyniosła 23,3 mln zł, z czego 17,15 mln pochodzi z RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013. 

Jacek Krywult – Prezydent Bielska-Biała 

 

MIASTO PRZEMYŚL za rewitalizację dawnej Twierdzy Przemyśl na cele Biblioteki Publicznej. 

Głównym celem przedsięwzięcia było wykorzystanie obiektów pogarnizonowych jednej z największej w Europie 
dawnej Twierdzy Przemyśl i nadanie mu nowych funkcji. Budynek Główny oraz Brama Rycerska 
zrewitalizowane zostały w systemie "zaprojektuj-wybuduj", której wykonawcą była firma Budexim SA  
z Jarosławia. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 10,1 mln zł , w tym 6,5 mln sfinansowanych zostało z RPO 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 2,5 mln zł z budżetu Miasta, pozostała kwota z budżetu 
paostwa. Inwestycja umożliwiła zwrot budynku dotychczasowej siedziby kościołowi greko-katolickiemu. 

Robert Choma – Prezydent Przemyśla 

MIASTO TARNÓW za budowę Nowego Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 

Budynek wzniesiony został w sąsiedztwie dawnego schroniska, które nie nadawało się już do użytkowania. 
Obiekt posiada trzy kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, oraz piwnice, które zaadaptowano m.in. na 
pralnię. Jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednorazowo zamieszkad w nim może 80 osób. 
Koszt przedsięwzięcia zbudowanego przez Miasto Tarnów wyniósł 3,8 mln zł. Instytucja prowadzona jest przez 
Caritas Diecezji Tarnowskiej. 

Henryk Słomka-Narożaoski – Z-ca Prezydenta Tarnowa, ks. Ryszard Podstołowicz – Dyrektor Caritasu Diecezji 
Tarnowskiej 

TEATR ŁAŹNIA NOWA W NOWEJ HUCIE za realizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska 
Komedia oraz innych ambitnych wyzwao artystycznych. 

Łaźnia Nowa to najmłodszy krakowski teatr, który w swej działalności łączy odważne przedsięwzięcia 
artystyczne z animacją kulturalną wspólnoty lokalnej, jaką są mieszkaocy Nowej Huty. Organizowany po raz 6. 
Teatralny Festiwal Boska Komedia, który był początkowo przeglądem najbardziej reprezentatywnych 
przedstawieo "nowego" polskiego teatru, zyskał formułę międzynarodową, a jego integralna częśd jaką jest 
konkurs INFERNO, został uznany jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów wydarzeo teatralnych sezonu. 

Bartosz Szydłowski – Dyrektor Naczelny Teatru Łaźnia  

DORZECZE BIAŁEJ sp. z o.o. oraz GMINY MIASTO I GMINA TUCHÓW, MIASTO I GMINA CIĘŻKOWICE, GMINA 
RYGLICE I GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI za uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki 
Białej kosztem 158 mln. zł. 

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Białej w ramach programu Czysty 
Dunajec" to jedno z największych przedsięwzięd służących czystości wód w Małopolsce. W jego ramach 
zaplanowano budowę ok. 105 km nowej sieci kanalizacyjnej, 56 km wodociągowej, unowocześnienie sześciu 
oczyszczalni ścieków oraz dwóch stacji uzdatniania wody. Dzięki inwestycji dostęp do sieci kanalizacyjnej uzyska 
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7,8 tys. użytkowników, a do wodociągowej ok. 4 tys. Wartośd projektu to 158 mln zł, przy czym dotacja unijna, 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, wynosi 95,3 mln zł. 

Mariusz Ryś – Burmistrz Tuchowa, Sławomir Jędrusiak – Prezes Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” 

 

GMINA LANCKORONA za wypromowanie marki Lanckorony, jako miejscowości tętniącej życiem artystycznym. 

Lanckorona to jedna z najbardziej malowniczych historycznych miejscowości w Małopolsce, pozostająca na 
uboczu i z dala od dużych ośrodków miejskich. Staraniem samorządu i społeczności lokalnej dokonano 
rewitalizacji unikatowej zabudowy oraz - po zniszczeniu wielu domów przez osuwisko - wybudowano piękne 
osiedle. Miejscowośd przyciąga swoim urokiem, niepowtarzalną atmosferą i pozytywną energią mieszkaoców 
ściągając do niej artystów z całej Polski. 

Zofia Oszacka – Wójt Lanckorony 

Liczba osób 70 
Miejsce: Sala Obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego 
 
 
4 kwietnia 2014 r. 

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

4 kwietnia w krakowskim Magistracie odbyła się IV Małopolska Konferencja "Dziedzictwo Jana Pawła II 
Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski”. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, a organizatorami byli Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów Małopolski oraz Samorządy Województwa Małopolskiego i Miasta Krakowa. 

Konferencję otworzył przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin  
i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk, który przypomniał jak ważne w aspekcie małopolskiej turystyki 
religijnej jest wsparcie dla organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.  

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in. biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus 
oraz radny województwa małopolskiego i prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Leszek Zegzda. 

Liczba osób ok. 50 
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa 
 
15 kwietnia 2014 r. 

Uroczystośd wręczenia Tytułów CZŁOWIEKA ROKU 2013 oraz MAŁOPOLANINA ROKU 2013. 

Jak co roku Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przyznała tytuły "Człowieka Roku",  
a Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski tytuły "Małopolanina Roku". Uroczystośd w auli Collegium Maius 
poprowadził stojący na czele obu organizacji Kazimierz Barczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego. 
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Laureatami tegorocznych tytułów "Małopolanina Roku" Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zostali 
Anna Polony i Jerzy Trela w uznaniu dorobku artystycznego, za wyjątkowe kreacje, które weszły do kanonu 
sztuki aktorskiej oraz zasług dla szerzenia kultury słowa w Polsce.  

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przyznała tytuł "Człowieka Roku 2013" profesorowi 
Krzysztofowi Pendereckiemu za rozsławianie Polski na salach koncertowych całego świata oraz działalnośd 
dydaktyczną m.in. w ramach Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach. Kardynał Marian Jaworski został 
laureatem w uznaniu zasług dla powstania Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, budowania pomostów 
pomiędzy Polską a Ukrainą i odrodzenie Kościoła dla wiernych na Ukrainie. 

