Stanowisko
XXVIII WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
Kraków, 9 października 2015 r.
W obliczu ważnych dla Małopolski i Polski wydarzeń, wyzwań rozwojowych, u progu nowej perspektywy
budżetowej Unii Europejskiej, która stanowi szansę dla naszego kraju i poszczególnych „małych ojczyzn”.
Delegaci ponad 100 gmin, powiatów i województwa z terenu historycznej Małopolskie skupione od prawie 25
lat w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski podczas XXVIII Walnego Zebrania Członków SGiPM
przyjmują stanowisko o kierunkach wielowymiarowego rozwoju.

I. Inwestycje kolejowe
Inwestycje kolejowe na terenie historycznej Małopolski (do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski należą
głownie JST z Województwa Małopolskiego, a także części Województw Podkarpackiego, Śląskiego
i Świętokrzyskiego) niewątpliwie wpłyną na zrównoważony rozwój całego regionu. Będzie to możliwe poprzez
dotarcie transportu kolejowego w miejsca gdzie do tej pory był on obecny w sposób marginalny. Pozwoli to
większej liczbie lokalnej ludności przemieszczać się w sposób komfortowy, w obrębie województwa, ale także
poprzez dalsze połączenia kolejowe również na obszarze całego kraju. Istnienie obu linii kolejowych wpłynie
również na zwiększenie atrakcyjności turystycznej tak ciekawie położonych trenów jak m.in., Sądecczyzna. Nowe
inwestycje kolejowe mogłyby zostać wykorzystane nie tylko dla ruchu pasażerskiego, ale również towarowego,
nie tylko na ternie naszego kraju ale również ze względu na bliskość granicy ze Słowacją także
w międzynarodowych połączeniach towarowych.
Konieczne działania to m.in.:
 Zwiększenie dostępności transportowej Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza i Zakopanego:
- szybkie połączenie kolejowe Kraków – Tarnów (do 35 minut) - budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Tymbark
– Nowy Sącz z rozjazdem do granicy ze Słowacja i Zakopanego (do 2 godzin).
 Zwiększenie dostępności transportowej dla obszarów peryferyjnych:
- modernizacja linii kolejowej Kraków – Miechów – Sędziszów, w tym modernizacja stacji Tunel,
- modernizacja linii kolejowej Kraków – Skawina oraz budowa łącznicy Kraków – Zabłocie – Kraków –
Krzemionki, skracającej dojazd do Zakopanego i zwiększającej możliwości przewozowe Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej.
 Podniesienie jakości i szybkości połączeń kolejowych z sąsiednimi województwami:
- Śląskie – modernizacja linii Kraków – Katowice (do 35 minut),
- Podkarpackie – modernizacja linii Tarnów – Rzeszów (1 godzina),
- Świętokrzyskie – modernizacja linii Miechów – Psary.
Z zadowoleniem przyjmujemy realizacje postulowanej przez SGiPM od lat budowy łącznicy kolejowej linii
kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark oraz modernizację linii Chabówka – Nowy Sącz i Nowy Sącz – granica
państwa, jako niezwykle istotnego elementy stymulacji gospodarczej, turystycznej i kulturalnej Małopolski.
Jednostki Samorządu Terytorialnego skupione w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski apelują
o realizację kolejnych inwestycji kolejowych w Województwie Małopolskim. Przypominamy, że w nowej
perspektywie budżetowej UE to właśnie ten rodzaj inwestycji ma najwyższy priorytet, bowiem z 20 mld zł

przeznaczonych na infrastrukturę komunikacyjną aż 11 mld zł zasili przedsięwzięcia kolejowe. Ta szansa musi
być wykorzystana, bowiem jest ostatnią na odrodzenie i rozwój kolei.

II. Szybka Kolej Aglomeracyjna
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje o dalszy rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej obejmującej
swoim zasięgiem 2/3 powierzchni i ponad 2 miliony mieszkańców Województwa Małopolskiego. Sukces jakim
był przewóz 1 miliona pasażerów w pierwszym roku na trasie Kraków – Wieliczka pokazuje, że to najszybszy
i najtańszy sposób na poprawę komunikacji zbiorowej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, pokonanie
korków w Krakowie i dbanie o czyste powietrze.
Na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego znajduje się 280 km linii kolejowych,
w tym prawie 120 km na terenie Krakowa, 33 stacje, w tym 18 na terenie Krakowa oraz 40 przystanków
osobowych, w tym 11 na terenie Krakowa – do 2020 ilość stacji i przystanków powinna być podwojona, przy
aktywnym udziale Krakowa i okolicznych samorządów.
Apelujemy o dalsze wspólne działanie Województwa Małopolskiego, Miasta Kraków i PKP Polskie Linie
Kolejowe SA, w tym o zakup dwa razy większej ilości pociągów i szynobusów w stosunku do przyjętych
planów, organizację przejazdów regionalnych oraz budowę infrastruktury i parkingów w Krakowie
i okolicznych miejscowościach.
Apelujemy do samorządów o zaplanowanie w przestrzeni publicznej gmin i powiatów
(w szczególności w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) miejsc na niezbędne parkingi
w systemie Park&Ride. Powinny być one zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowych,
dworców autobusowych lub ważnych miejsc użyteczności publicznej, które stanowić będą punkty przesiadkowe
w celu kontynuowania podróży przy pomocy środków komunikacji publicznej.
Konieczna jest również budowa sieci węzłów przesiadkowych wraz z budową, przebudową istniejących stacji
kolejowych i dworców autobusowych oraz zorganizowaniem atrakcyjnej przestrzeni publicznej porządkującej
ruch pieszy i kołowy w rejonie dworców, stacji lub w rejonie ważnych miejsc użyteczności publicznej.
Jak najszybciej powinny powstać planowane już wcześniej do modernizacji linie, a więc prócz linii SKA z Balic do
Wieliczki, linia Trzebinia-Tarnów oraz linia Podbory Skawińskie-Kozłów. Tak skonstruowana siatka połączeń
pozwoli na lepsze skomunikowanie z Krakowem różnych, często odległych, części Małopolski, a także innych
regionów.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zachęca samorządy do podjęcia działań zmierzających do
powstania Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, kompleksowego projektu służącego zarówno mieszkańcom
Małopolski, jak i turystom.