Uroczystośd wraz z Kazimierzem Barczykiem poprowadził rektor Uniwersytetu Jagiellooskiego prof. Wojciech 
Nowak. Wzięli w niej udział także liczni przedstawiciele świata, nauki, kultury i sztuki oraz władz  
z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Bogusławem Kośmiderem i wicewojewodą Andrzejem Harężlakiem. 

Rozdanie tytułów "Człowieka Roku" i "Małopolanina Roku" na stałe wpisało się już w kalendarz ważnych 
wydarzeo w Krakowie i Małopolsce. Ich laureatami zostały tak wybitne postaci, jak m.in. kard. Franciszek 
Macharski, kard. Stanisław Dziwisz, Andrzej Wajda, Wisława Szymborska, Stanisław Lem, czy Adam Małysz. 
Pierwszy i jedyny dotąd Tytuł Honorowego Małopolanina przyznano w 1996 r. Jego Świątobliwości Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II. 

Liczba osób ok. 150  
Miejsce: Aula Collegium Maius 
 
13 maja 2014 r. 

Metro w Krakowie 

„Metro w Krakowie. Propozycje, argumenty za budową metra w Krakowie” - to tytuł konferencji, jaka  
z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, odbyła się 13 maja 2014 roku w auli Polskiej Akademii 
Umiejętności z udziałem naukowców, architektów, przedsiębiorców, samorządowców i parlamentarzystów. 
Konferencję prowadził Kazimierz Barczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele firmy Alstom, na czele z jej prezesem Lesławem Kuzajem, 
profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej Antoni Tajduś i Politechniki Krakowskiej Krzysztof Stypuła, oraz 
autor koncepcji metra dla Krakowa Stanisław Albricht. 

Jak podkreślił prezes Kuzaj, najlepszą alternatywą dla budowy metra w Krakowie jest inwestycja w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie 50% środków pochodziłoby z pieniędzy unijnych, połowę zaś 
wyłożyliby prywatni inwestorzy. Projekt polegałby na stworzeniu tzw. lekkiego metra, czyli bezzałogowych 
pojazdów od 2 do 5 wagonów, zasilanych trzecią szyną i odzyskujących energię przy hamowaniu. Firma Alstom 
proponuje wykonanie całości systemu. Firma jest wykonawcą systemów metra w wielu krajach świata, w tej 
chwili wykonuje inwestycję lekkiego metra w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie. 

Profesorowie Antoni Tajduś i Krzysztof Stypuła w swoich prelekcjach starali się obalid mity narosłe wokół 
budowy metra w naszym mieście. Przedstawili liczne przykłady miast, gdzie metro biegnie przez historyczne 
dzielnice, nie czyniąc dla nich uszczerbku, wskazali też na oszczędnośd czasu przy przemieszczaniu się metrem, 
a także podali przykłady znacznie mniejszych od Krakowa miast, w których funkcjonuje metro oraz koszty 
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budowy linii w różnych miastach. - Paostwo powinno partycypowad w kosztach budowy metra w Krakowie, tak 
jak ma to miejsce w Warszawie-konstatował profesor Antoni Tajduś. 

- Z kolei profesor Krzysztof Stypuła przypomniał, iż przepustowośd torów tramwajowych w centrum Krakowa 
już się wyczerpała i dodanie na trasy kolejnych składów nie przyniesie usprawnieo. Wskazał też na przykład 
Warszawy gdzie górną częśd tunel metra wykorzystuje się budowę podziemnych parkingów dla osób, które 
chcą podróżowad w systemie park&ride oraz na fakt, że warszawskim metrem podróżuje ok 140 mln pasażerów 
rocznie. 

Swoją koncepcję przebiegu linii metra w Krakowie przedstawił Stanisław Albricht. - Pierwsza linia biegłaby  
z Nowej Huty przez centrum miasta do Bronowic, przebiegając w pobliżu akademickiego centrum miasta, dając 
możliwośd szybkiego transportu studentom krakowskich uczelni oraz wszystkim osobom mieszkającym  
w pobliżu tej trasy - mówił Stanisław Albricht. 

Prace nad koncepcją metra w Krakowie rozpoczęły się w 1963 r. Obecnie idea ta wróciła, a w referendum 2 
5 maja krakowianie zostaną zapytani, czy opowiadają się za budową metra. 

Liczba osób ok. 100  
Miejsce: Aula Polskiej Akademii Umiejętności 
 
13 maja 2014 r. 

Trzy Korony Małopolski 2014 

IV Plebiscyt "Korony Małopolski 2014" zorganizowany została przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Małopolski, wspólnie z Gazetą Krakowską oraz Samorządem Województwa Radiem Kraków i TVP Kraków.  

I i II plebiscyt został zorganizowany z inicjatywy SGiPM we współpracy z Gazetą Krakowską. W tegorocznym 
plebiscycie wybrano miasta Małopolski (za wyjątkiem Krakowa), w których mieszkaocom żyje się najlepiej. Na 
ankietę odpowiedziało 30 z 60 miast. 

Głosowanie było przeprowadzane w trzech kategoriach: 

• Miasta i gminy miejsko-wiejskie do 15 tys. mieszkaoców 
• Miasta i gminy miejsko-wiejskie od 15 tys. do 30 tys. mieszkaoców 
• Miasta powyżej 30 tys. mieszkaoców 

Zwycięzcy zostali wyłonieni w oparciu o: informacje zawarte w ankiecie, która została rozesłana do wszystkich 
małopolskich miast (to pytania dotyczące m.in. wskaźnika bezrobocia, kosztów życia w gminie czy środków 
pozyskanych z Unii), ocenę zgłoszonych przez miasto własnych, zrealizowanych przy wsparciu środków unijnych 
przedsięwzięd, liczbę głosów oddanych za pomocą SMS-ów i przez Internet. 