III. Inwestycje drogowe
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od lat zwraca uwagę, że infrastruktura drogowa to bardzo istotny
czynnik dla rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców naszego regionu.
Brak zapewnienia finansowania kluczowych dla rozwoju Małopolski inwestycji drogowych spowoduje
spowolnienie rozwoju gospodarczego oraz dalszą peryferyzację znacznych obszarów Województwa
Małopolskiego.
Konieczna jest realizacja następujących inwestycji oraz obwodnic wielu miejscowości:


Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej – czteropasmowej drogi przyspieszonej (klasy GP), która stanie
się ważną osią łączącą drogę ekspresową S7 (węzeł Głogoczów) z drogą ekspresową S1 (węzeł Suchy
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Potok w rejonie Bielska Białej). Dzięki temu połączeniu sieć dróg krajowych w Polsce zostanie powiązana
z siecią autostrad w Czechach, co znacznie ułatwi dojazd na południe i południowy-zachód Europy.


Budowa „Sądeczanki” – czteropasmowej drogi przyspieszonej (klasy GP), modernizacja trasy krajowej
nr 75 łączącej autostradę A4 z Nowym Sączem i Muszynką oraz budowa nowej drogi ekspresowej
łączącej Nowy Sącz z Brzeskiem. „Sądeczanka” to kluczową inwestycja drogowa dla rozwoju regionu i
ważny czynnik stymulujący ożywienie gospodarcze – szczególnie w turystyce, gdzie szybki i bezpieczny
dojazd ma fundamentalne znaczenie.



Budowa „Zakopianki” – czteropasmowej drogi do Podhala z rozprowadzeniem kilkoma trasami na
terenie Podhala.



Budowa autostradowej północnej obwodnicy Krakowa



SGiPM ponownie apeluje o przyspieszenie prac nad budową drogi S7 od granicy woj. świętokrzyskiego
do Krakowa. S7 to ważny dla rozwoju Polski Południowej ciąg komunikacyjny na linii północ-południe,
łączący nadbałtyckie porty z obszarami podgórskimi i przejściem granicznym ze Słowacją, otwierający
drogę na południe Europy, a na północy do krajów skandynawskich, nadbałtyckich, a także Obwodu
Kaliningradzkiego. Budowa drogi ekspresowej S7 to dla nas priorytet - przyczyni się bezpośrednio do
poprawy dostępności komunikacyjnej Małopolski, zarówno dla ruchu krajowego, jak
i międzynarodowego na osi północ-południe. Efektem będzie także poprawa jakości
wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym.



Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli: W Polsce od lat poważnym problemem jest bardzo wysokie
zagrożenie pieszych oraz rowerzystów, czyli tzw. niechronionych (karoserią, pasami, poduszkami
powietrznymi) uczestników ruchu, którzy razem stanowią w ostatnich latach ok. 50% zabitych i 40%
rannych w wypadkach drogowych. Polska jest w Europie krajem najwyższego ryzyka dla tej grupy
uczestników ruchu drogowego. Zagrożenie pieszych Polaków utratą życia w wypadku drogowym jest
blisko trzy razy wyższe niż w Niemczech, Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii. Tam rocznie ginie ok. 400
pieszych, w Polsce ponad 1100 osób (ok. 1/3 ogółu ofiar śmiertelnych - w 2013 roku na polskich drogach
zginęło ogółem 3357 osób, w tym 1140 pieszych). Ze względu na wciąż bardzo wysokie zagrożenie
pieszych i rowerzystów Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do małopolskich
samorządów o dalsze budowanie chodników, poboczy i ścieżek rowerowych.

Wymienione wyżej inwestycje są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju Małopolski. Są również wyrazem
wyrównywania szans mieszkańców regionu, bodźcem stymulującym turystykę, wzmacniającym gospodarkę
i wzmagającym bezpieczeństwo. Dlatego też Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski stanowczo
opowiada się za jak najszybszą realizacją wyżej wymienionych przedsięwzięć.