Podczas uroczystej gali statuetki wręczyli marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, 
przewodniczący Sejmiku Małopolskiego Kazimierz Barczyk oraz Prezes Zarządu Polskapresse Małgorzata 
Cetera-Bulka 

Lista laureatów IV plebiscytu Korony Małopolski 

 Kategoria: Miasta do 15 tysięcy mieszkaoców 
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I miejsce i tytuł "Korony Małopolski" - Sucha Beskidzka (Stanisław Lichosyt-Burmistrz Suchej Beskidzkiej) 
II miejsce - Nowy Wiśnicz (Stanisław Gaworczyk-Burmistrz Nowego Wisnicza) 
III miejsce – Bobowa (Wacław Ligęza-Burmistrz Bobowej) 

 

 Kategoria: Miasta od 15 do 30 tysięcy mieszkaoców 
I miejsce i tytuł "Korony Małopolski" – Dobczyce (Marcin Pawlak-Burmistrz Dobczyc) 
II miejsce – Niepołomice (Roman Ptak-Burmistrz Niepołomic) 
III miejsce - Rabka-Zdrój(Ewa Przybyło-Burmistrz Rabki-Zdrój) 
 

 Kategoria: Miasta powyżej 30 tysięcy mieszkaoców 
I miejsce i tytuł "Korony Małopolski" – Brzesko (Grzegorz Wawryka-Burmistrz Brzeska) 
II miejsce – Oświęcim (Maciej Ostrowski-Burmistrz Oświęcimia) 
III miejsce – Myślenice (Janusz Chwierut-Prezydent Oświęcimia) 
 
Wyróżnienie w plebiscycie otrzymały: Chełmek, Muszyna, Szczawnica. 

 
Liczba uczestników: 70 
Miejsce: Małopolskie Ogrody Sztuki  

 

4. SZKOLENIA W RAMACH MAŁOPOLSKIEJ AKADEMII SAMORZĄDOWEJ 
 

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

 

2013 r. 
 
9. 05. 2013 r. 

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

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



str. 19 
 

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

Gospodarka nieruchomościami.  
Ilośd osób: 22 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Marta Witkowicz, Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta Krakowa 
 
 
26. 09. 2013 r. 

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce. 
Ilośd osób: 28 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
 
14-15.10.2013 r. oraz 21-23.10.2013 r. 

„Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej” 
Ilośd osób: 29 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
 
07.11.2013 r. 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych po nowelizacji w powiązaniu ze zmianami w innych 
ustawach wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2-12 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.1548). 
Ilośd osób: 20 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
 
21.11.2013 r. 

Ustawa o pomocy Społecznej po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 22 lutego2013 r. 
(Dz. U. z 2013, poz. 509) 
Ilośd osób: 21 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
 
05.12.2013 r. 

Postępowanie administracyjne i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
w świetle ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeostwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i w świetle 
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko. 
Ilośd osób: 27 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
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2014 r. 
 
16.01.2014 r. 

„Zgłoszenie robót budowlanych w świetle orzecznictwa sądowo – administracyjnego” 
Ilośd osób: 34 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Agnieszka Nawara – Dubiel, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 
 
20.02.2014 r. 

 „Procedura planistyczna przy uchwalaniu studium uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i panów zagospodarowania przestrzennego. 
Orzecznictwo sądów administracyjnych” 
Ilośd osób: 26 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
Agnieszka Nawara – Dubiel, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 
 
20. 03. 2014 r. 

KPA w praktyce.  
Ilośd osób: 23 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
 
10. 04. 2014 r. 

„Ustawa o ochronie przyrody, a w szczególności zagadnienia dotyczące ochrony terenów 
zieleni i zadrzewieo w tym: 
- usunięcie drzew i krzewów 
- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
- pobieranie i nie pobieranie opłaty za usunięcie drzew i krzewów 
- przedawnienie, rozłożenie na raty, przesunięcie terminu płatności, 
- kara administracyjna za zniszczenie terenów zieleni oraz drzew i krzewów, a także za usunięcie drzew i 
krzewów bez zezwolenia” 
Ilośd osób: 25 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 

24. 04. 2014 r. 

Częśd II „Procedura planistyczna przy uchwalaniu studium uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i panów zagospodarowania przestrzennego. 
Orzecznictwo sądów administracyjnych” 
Ilośd osób: 22 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 

14. 06. 2013 r. 

„Przygotowanie projektów rewaloryzacji zabytkowych obiektów sakralnych“ 
Ilośd osób: 19 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM 
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4. PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 

Projekt „PartycypacJA. Seniorzy na rzecz seniorów w przestrzeni publicznej. 60+”. 
Małopolskie Forum Seniorów 

Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Był realizowany od października 2012 r. do czerwca 2013 r.. 

Projekt kierowany był do osób po 60 roku życia, mieszkaoców Województwa Małopolskiego. Jego celem było 
stworzenie warunków sprzyjających większej aktywności osób 60+ w życiu publicznym. Projekt zakładał 
działania na rzecz podniesienia świadomości seniorów w kwestii przysługujących im praw oraz promowanie 
aktywnych postaw obywatelskich wśród osób po 60 roku życia.  

Projekt „PartycypacJA. Seniorzy na rzecz seniorów w przestrzeni publicznej 60+” składał się  
z następujących elementów: 

1. Szkolenia oraz warsztaty dotyczące form i obszarów uczestnictwa seniorów w życiu publicznym na poziomie 
lokalnym i regionalnym.  
Tematy: formy i narzędzia partycypacji, nowe technologie w partycypacji, samorząd terytorialny – historia, 
teraźniejszośd, zasady funkcjonowania, prawa obywateli, konsultacje społeczne, wnoszenie projektów uchwał, 
działania lobbingowe.  
 
2. Warsztaty informatyczne na temat nowych mediów oraz komunikacji w Internecie  
Zajęcia dla liderów seniorów, którzy w ich trakcie poznają sposoby koordynowania  
i stymulowania aktywności seniorów w swoich społecznościach lokalnych oraz metody koordynowania  
i administrowania forami internetowymi. 
 