IV. Ochrona powietrza
5 kwietnia 2013 r. na Wawelu Sejmiki Województw Małopolskiego i Śląskiego uchwaliły wspólną „Strategię
dla rozwoju Polski południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020”, w której
z naszej inicjatywy zapisany został program działań dla poprawy ochrony środowiska, w tym szczególnie
radykalnego zmniejszenia niskiej emisji i ograniczania zanieczyszczania powietrza.
Zgodnie z wnioskami zorganizowanego w 2015 r. przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
I Ogólnopolskiego Kongresu Niskiej Emisji problem czystości powietrza w Małopolsce nie dotyczy tylko
większych miast, ale również miasteczek i wsi – wszystkich mieszkańców i samorządów Małopolski. Emisja
dwutlenku węgla na osobę na terenach wiejskich i podmiejskich na wsi bywa wyższa niż w mieście, głównie
z powodu licznych palenisk domowych, a w miastach w znacznym stopniu ze względu na spaliny samochodów.
Ze względów infrastrukturalnych i ekonomicznych społeczności wiejskie są zmuszone do wyboru takich źródeł
energii, jak węgiel, olej opałowy czy drewno, które zanieczyszczają środowisko.
W nowej perspektywie finansowej UE konieczne jest pojęcia działań związanych z ochroną powietrza nie tylko
dla ludności miejskiej, ale także wiejskiej, czyli dla ok. 52% obywateli Województwa Małopolskiego. Sam tylko
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zakaz opalania paliwami stałymi nie sprawdzi się na terenach wiejskich, bo tylko ok. 230 tys. gospodarstw
domowych na wsi jest odbiorcami gazu, z czego około połowa używa gazu go ogrzewania.
Konieczne jest pozyskanie środków na maksymalne wykorzystanie i dociążanie istniejącego systemu
ciepłowniczego, a także wprowadzenia alternatywnych źródeł energii cieplnej zwłaszcza na terenach wiejskich.
Aby poprawić jakość powietrza w regionie, mieszkańcy terenów muszą mieć wsparcie finansowe w stosowaniu
nowych, efektywnych źródeł energii.
Apelujemy o aktywny udział samorządów w krajowym programie KAWKA z budżetem 800 mln zł, który przy
dużym zainteresowaniu może zostać zwiększony, ponieważ w 2015 r. kryteria programu zostały skorygowane
tak, by więcej gmin mogło z niego skorzystać.
Program „KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych źródeł energii” już doprowadził do poprawy jakości powietrza w ponad 50 polskich
miastach.
Najwyższa Izba Kontroli w ramach przeprowadzonej w 2014 r. kontroli zadań w zakresie ochrony powietrza w
Polsce, stwierdziła, że w latach 2008-2013 jakość powietrza na terenie województw objętych kontrolą nie uległa
zdecydowanej poprawie, co świadczy to o nieskuteczności działań organów administracji w tym zakresie.
Wystosowała również szereg wniosków do Ministra Środowiska o przeprowadzenie działań legislacyjnych,
których efektem powinno być ograniczenie negatywnego oddziaływania na jakość powietrza kotłów grzewczych
małej mocy i ruchu pojazdów. Zabiegi o poprawę stanu atmosfery w przypadku Polski przynoszą na razie
widoczne zmiany w odniesieniu do przemysłowych źródeł zanieczyszczenia. W przypadku niskiej emisji,
generowanej przez rozproszone, indywidualne źródła ogrzewania oraz transport efekty są bardzo mizerne,
niewspółmiernie mniejsze niż w obszarze gospodarki ściekowej czy gospodarki odpadami.
Apelujemy do małopolskich samorządów o tworzenie gminnych i miejskich programów ograniczania niskiej
emisji, w ramach których utworzone zostaną gminne programy dotacyjne (dla osób fizycznych) na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła, w tym kotłów węglowych piątej generacji przy
współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Dofinansowanie unijne dotyczy tylko kotłów węglowych najnowszej piątej generacji, dlatego mieszkańcy mogą
albo sami inwestować w kotły niższej klasy lub otrzymać pieniądze z dotacji na najnowocześniejsze piece.
Aby uzyskać pożądany efekt ekologiczny konieczne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, kotłów na
węgiel lub biomasę spełniających najwyższe standardy, umożliwiających uzyskanie największego efektu redukcji
emisji przy najniższych kosztach inwestycyjnych. Równocześnie promocji wymaga wspieranie tych inwestycji
poprzez instalację pomp ciepła, jako technologii najbardziej dostosowanych do realiów klimatycznych Polski.
Wsparcie tych działań poprzez wprowadzenie administracyjnych wymagań w zakresie standardów emisji dla
kotłów dopuszczonych do stosowania na wskazanym obszarze zapewni zachowanie trwałości efektów
uzyskanych w ramach programów pomocowych. Działania te powinny być uzupełnioneo prowadzenie
termomodernizacji budynków, która zmniejsza zapotrzebowania na energię cieplną i ogranicza ilości spalanego
surowca energetycznego, a także promowanie standardów budownictwa energooszczędnego lub pasywnego,
które gwarantują minimalne zużycie energii cieplnej.
W dużych skupiskach miejskich podstawowym kierunkiem zmian powinna być intensyfikacja sieci
ciepłowniczych, spełniająca jednoczenie dwa zadania. Z jednej strony stanowić ona powinna sposób na
eliminowanie niewydajnych indywidualnych palenisk węglowych, z drugiej - poprzez zapewnienie cieplej wody
do celów sanitarnych – winna ograniczać obecność w budynkach wielorodzinnych niebezpiecznych instalacji
gazowych. W tym przypadku argumentem przemawiającym za przyjęciem takiego rozwiązania powinny być
względy bezpieczeństwa i korzyści ekonomiczne.
Rozwój sieci ciepłowniczej pozwoli także na racjonalizację całego segmentu zaopatrzenia
w ciepło bazującego na węglu. Jego modernizacja a nie likwidacja może mieć ogromne znacznie społeczne
i gospodarcze z punktu widzenia stabilności energetycznej Polski.
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W najbardziej zagrożonych mikroregionach i miastach konieczna jest realizacja kompleksowych planów
eliminacji najbardziej niewydajnych i szkodliwych palenisk na paliwa stałe. Wsparcie dla tego procesu musi
uwzględniać sytuację ekonomiczną mieszkańców w dłuższym horyzoncie czasowym. Pożądane jest także
przygotowanie wsparcia w postaci ulg podatkowy umożliwiających szerokie stosowanie w zabytkowych strefach
miast ogrzewania elektrycznego. W przypadku tych obszarów jest to racjonalna i bezpieczna metoda
wprowadzania nowoczesnych technologii z poszanowaniem uwarunkowań konserwatorskich oraz barier
w zakresie infrastruktury gazowej czy centralnego ogrzewania. Istnieje jednocześnie potrzeba opracowania
wyodrębnionych planów likwidacji niskiej emisji w obrębie zabytkowych centrów z uwagi na liczne, nietypowe
problemy jakie tam występują, związane m. in. z możliwościami przeprowadzania termomodernizacji obiektów.
Obok rozwiązań realizowanych regionalnie lub lokalnie, ukierunkowanych na obniżanie emisji na określonym
obszarze i dla określonych warunków terenowych, istotna staje się potrzeba znacznego zwiększenia wysiłków
w celu ochrony powietrza na terenie całego kraju. Przyjęta ostatnio ustawa nie jest wymierzona w węgiel, ale
ma doprowadzić do tego, aby w cywilizowany sposób stosować węgiel dobrej jakości w nowoczesnych kotłach,
zmniejszając szkodliwą emisję o kilkaset procent. Konieczne jest także stałe poszerzanie sektora Odnawialnych
Źródeł Energii nie tylko w obrębie terenów, objętych intensywnymi programami likwidacji niskiej emisji jak
obszar Małopolski i Śląska.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski stanowczo opowiada się za intensyfikacją działań zmierzających
do poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Apelujemy do samorządówo skorzystanie z wszystkich
możliwych instrumentów, które będą zmierzały do osiągnięcia tego stanu rzeczy. Z zadowoleniem
przyjmujemy fakt podpisania przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy „Prawo ochrony środowiska”,
oczekujemy, że zawarte w niej rozwiązania rychło przełożą się na konkretne działania eliminujące z naszego
środowiska niską emisję dla dobra mieszkańców i 12 milionów turystów.

V. Nowoczesny transport publiczny
W
zakresie
transportu
kluczowe
znaczenie
ma
ograniczenie
ruchu
samochodowego
w centrach miast poprzez usprawnienie ekologicznego transportu publicznego. W przypadku dużych miast
o intensywnym ruchu komunikacyjnym, istotne jest wprowadzanie rozwiązań ograniczających oddziaływanie
transportu na jakość powietrza. W pierwszej kolejności powinna być prowadzona kontrola pojazdów
poruszających się po drogach w zakresie poziomu emisji zanieczyszczeń w spalinach i prawidłowość
prowadzenia okresowych przeglądów technicznych. Pożądanym rozwiązaniem jest również wprowadzanie
stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, czyli zakazu wjazdu do centrów miast dla pojazdów, które nie
spełniają wymaganych norm emisji zanieczyszczeń w spalinach. Ograniczenia te dotyczą zwłaszcza pojazdów z
silnikiem Diesla, które są źródłem znacznie większej emisji szkodliwych pyłów i tlenków azotu do powietrza. W
przypadku tego typu pojazdów ostatnie badania porównawcze wskazują na ich niezwykle negatywny wpływ
poprzez emisję niebezpiecznie wysokich stężeń benzo(a)piranu,a w przypadku Polski na powszechne zagrożenie
dla
zdrowia
z uwagi na ogromne obszary z przekroczeniem norm tej substancji.
Realizacja tego zdania wymaga szerokiego wachlarza przedsięwzięć, zaczynając od zmian norm prawnych
(wspomniane możliwości ograniczania wjazdu pojazdów o największej emisji substancji szkodliwych), poprzez
inwestycje w ekologiczny, niskoemisyjny transport szynowy i systemy Park&Ride, po poprawienie
nawierzchni oraz organizacji ruchu. W tym przypadku, zwłaszcza dla ośrodkówo największym obecnie
zagrożeniu potrzebne będzie przygotowanie wieloletnich planów racjonalizacji systemu transportowego,
tworzonych pod kątem zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko. Z uwagi na polską specyfikę
transportu podmiejskiego i aglomeracyjnego, konieczne będzie wprowadzanie niepopularnych, ale niezbędnych
zmian w zakresie dostępu prywatnych, drobnych przewoźników do centrów miasta zagrożonych niską emisją.
Jednocześnie plany rozwojowe w zakresie komunikacji publicznej powinny szeroko uwzględniać niskoemisyjne
środki transportu szynowego. Dla dużych aglomeracji miejskich zasadnym rozwiązaniem staje się ograniczanie
transportu samochodowego (busy) na rzecz kolei aglomeracyjnych ściśle powiązanych z liniami
tramwajowymi czy ekologicznymi autobusami. Jednocześnie, aby rozwiązania te zapewniały porównywalną
elastyczność systemu w ruchu podmiejskim, należy – idąc wzorem Czech czy Niemiec – budować zintegrowane
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systemy transportu publicznego. Zarządzanie transportem w takim układzie pozwoli na jego racjonalizację
i jednocześnie panowanie nad efektywnością procesów modernizacyjnych, także w wymiarze ekologicznym.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wzywa samorządy do ujęcia w swych strategiach, prognozach
i innych dokumentach planistycznych zagadnienia unowocześnienia transportu. Z uwagi na złożoność
problemu likwidacji niskiej emisji oraz jej uwarunkowania społeczno-ekonomiczne zadanie to powinno być
realizowane w oparciu o systemową współpracę samorządów terytorialnych, wpieraną przez centralne środki
finansowe i ogólnokrajowe ramy prawne. Efektywność tych poczynań uzależniona będzie w dużej mierze od
skutecznego wykorzystania dostępnych zasobów finansowych na poziomie centralnym i regionalnym.