3. Opracowanie przewodnika na temat partycypacji obywatelskiej osób w wieku 60+. 
 
4. Interaktywna platforma internetowa oraz forum internetowe. Baza wiedzy. Narzędzie do monitoringu 
procesów decyzyjnych w społecznościach lokalnych i regionalnych. Platforma promocji aktywnych społecznie 
seniorów. 
 
5. Spotkania seniorów z parlamentarzystami i samorządowcami. 
Spotkania w formie otwartej podczas których seniorzy będą mogli zadad gościom pytania, wyrazid swoje opinie, 
zaproponowad swoje pomysły na zmiany w swoich społecznościach lokalnych, przedstawid wypracowane na 
warsztatach i poprzez udział w dyskusjach na forum internetowym stanowiska.  
 
6. Małopolskie Forum Seniorów przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski 
Cykliczne spotkania liderów 60+ mające na celu opracowanie kierunków działao regionalnych dotyczących 
seniorów. 
 
Szkolenia i spotkania odbywały się w 5 subregionach Małopolski: krakowskim, podhalaoskim, zachodnim, 
nowosądeckim i tarnowskim. 
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Projekt „Seniorzy aktywni w przestrzeni publicznej. II Małopolskie Forum Seniorów 

Termin realizacji: 01.08-31.12.2013 

Cele projektu to: 
- Podniesienie aktywności publicznej osób po 60 roku życia. 
- Promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród osób po 60 roku życia. 
- Podniesienie kompetencji Seniorów w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów. 

Działania w ramach projektu: 
1. Warsztaty szkoleniowe (październik 2013) 
- dane o źródłach informacji o dotacjach i konkursach, 
- praktyczne umiejętności w zakresie przygotowywania projektów inicjatyw obywatelskich, poszukiwania źródeł 
ich finansowania, realizacja projektów i ich rozliczanie, 
- elementy komunikacji społecznej: promocja projektu, pozyskiwanie partnerów i sponsorów. 

2. Konkurs na najlepsze projekty inicjatyw obywatelskich (listopad 2013) 
W trakcie warsztatów Seniorzy w kilkuosobowych grupach będą opracowywali mini-projekty, które chcieliby 
samodzielnie zrealizowad. Następnie w drodze konkursu wybrane zostaną w każdej grupie dwa najlepsze 
pomysły, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 2 000 zł.  

3. II Małopolskie Forum Seniorów - konferencja podsumowująca realizację projektu (grudzieo 2013) 

 
Projekt THETRIS 
THEmatic Touristic Route development with the Involvement of local Society (THETRIS). Rozwój tematycznego 
szlaku turystycznego przy zaangażowaniu społeczności lokalnej. 
Projekt finansowany jest z Programu dla Europy Środkowej 2007-2013. Potrwa do grudnia 2014 roku.  
 
Cele projektu: 
- dostarczenie rozwiązao dla obszarów wiejskich Europy Środkowej, mających na celu nadrobienie przez nie 
zaległości rozwojowych, w oparciu o posiadane zasoby dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza średniowieczne 
kościoły 
- opracowanie długoterminowej strategii rozwoju turystyki oraz zaplecza turystycznego w regionie, jako 
katalizatora rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonej eksploatacji zasobów 
dziedzictwa kulturowego 
- włączenie społeczności lokalnej w rozwój turystyki kulturowej w ich regionie 
- podniesienie świadomości lokalnych aktorów społecznych i gospodarczych na temat dziedzictwa kulturowego 
  
Do współpracy w ramach projektu zostały zaproszone gminy, w których znajdują się cenne obiekty architektury 
drewnianej: Biecz, Sękowa, Krościenko nad Dunajcem, Nowy Targ, Iwkowa oraz Lipnica Murowana.  
 
W okresie czerwiec 2013-czerwiec 2014 zrealizowane zostały następujące działania w ramach projektu: 
 
Cykl szkoleo poświęconych zarządzaniu obiektami na szlakach kulturowych 
11 czerwca 2013 r. „Standardy usług przewodnickich na Szlaku Architektury Drewnianej“ 
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29 listopada 2013 r. „Marketing terytorialny, czyli jak promowad swoją gminę w oparciu 
 o posiadane dziedzictwo kulturowe?“ 
17 grudnia 2013 r. „Zarządzanie obiektem zabytkowym na szlaku kulturowym na przykładzie Szlaku Architektury 
Drewnianej“ 
11 lutego 2014 r. „Marketing terytorialny, czyli jak promowad swoją gminę w oparciu 
 o posiadane dziedzictwo kulturowe?“ 
15 maja 2014 r. „Przygotowanie projektów rewaloryzacji zabytkowych obiektów sakralnych“ 
Szkolenia realizowane były we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną oraz Instytutem Kultury 
Uniwersytetu Jagiellooskiego. 
Do szkoleo opracowane zostały materiały szkoleniowe, które bezpłatnie zostały przekazane uczestnikom.  
 
Wizyty studyjne dla partnerów projektu na Szlaku: 
26-28 września 2013 r. audyt obiektów na Szlaku włączonych do projektu przeprowadzony przez partnerów  
z Włoch i Niemiec 
11-12 marca 2014 r. seminarium dla partnerów projektu ze Słowacji, Czech, Włoch, Austrii i Słowenii na temat 
zarządzania szlakiem kulturowym na przykładzie SAD 
 
Ponadto 13 marca 2014 odbyło się spotkanie projektowe 11 partnerów projektu w Krakowie, którego 
gospodarzem było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski  
 