VI. Zagrożenie powodzią
W ostatnich latach stale zwiększa się liczba powodzi a ich przebieg jest coraz bardziej gwałtowny, co nie tylko
przenosi się w bezpośredni sposób na zwiększenie zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, ale i ogromne
finansowe straty. W dorzeczu górnej Wisły, a więc na terenach województw małopolskiego, podkarpackiego,
świętokrzyskiego, śląskiego i lubelskiego w latach 1953-2006 straty te wynosiły niemal połowę wszystkich strat
powodziowych w Polsce, choć powierzchnia tego dorzecza to zaledwie 15 proc. powierzchni kraju (straty te
wynoszą ponad 670 mln zł rocznie). Zagrożone podtopieniami są głównie duże aglomeracje miejskie. Ich
gwałtownemu rozrostowi nie towarzyszy bowiem modernizacja kanalizacji deszczowej czy budowa zabezpieczeń
przeciwpowodziowych.
Samorządy powinny na bieżąco aktualizować plany zagospodarowania przestrzennego w oparciu o nowe mapy
zagrożenia powodziowego oraz systemy wczesnego ostrzegania przed powodzią. Konieczne jest także
opracowanie kompleksowego programu małej retencji, wspomaganego przez samorządy i wojewodów. Należy
włączyć w ów mechanizm także inicjatywy oddolne, coraz częściej pojawiające się na terenie naszego regionu.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje o sukcesywne podnoszenie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego przez podjęcie odpowiednich i zsynchronizowanych działań mających zabezpieczyć
dorzecze najdłuższej rzeki w Polsce. Konieczne są inwestycje polegające na regulacji koryt rzek, budowy
zbiorników retencyjnych, w tym także obiektów małej retencji, budowy monitorowanych inteligentnych
wałów przeciwpowodziowych, modernizacji stopni wodnych i polderów zalewowych.