Wizyty studyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele SGiPM: 
19-21 czerwca 2013 r. – spotkanie w Asti we Włoszech połączone z prezentacją zabytków sakralnych  
w Małopolsce na międzynarodowej konferencji w Novalesa 
8-10 października 2013 r. – audyt obiektów na szlaku zabytków sakralnych na Slowenii, Region Goriszka 
3-5 grudnia 2013 r. – spotkanie w Krasnej Lipie w Czechach połączone z prezentacją na temat zaangażowania 
społeczności lokalnych w zarzadzanie zabytkami sakralnymi na międzynarodowej konferencji 
3-4 lutego 2014 r. – udział w seminarium pilotażowym w Turynie we Włoszech prezentującym wdrożone przez 
partnerów rozwiązania pilotażowe 
2-4 kwietnia 2014 r. - udział w seminarium pilotażowym w Austrii prezentującym wdrożone przez partnerów 
rozwiązania pilotażowe. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele małopolskich gmin partnerskich (Lipnica 
Murowana, Iwkowa) 
16-17 kwietnia 2014 r. - udział w seminarium pilotażowym w Niemczech prezentującym wdrożone przez 
partnerów rozwiązania pilotażowe 
7-9 maja 2014 r. – udział w spotkaniu projektowym w Nowej Goricy na Słowenii 
 
Konkurs fotograficzny THETRIS 
W 2013 r. ogłoszony został konkurs fotograficzny w ramach projektu polegający na stworzeniu fotografii 3D 
obiektów włączonych do projektu. Konkurs kierowany był do młodzieży licealnej oraz studentów. 
W dniu 29 czerwca 2014 r. podczas koncertu kapeli Hanki Wójciak w Lipnicy Murowanej nastąpi uroczyste 
wręczenie nagród zwycięzcom: aparatów fotograficznych oraz kamery.  

  
 

Projekt „Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych  
przez samorządy lokalne” 

Projekt realizowany od 1 maja 2013 r. do 30 września 2014 r. jest współfinansowany przez Szwajcarię  
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
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Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” oraz estooską  
e-Governance Academy. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie udziału społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych  
z 20 gmin województwa małopolskiego w wypracowywaniu standardów usług administracyjnych świadczonych 
przez urzędy tych gmin i kontroli nad ich przestrzeganiem. 

Projekt przewiduje takie działania, jak: 

 przegląd usług administracyjnych w wybranych urzędach i przeprowadzenie analiza procesów realizacji 
wybranych usług z wykorzystaniem rachunku kosztów działao (ang. ABC).  

 adaptacja metody rachunku kosztów działao do specyfiki administracji publicznej i utworzenie 
kalkulatora kosztów usług administracyjnych,  

 stworzenie metodyka dialogu obywatelskiego i elektronicznego środowiska dyskusji. 

 powołanie „Sieci na rzecz monitorowania efektywności i skuteczności świadczenia usług publicznych” 
składającej się z przedstawicieli społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych  

 upowszechnienie rezultatów projektu. 

Osiągnięcie celu głównego projektu zapewnione zostanie przez realizację następujących celów szczegółowych: 

 zastosowanie w 20 urzędach samorządowych w woj. małopolskim kalkulatora kosztów usług 
umożliwiającego w efekcie prowadzenie analizy porównawczej w zakresie efektywności świadczenia 
wybranych usług administracyjnych, 

 zdobycie przez przedstawicieli 20 urzędów samorządowych woj. małopolskiego wiedzy niezbędnej do 
oceny i zarządzania efektywnością procesów świadczenia wybranych usług administracyjnych przez 
opracowanie i rozpowszechnienie przewodnika nowoczesnego managera administracji publicznej  
i przeszkolenie kadry urzędów, 

 podniesienie poziomu świadomości przedstawicieli 20 urzędów samorządowych woj. małopolskiego  
w zakresie potrzeby i sposobu prowadzenia dialogu obywatelskiego w obszarze monitorowania usług 
administracyjnych przez opracowanie i rozpowszechnienie metodologii dialogu obywatelskiego oraz 
przeszkolenie kadry urzędów, 

 stworzenie trwałych podstaw do udziału przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji 
pozarządowych z woj. małopolskiego w wypracowywaniu standardów świadczenia usług 
administracyjnych i nadzorze nad ich przestrzeganiem przez zastosowanie elektronicznego środowiska 
dyskusji, 

 wzmocnienie siły oddziaływania społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych z woj. małopolskiego 
na urzędy samorządowe przez utworzenie Sieci, 

 wzrost wiedzy i kompetencji przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych z woj. 
małopolskiego w zakresie oceny wybranych usług administracyjnych świadczonych przez urzędy 
samorządowe przez opracowanie i rozpowszechnienie broszury i przeszkolenie członków Sieci. 

 

14 października 2013 r. w Krakowie odbył się współorganizowany przez SGiPM warsztat projektowy  
pt. „Usprawnianie procesów świadczenia usług administracyjnych – jakie narzędzia stosowad, jak 
rozmawiad ze społecznością lokalną?”, adresowany do sektora samorządowego, organizacji 
pozarządowych oraz liderów społeczności lokalnych woj. małopolskiego. Warsztat miał na celu 
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zaprezentowanie wyników prac prowadzonych we współpracy z 20 gminami z województwa 
małopolskiego w zakresie m.in. modelowania procesów świadczenia usług administracyjnych, adaptowania 
metody rachunku kosztów działao do uwarunkowao urzędów administracji samorządowej, a także 
tworzenia wytycznych dotyczących sposobu prowadzenia dialogu obywatelskiego. 

 

W dniach 14 kwietnia i 12 maja 2014 r. w Biurze SGiPM odbyły się dwie edycje szkolenia pt. 
„Efektywnośd i partycypacja. Koncepcja dobrego rządzenia w praktyce urzędów administracji 
samorządowej”. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele samorządów, będących partnerami projektu. 
Jednym z głównych celów szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do prowadzenia w 
urzędach kalkulacji kosztów z wykorzystaniem metody rachunku kosztów działao (RKD). W drugiej części 
szkolenia dyskutowano o tym, jak gminy powinny zachęcad swoich mieszkaoców do włączania się w różne 
formy partycypacji obywatelskiej. 

 

 

Projekt „Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych. III Małopolskie Forum 
Seniorów” 

Projekt „Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych. III Małopolskie Forum Seniorów” kierowany jest 
do mieszkaoców woj. małopolskiego w wieku 60+. Z jednej strony ma on na celu dostarczenie seniorom wiedzy 
na temat możliwości i narzędzi partycypacji w życiu publicznym społeczności lokalnych i regionalnych,  
a z drugiej ma pokazad samorządom lokalnym, że potrafią oni samodzielnie w sposób konstruktywny działad na 
rzecz wspólnot lokalnych i powinni byd poważnie traktowani jako partner JST w realizacji zadao publicznych.  