VII. Obrona Terytorialna Kraju
We wrześniu br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski było współorganizatorem
I Ogólnopolskiego Kongresu Samorządów Terytorialnych RP „Obrona Terytorialna Kraju” w Muzeum Armii
Krajowej, który stanowił otwarcie debaty nad powołaniem oraz docelowym modelem Obrony Terytorialnej
Kraju i rolą samorządu terytorialnego w tym systemie.
Po profesjonalizacji wojska, bardzo dużym zmniejszeniu liczby żołnierzy i odejściu od poboru powszechnego
stworzenie systemu Obrony Terytorialnej Kraju to zadanie kluczowe dla bezpieczeństwa Polski, wpisujące się
zarówno w założenia systemu bezpieczeństwa NATO (Pakt zobowiązuje państwa członkowskie do
„utrzymywania i rozwijania swojej indywidualnej (…) zdolności do odparcia zbrojnej napaści”), jak i Unii
Europejskiej (decyzja PE i RUE z dn. 17.12.2013 w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności: „działania
państw członkowskich w dziedzinie ochrony ludności w dążeniu do zwiększenia skuteczności systemów
zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka”). Warto podkreślić, że
system OTK zakłada również wykorzystywanie sił zbrojnych do walki z klęskami żywiołowymi, skutkami
katastrof, działaniem w obliczu innych sytuacji kryzysowych, w tym np. potencjalnego napływu kilkuset tysięcy
uchodźców z Ukrainy w wyniku nasilenia konfliktu przez Rosję.
Tworzenie Obrony Terytorialnej Kraju to proces, którego podstawę powinno stanowić efektywne prawo
regulujące i porządkujące OTK oraz w sposób przejrzysty wskazujące źródła jej finansowania na każdym szczeblu
oraz model współpracy z obroną cywilną i systemem ratowniczo-gaśniczym.
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Pomimo długoletnich zaniechań w tym obszarze ze strony władz centralnych, dużą aktywność wykazuje
samorząd terytorialny oraz oddolne obywatelskie ruchy, organizacje pro obronnei paramilitarne zrzeszające
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Oprócz działań logistycznych należy podjąć również działania w postaci długofalowej kampanii edukacyjnej
i promocyjnej adresowanej do wszystkich pokoleń, tak aby jak najlepiej wykorzystać ten potencjał i entuzjazm.
W interesie Polski jest kreowanie mody na patriotyzm – działanie na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa
swoich rodzin, domów, małych ojczyzn, regionów i kraju. Należy wykorzystać rosnący prestiż służby wojskowej
jako ścieżki kariery zawodowej i powiązać go z możliwościami awansu z formacji ochotniczych.
Budowanie nowoczesnego modelu obrony terytorialnej wymaga oparcia go o tradycje polskiej wojskowości
i ponowne wpisanie tej aktywności obywatelskiej w programy edukacyjne. Szczególne znaczenie może mieć tu
odwołanie się do doświadczeń okresu odradzania się polskiej niepodległości. W tym kontekście konieczne jest
nowe spojrzenie na rolę, jaką przed i po I wojnie światowej na ziemiach polskich odgrywały takie organizacje jak
„Strzelec”, „Sokół” czy „Drużyny Bartoszowe”. Musimy promować te tradycje nie tylko jako element procesu
odzyskiwania niepodległości, lecz również jako ważny rodzaj aktywności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa
naszych Małych Ojczyzn.
Prawie 2500 gmin i 350 powiatów oraz 16 województw to struktury samorządowe wspólnot mieszkańców,
które na Czele z Wójtami, Burmistrzami, Starostami i Marszałkami chcą i powinny być ważnym partnerem OTK
w ramach państwowego modelu i w ścisłej współpracy z Prezydentem, Rządem, Wojskiem Polskim, obroną
cywilną, zawodową i Ochotniczą Strażą Pożarną (liczącą obecnie prawie 700 tys. osób w 16 tysiącach
jednostek w licznych wioskach) oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, strażami miejskimi, firmami
ochroniarskimi i myśliwymi, itp. na terenie JST. Na terenie ¾ JST nie ma jednostek wojskowych, a w takim
systemie oprócz kosztownych, ale niezbędnych sił zbrojnych, bardzo małym nakładem można osiągnąć wielkie
efekty – wydatki na liczącą setki tysięcy osób OTK powinny stanowić nawet od 5% do 10% rocznych wydatków
na obronę kraju, w zależności od wielkości, jakości uzbrojenia i standardu szkoleń. Ważną rolę w rozwoju OTK
powinny odgrywać samorządy, zwłaszcza znajdujący się najbliżej obywatela samorząd gminny. Włączenie jego
struktur w mechanizmy tworzącej się Obrony Terytorialnej Kraju uczyni ten program skuteczniejszym i bardziej
wszechstronnym.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wzywa władze państwowe do rozpoczęcia intensywnych prac
nad stworzeniem kompleksowego programu Obrony Terytorialnej Kraju, mocno osadzonego w strukturach
państwa i posiadającego solidne źródła finansowania.

VIII. Budowa społeczeństwa obywatelskiego.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do jednostek samorządu
o ciągłe podnoszenie standardów społeczeństwa obywatelskiego w Małych Ojczyznach.

terytorialnego

Samorząd terytorialny to bardzo ważny element w strukturze społeczeństwa obywatelskiego jako partner dla
obywateli, organizacji pozarządowych i lokalnych mediów. Relacje pomiędzy władzami samorządowymi
a organizacjami pozarządowymi muszą mieć charakter partnerski, zgodnie z zasadą subsydiarności.
Rolą samorządu terytorialnego jest również wspieranie organizacji pozarządowych w ich najtrudniejszej
początkowej fazie poprzez pomoc organizacyjną i finansową, dzięki czemu z czasem powstaną efektywni
i skuteczni partnerzy, stanowiący ważny element w realizacji wspólnych celów regionalnych i lokalnych.
Jako Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski postulujemy powołanie m.in.:


Gminnych i Miejskich Rad Seniorów oraz Gminnych i Miejskich Rad Młodzieżowych.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwraca się szczególnie do rad gmin o inicjowanie środowisk
i pomoc w organizowaniu Rad Seniorów i Rad Młodzieżowych jako ciał opiniodawczych, doradczych,
konsultacyjnych, aktywizujących lokalne społeczności.
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Od 2001 r. w ustawie o samorządzie gminnym istnieje przepis pozwalający na powołanie młodzieżowych
rad gmin - organów konsultacyjnych, które mają na celu aktywizację obywatelską młodych ludzi. Od 30
listopada 2013 r. obowiązuje natomiast nowy przepis tej ustawy - art. 5c, który pozwala powołać nowe
ciało o charakterze doradczym, reprezentujące środowiska osób starszych - gminną radę seniorów.


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zachęca samorządy do wprowadzania
i promowania budżetów obywatelskich oraz podejmowania uchwał wprowadzających inicjatywę
lokalną.
Wprowadzenie tych mechanizmów partycypacji społecznej niesie za sobą korzyści dla samorządu
terytorialnego oraz mieszkańców, głównie przez podniesienie wiedzy mieszkańców o tym, jak
funkcjonuje samorząd, jakie są zadania budżetu i jak wygląda zarządzanie finansami publicznymi.
Mechanizmy partycypacyjne pozwalają również na większą integrację mieszkańców wokół
najważniejszych dla nich spraw, a władzom umożliwiają poznanie pomysłów, potrzeb i opinii
mieszkańców. Dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców i współdecydowaniu o kierunkach
prowadzonej polityki lokalnych władz rośnie także poziom wzajemnego zaufania.



Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zachęca do aktywizacji środowiska lokalne poprzez
wspieranie zakładania stowarzyszeń i fundacji. Z podziwem patrzymy na działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich oraz dziękujemy za ich zaangażowanie. Dziękujemy także
innym organizacjom, które prężnie działają w naszych „Małych Ojczyznach. SGiPM podejmuje
współpracę z Polskim Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, obejmuje patronat i udziela wsparcia Forum
Prasy Lokalnej i Forum Mediów Polonijnych, które cyklicznie odbywa się w Małopolsce, podkreślając
prestiż naszego regionu oraz dając przykład jak można integrować i obywatelsko pobudzać społeczności
lokalne.

Wymienione wyżej działania, jak i wiele innych ważnych i potrzebnych aktywności ze strony Samorządu,
walnie przyczynią się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Małopolski zachęca Samorządy to podejmowania tych wyzwań, bowiem społeczeństwo
obywatelskie stanowi fundament Samorządu, bez którego ten ostatni traci rację bytu.

IX. Uniwersytety Trzeciego Wieku w każdej gminie
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od początku aktywnie uczestniczy w realizacji
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS. Jesienią br. będziemy organizowali
czwarte już Małopolskie Forum Seniorów. Od 4 lat nasze projekty dla seniorów realizowane są również we
współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku (UTW).
Obecnie osoby starsze stanowią prawie 13% polskiego społeczeństwa, a liczy się, że za 15 lat będą już stanowić
17% ogółu ludności w Polsce. UTW realizują ważne dla seniorów potrzeby, takie jak: zdobywania i poszerzania
wiedzy i umiejętności, poznawania środowiska, realizacji działań społecznie użytecznych, a przede wszystkich
przeciwdziałają wykluczeniu i spełniają funkcję integrującą społecznie, przynależności do grupy. Zajęcia UTW to
doskonały sposób spędzania czasu wolnego i utrzymywania więzi towarzyskich.
W obliczu zachodzących w Polsce zmian demograficznych i ich konsekwencji Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Małopolski apeluje do małopolskich samorządów o tworzenie UTW, jako najpopularniejszej formy aktywizacji
i edukacji ludzi starszych. Rekomendujemy wszystkim gminom rozpoczęcie starań o stworzenie własnych
Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz włączanie się w ich ogólnopolską sieć, dla aktywizacji seniorów i
dalszego wykorzystania ich wiedzy, doświadczenia, energii i zapału dla obopólnego dobra - ich oraz naszych
społeczności lokalnych.
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X.

Światowe Dni Młodzieży

Wielkimi krokami zbliżamy się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie i Wieliczce w 2016
roku, gromadząc prawdopodobnie ok. 2 - 3 miliony osób z całego świata. Jest to bezprecedensowe wydarzenie
również o nieocenionym potencjale promocyjnym zarówno dla Krakowa, jak i całej Małopolski. „Sercem” tych
wydarzeń będą Sanktuaria św. Jana Pawła II i Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach oraz otaczający
je teren, gdzie Ojciec Święty Franciszek spotka się z młodzieżą.
Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. to wydarzenia, których znaczenie dla promocji Małopolski
i Krakowa, jako regionu o szczególnych walorach turystycznych, trudno przecenić. To dla nas wyjątkowa szansa
na promocję o zasięgu europejskim i światowym. Szczególną rolę wydarzenia te powinny odegrać w rozwoju
turystyki i szerzej - sektora przemysłu czasu wolnego, który jest związany z unikalną ofertą Małopolski, jako
ośrodka ruchu pielgrzymkowego i turystyki religijnej.
Należy również uwzględnić wiele miejsc związanych z pochodzeniem, obecnością i kultem świętych, np.:
Stanisława w Szczepanowie, Kingi w Starym Sączu, Brata Alberta w Igołomi czy Rafała Kalinowskiego w Czernej
oraz nowo otwarte Muzeum JP2 w Wadowicach, ważne miejsca kultu na czele z Kalwarią Zebrzydowską,
Ludźmierzem na Podhalu. W Małopolsce i na Podkarpaciu rozwija się Szlak Architektury Drewnianej z wieloma
kościołami i cerkwiami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Oczekiwane, wyjątkowe wydarzenia wymagają ścisłego współdziałania samorządów, Kościoła
i branży turystycznej w najbliższych latach. Powinny one zostać efektywnie spożytkowane dla rozwoju turystyki
religijnej i ruchu pielgrzymkowego w Małopolsce. Istotą tego działania powinno być skuteczne i szerokie
inwestowanie w obiekty, które stanowić mogą kolejne elementy infrastruktury dla tego typu ruchu
turystycznego.
Oprócz korzyści materialnych, nie do przecenienia są możliwości, jakie Światowe Dni Młodzieży dają w sferze
budowania wizerunku regionu i całego kraju. W ten sposób możemy pokazać siłę oraz bogactwo duchowe
Polski, zbudowane na fundamentach chrześcijańskich wartości. Jest to niezwykła sposobność promocji dobra w
czasach zagrożeń oraz powszechnej niepewności losu. Podejmując taki wysiłek Kraków, Małopolska i Polska
mogą przyczynić się do odbudowy w Europie kapitału zaufania i solidarności, a przez młodzież, nadziei
i optymizmu.
Takiej promocji i reklamy na światową skalę małopolskich miast i gmin nie da się kupić za żadne pieniądze.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wzywa gospodarzy małopolskich miast i gmin, na terenie
których zamieszkają i będą przebywać goście z całego świata, do intensywnych przygotowań odpowiednich
miejsc i warunków dla uczestników Światowych Dni Młodzieży. Miasto Kraków, Województwo Małopolskie i
małopolskie samorządy muszą także przygotować ofertę turystyczną na Światowe Dni Młodzieży, aby każdy z
uczestników stał się ambasadorem i promotorem naszego regionu na świecie. Należy do tego czasu stworzyć
profesjonalny i spójny pakiet produktów turystycznych, który powiąże ze sobą wspólny element,
np. w postaci Małopolskiej Karty Pielgrzyma.