WARSZTATY PROJEKTOWE 

W ramach projektu przewidziano cykl warsztatów w czterech lokalizacjach woj. małopolskiego: w Gorlicach, 
Kluczach, Koszycach i Nowym Targu, do których zaproszono ponad 70 osób. 

Celem warsztatów jest przekazanie seniorom wiedzy przede wszystkim na temat zasad opracowywania 
projektów inicjatyw obywatelskich, poszukiwania źródeł ich finansowania, realizacji i rozliczania projektów,  
a także budowania wizerunku na rzecz projektów.  

KONKURS INICJATYW OBYWATELSKICH 

Po zakooczeniu działao szkoleniowych zostanie ogłoszony konkurs na najlepsze pomysły inicjatyw 
obywatelskich. W konkursie będą mogli wziąd udział uczestnicy szkoleo tworząc zespoły projektowe, w których 
skład będą mogli wejśd zarówno inni uczestnicy szkoleo, jak i członkowie społeczności lokalnych (np. młodzież). 
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody finansowe pozwalające im na realizację swoich pomysłów. 

III MAŁOPOLSKIE FORUM SENIORÓW 

Zwieoczeniem projektu będzie III Małopolskie Forum Seniorów. Konferencja, w której oprócz liderów lokalnych 
społeczności seniorów wezmą udział małopolscy parlamentarzyści, samorządowcy i dziennikarze, będzie trzecią 
edycją cyklu Małopolskich Forów Seniora zapoczątkowanych w ramach projektu „PartycypacJA. Seniorzy na 
rzecz seniorów w przestrzeni publicznej. Małopolskie Forum Seniorów”, realizowanego w ramach środków 
otrzymanych z I edycji konkursu w ramach programu ASOS 2012-2014. Celem Forum będzie kontynuacja 
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debaty na temat aktywnego włączania seniorów w życie publiczne. W trakcie Forum zaprezentowane zostaną 
wszystkie projekty zrealizowane w ramach konkursu Ponadto odbędzie się debata na temat aktywności 
seniorów w przestrzeni publicznej i sposobów w jaki samorządy mogą tą współpracę wspierad. 

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Termin realizacji: 01.05-31.12.2014. 

 

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

Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej - oddolna dyplomacja ekonomiczna. 
Diagnoza potrzeb – Zalecenia – Szkolenia –Dobre praktyki 

Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, realizowany od 3 czerwca do 30 listopada 2013 
r. 

Celem projektu pt. Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej - Oddolna dyplomacja 
ekonomiczna. Diagnoza potrzeb – Zalecenia –Szkolenia – Dobre praktyki było wzmocnienie zaplecza 
merytorycznego współpracy międzynarodowej samorządów lokalnych, tj. kompetencji członków władz  
i pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych tej współpracy 
ukierunkowanej na partnerów z Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Cel był realizowany poprzez podniesienie 
kompetencji kadr samorządowych w zakresie możliwych form i obszarów współpracy, tworzenia korzystnych 
warunków do współpracy, a także miękkich umiejętności poruszania się w różnych obszarach kulturowych oraz 
opracowywania programów współpracy zagranicznej.  

Bezpośrednim adresatem projektu były władze i pracownicy samorządów terytorialnych w Małopolsce,  
a pośrednio – samorządy terytorialne w całej Polsce. 

W projekcie zrealizowano następujące działania: 

- badania ankietowe (realizowane w formie wywiadów) na temat stanu obecnego i potrzeb samorządów 
lokalnych w zakresie współpracy zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów ekonomicznych 
oraz opracowanie raportu z rekomendacjami, 
- specjalistyczne szkolenia dla pracowników samorządowych, 
-opracowanie podręcznika dla JST nt. współpracy zagranicznej samorządów ze szczególnym uwzględnieniem 
jej aspektów gospodarczych, 
-organizacja ogólnopolskiej konferencji samorządowej upowszechniającej efekty realizacji projektu. 
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6. WYDAWNICTWA, STRONY INTERNETOWE, PUBLIKACJE 
 
„Wspólnota Małopolska” 
 
SGiPM od osiemnastu lat wydaje „Wspólnotę Małopolską” – bezpłatny, kolorowy magazyn, którego 
odbiorcami są marszałkowie, prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, radni oraz urzędnicy. 
Czasopismo jest platformą wymiany opinii z zakresu funkcjonowania samorządu, gospodarki komunalnej, 
możliwości finansowania inwestycji (w tym m.in. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności). Bardzo dużo 
miejsca poświęca się w niej miejsca zagadnieniom z zakresu ochrony środowiska, turystyki, współpracy 
międzynarodowej, publikując materiały edukacyjne nawiązujące tematycznie do licznych konferencji 
organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.  
 
Do współredagowania najnowszego numeru „Wspólnoty Małopolskiej” zaproszono samorządy gminne  
i powiatowe, w efekcie czego numer 2/2014 czasopisma zawiera kilkanaście artykułów dotyczących lokalnych 
inicjatyw i wydarzeo, przygotowanych przez członków SGiPM. 

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

WWW.NOWAMALOPOLSKA.PL – Portal Internetowy SGiPM 
 

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

http://m.in/
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Portal Nowa Małopolska tworzony jest we współpracy z Gazetą Krakowską. Dlatego przeczytad  
w nim możecie Paostwo najciekawsze naszym zdaniem artykuły, publikowane na jej łamach.  
 
Chcemy ten nowy projekt realizowad razem z samorządami terytorialnymi, gospodarczymi zawodowymi, 
lokalnymi mediami oraz wszystkimi środowiskami i osobami, którym bliska jest nowoczesna NOWA 
MAŁOPOLSKA.  
 
Prosimy o przesyłanie na email stefan@niedzwienski.pl wszystkich ważnych Paostwa zdaniem informacji  
z życia Waszych lokalnych środowisk. Sukces Nowej Małopolski to także lepsza promocja zarówno Paostwa 
jak i organizowanych przez Was przedsięwzięd! 
 
Koordynatorem projektu SGiPM Nowa Małopolska jest Stefan Niedźwieoski. 
 

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

AKADEMIA SAMORZĄDOWEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ. PORADNIK  
 
Publikacja przygotowana w ramach projektu „Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej. Oddolna 
dyplomacja ekonomiczna. Diagnoza potrzeb - Zalecenia - Szkolenia - Dobre praktyki współfinansowanego ze 
środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania "Wsparcie obywatelskiego i samorządowego 
wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013". Zawiera raport z badania ankietowego na temat stanu obecnego i 
perspektyw rozwoju współpracy międzynarodowej małopolskich JST, specjalistyczne artykuły nt. priorytetów 
polskiej polityki zagranicznej oraz kulturowych uwarunkowao kontaktów zagranicznych na poziomie lokalnym i 

mailto:stefan@niedzwienski.pl
http://www.sgpm.krakow.pl/publikacje/index.php
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protokołu dyplomatycznego, informacje na temat instytucji wspierających współpracę międzynarodową JST, a 
ponadto przykłady dobrych praktyk w zakresie aktywności gospodarczej JST ukierunkowanej na inwestorów 
zagranicznych. 
 
Treśd raportu z badania ankietowego dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem: 
http://www.sgpm.krakow.pl/newsysn/UserFiles/File/2013-11-13-raport.pdf 
 
 

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

Jedyne na świecie Muzeum Armii Krajowej i Polskiego Paostwa Podziemnego powstało na mocy uchwał Rady 
Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2000 roku. Dzieło to zostało poprzedzone 
dziesięcioletnim trudem gromadzenia historycznych pamiątek przez kombatantów ze Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej i od roku 1992 eksponowania ich w obecnej siedzibie Muzeum AK- budynku, który w 
1911 roku został wzniesiony dla stanowiska dowodzenia austro-węgierskiej Twierdzy Kraków. Stanowi on, wraz 
z sąsiednimi obiektami i łączącymi je podziemnymi korytarzami, unikatowy zespół zabytków architektury 
militarnej. Zbiory Muzeum AK w ostatnim ośmioleciu uległy potrojeniu (w tym muzealia  
z ok. 2500 do ponad 8000). W wyniku realizacji projektu wyłonionego na drodze międzynarodowego konkursu 
architektonicznego powierzchnia użytkowa Muzeum AK zwiększła się z 1300 m2 do 6000 m2, na której 
nowoczesnymi środkami wyrazu ukazana zostanie całościowo historia fenomenu Polskiego Paostwa 
Podziemnego i jego siły zbrojnej — Armii Krajowej (Muzeum Powstania Warszawskiego posiada powierzchnię 
ponad 3000 m2).  

W latach 2009-2011 została zrealizowana ważna dla Polaków inwestycja modernizacji Muzeum AK. Na 
sfinansowanie przedsięwzięcia przyznane zostały środki w kwocie ok. 35 min zł pochodzące głównie z Unii 
Europejskiej oraz środki Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. 
W oparciu o § 10 ust.3 pkt 2 statutu Muzeum AK Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski ma jedno miejsce 
w Radzie Muzeum Armii Krajowej. Przedstawicielem SGiPM w Radzie Muzeum AK  
i jednocześnie jej przewodniczącym jest Kazimierz Barczyk. 

 
W 2013 r. SGiPM podpisało umowę o współpracy z Muzeum AK w zakresie realizacji przedsięwzięd  
i projektów o wymiarze kulturalno-oświatowym. 

 

 

8. REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W KRAKOWIE 

W kwietniu 2013 r. zainaugurował działalnośd Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, 
prowadzony przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski. 
 
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie (RODM) jest częścią, funkcjonującej obecnie  
w 13 największych polskich miastach, sieci Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Utworzenie ośrodków jest 
odpowiedzią na potrzebę wzmacniania samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki 
zagranicznej. 
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej mieści się przy ul. Mikołajskiej 4 (Mały Rynek). 
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Celem RODM jest przybliżanie obywatelom kwestii związanych z polską polityką zagraniczną, w tym 
dotyczących polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Krakowski ośrodek we współpracy z Instytutem 
Europeistyki UJ jest animatorem regionalnej debaty na temat współpracy międzynarodowej samorządów  
i organizacji pozarządowych. 
 
Do najważniejszych działao Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie w 2013 roku można 
zaliczyd: 

 Cykl 6 debat nt. samorządowego i obywatelskiego wymiaru polityki zagranicznej – opis debat w 
punkcie 2. niniejszego sprawozdania 

  Szkolenia i warsztaty na temat polskiej polityki zagranicznej, stosunków międzynarodowych itp. dla 
młodzieży szkolnej, studentów oraz osób dorosłych. W okresie kwiecieo-grudzieo br. eksperci RODM 
przezprowadzili 130 szkoleo w których łącznie wzięło udział 3005 uczestników. Jest to ponad 2 razy 
więcej szkoleo w stosunku do roku 2012. 

 11 konkursów mających na celu podniesienie wiedzy społeczeostwa na temat polityki zagranicznej 

 2 panele dyskusyjne – debaty (samorządowa na temat funduszy UE oraz młodzieżowa z udzialem 
przedstawicieli modzieży z kilku paostw (Kenia, Australia, Grecja, Polska), na temat sytuacji młodzieży na 
świecie) 

 7 stoisk podczas konferencji i targów 

 3 biuletyny 

 Strona internetowa (www.rodm-krakow.pl) informująca o działaniach RODM, inicjatywach 
międzynarodowych podejmowanych w regionie, najważniejszych wydarzeniach z zakresu polskiej 
polityki zagranicznej oraz Unii Europejskiej. W okresie kwiecieo-listopad 2013 na stronie zamieszczono 
łącznie 63 wpisy. W tym czasie witryna miała 8631 odsłon. Dodatkowo strona zawiera bazę inicjatyw 
międzynarodowych realizowanychw województwie małopolskim. 

 
Łącznie odbiorcami działao Regionalnego Ośrodka Debaty międzynarodowej było ok 10 tys. osób – 
mieszkaoców województwa małopolskiego. 
 

W okresie od marca do maja 2014 konsultanci RODM przeprowadzili łącznie 60 wykładów i szkoleo, w 
których uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół w całej Małopolsce, jak również seniorzy zrzeszeni w 
Uniwersytecie Niegasnącej Młodości przy Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Ponadto we 
współpracy z Landeszentrale für politische Bildung Thüringen zostały przeprowadzone 43 warsztaty dla szkół 
ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Wybory 2014 – Od teraz Ty decydujesz”, których celem było 
propagowanie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego wśród młodzieży. 

9 kwietnia odbyła się debata nt. aktualnej sytuacji na Krymie. Spotkanie miało charakter otwarty, a 
zaproszeni goście – dziennikarze i specjaliści od stosunków międzynarodowych – przedstawili aktualny rozwój 
wydarzeo na półwyspie. Po debacie odbyła się projekcja filmu o Krymie oraz dyskusja z reżyserem. 

Pod koniec kwietnia została zorganizowana we współpracy z Instytutem Europeistyki UJ konferencja „10 
lat Polski w Unii Europejskiej” połączona z debatą. Zaproszeni przedstawiciele samorządów oraz środowisk 
naukowych dokonali analizy sytuacji w dziesięd lat po akcesji Polski.  

Zespół RODM Kraków prowadził także konsultacje oraz stoiska informacyjne przy okazji różnych imprez 
masowych i wydarzeo odbywających się w Krakowie, jak np. 9 maja podczas obchodów Dnia Europy. Tego 
samego dnia odbyła się także gra miejska #miastoEuropa, podczas której uczestnicy mogli poszerzyd swoją 
wiedzę nt. działalności i historii Unii Europejskiej. 

RODM prowadzi również czytelnię z książkami i czasopismami o UE i stosunkach międzynarodowych oraz 
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punkt informacyjny, w którym mieszkaocy województwa małopolskiego mogą zasięgnąd porady np. w zakresie 
funduszy unijnych albo transpozycji aktów prawnych UE. W Ośrodku zatrudnionych jest obecnie trzech 
konsultantów oraz koordynator. 

 

9. APELE I STANOWISKA SGIPM 
 
2014-05-22 

 Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Mieszkaoców Krakowa w sprawie poparcia w referendum 
organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji w 2022 r. 

 2014-04-12 

 Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zasadności budowy metra w Krakowie na 
Konferencję 13 maja 2014 r., w Polskiej Akademii Umiejętności. 

 2014-04-04 

 Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju turystyki religijnej i pielgrzymkowej 
na IV Małopolską Konferencję "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych 
Krakowa i Małopolski".   

 2014-03-19 

 Apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie rewizji polityki energetycznej Unii 
Europejskiej, ograniczenia celów "Pakietu Klimatycznego" oraz złamania monopolu gazowego Rosji w Europie.  

 2014-02-28 

 Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie szczególnego uczczenia Jana Pawła II Wielkiego 
poprzez budowę muzeów w Krakowie i Warszawie.   

 2014-02-12 

 Pismo do Pani Wicepremier Elżbiety Bieokowskiej. Krakowski Obszar Metropolitalny rozrasta się i rozwija 
stanowiąc z milionem mieszkaoców i 10 milionami turystów tętniący życiem, przyciągający turystów i 
inwestorów ośrodek. To tutaj w 2016 r. odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Kraków i Małopolska podjęły 
również starania, by byd gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. Realizacja tych ważnych 
przedsięwzięd wymaga usprawnieo komunikacyjnych. Dlatego konieczna jest budowa w Krakowie metra, jako 
skutecznego środka transportu i diametralnie poprawiającego jakośd podróżowania mieszkaoców i turystów po 
naszym mieście - napisał Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego do Elżbiety 
Bieokowskiej, Wiceprezes Rady Ministrów.  

 
2014-01-10 

 Stanowisko w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji w 2022.  

 2014-01-10 

 Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwiększenie funduszy UE na 
ochronę powietrza w Krakowie i Małopolsce.   

 2013-11-15 

 Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na XIV Małopolską Konferencję Samorządową 
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"Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce. Walka ze smogiem. Rozwój sieci ciepłowniczych."  

 2013-09-20 

 Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do 
Ministra Środowiska o pilne wprowadzenie Krajowego Programu Ochrony Powietrza.  

 2013-07-19 

 Prosimy o szczególną formę solidarności z najmłodszymi - zwracamy się z prośbą do krakowskich i małopolskich 
rodzin, wspólnot parafialnych, firm i instytucji o dary dla nich - książki (najchętniej z klasyki literatury 
narodowej). Dary te będą stanowiły pomoc materialną dla naszych Rodaków ze Wschodu.   

 2013-06-17 

 Stanowisko XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie przyszłości Regionalnej Telewizji Publicznej.  

 2013-06-17 

 Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Premiera i Rząd pilnych negocjacji  
z Komisją Europejską umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 infrastruktury 
sportowej do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r.  

 2013-06-17 

 Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją 
Europejską umożliwiających włączenie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działao z zakresu 
infrastruktury: wodno - ściekowej, melioracyjnej i drogowej.  

 2013-06-17 

 Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją 
Europejską umożliwiających finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
modernizacji oraz budowy i przebudowy dróg lokalnych.  

 2013-06-17 

 Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją 
Europejską zmierzających do umożliwienia finansowania z funduszy UE inwestycji z zakresu infrastruktury czasu 
wolnego, w tym w ramach rekultywacji terenów zdegradowanych.   

 2013-06-07 

 Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie podjęcia przez Premiera i Rząd pilnych negocjacji  
z Komisją Europejską umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 infrastruktury 
sportowej do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r.    
 
 
 

 Kazimierz Barczyk          Wiesław Misztal  
  

           
Przewodniczący Stowarzyszenia          Dyrektor Biura SGiPM 
  Gmin i Powiatów Małopolski          
 