XI. Powołanie Sekretariatu Samorządów Europy Środkowej i Wschodniej.
W kwietniu 2013 r. zainaugurował działalność Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Krakowie, prowadzony wspólnie przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP i Stowarzyszenie
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.
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
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Europeistyki UJ jest animatorem regionalnej debaty na temat współpracy międzynarodowej samorządów
i organizacji pozarządowych.
Konieczna jest coraz większa integracja Europy Środkowo-Wschodniej. Nie możemy zmarnować żadnej szansy,
by stała się ona faktem. Jednym z instrumentów tej integracji może stać się tzw. Konwencja Karpacka, której
stroną jest Polska. Niech wspólne dziedzictwo Karpat i ich bogactwo kulturowe stanie się kolejnym bodźcem
integracji i budowania wspólnoty.
Sekretariat powinien być elementem szerszej struktury koordynującej prace Grupy Wyszehradzkiej. Istnieje
potrzeba zbudowania takiej stałej instytucji, która z powodów historycznych, ale i logistycznych, powinna zostać
zlokalizowana w Krakowie. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski może udzielić wsparcia organizacyjnego
takiemu projektowi w sferze współpracy z samorządami i władzami lokalnymi, wykorzystując swoje wieloletnie
doświadczenie z zakresie współpracy zagranicznej oraz transgranicznej.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej
postuluje powołanie Sekretariatu Samorządów Europy Środkowej i Wschodniej w tym Grupy Wyszehradzkiej.
Postulujemy także ożywienie działań Polski, jako strony Konwencji Karpackiej (ze względu na zalesienie
obszary te są płucem Europy) oraz rozpoczęcie działań zmierzających do umieszczenia w Krakowie
Sekretariatu Konwencji.
Celem Sekretariatu Samorządów Europy Środkowej i Wschodniej będzie kreowanie współpracy regionalnej
między przedstawicielami samorządów i organizacjami samorządowymi oraz stworzenie warunków do
bezpośredniej współpracy partnerskiej gmin z Polski, państw Grupy Wyszehradzkiej, Europy Środkowej i
Wschodniej, w tym z Ukrainy. Współpraca powinna polegać na wymianie doświadczeń m.in. w dziedzinie
budowy samorządności lokalnej, a także na omawianiu form współpracy regionalnej, promowaniu
współpracy między gminami i partnerstwo gmin, miast i regionów.

XII.

Zrównoważony rozwój Małopolski

Małopolska to wspaniały region, w którym łączymy tradycję i nowoczesność, z którego mogą być dumni nie tylko
jej mieszkańcy, ale i wszyscy Polacy. Kraków to kulturalna stolica Polski oraz miejsce dynamicznego rozwoju
nauki i nowoczesnych technologii, a teren całego województwa małopolskiego stanowi niewyczerpaną skarbnicę
tradycji oraz kultury ludowej. Samorządy powinny dbać o te dobra. By mogły się one rozwijać konieczne jest
m.in. inwestowanie w rozwój infrastruktury komunikacyjnej, tworzenie bogatej oferty edukacyjnej i
kulturalnej, rozbudowa i modernizacja systemu ochrony zdrowia oraz nowe projekty na rynku pracy.
Na uwagę w Małopolskim Planie Inwestycyjnym zasługuje przeznaczenie największych w historii środków
województwa na ochronę środowiska, położenie wielkiego nacisku na infrastrukturę, czego wyrazem jest
m.in. budowa kolejnych węzłów drogowych i aż 14 obwodnic, a także rozbudowa 13 dróg wojewódzkich.
Cieszy fakt zapowiedzi budowy Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej oraz inwestycje na rynku pracy, w
tym wsparcie dla ok. 5 tysięcy bezrobotnych i wprowadzenie bonu szkoleniowego dla przeszło 46 tysięcy osób.
Województwo chce inwestować także w edukację, tak by Kraków stał się jeszcze większym centrum nauki
i nowoczesnych technologii, a także w kulturę, która ciągle wymaga dotowania i otwierania się na nowe obszary.
W tym miejscu szczególnie warta podkreślenia jest konieczność budowy filharmonii, której prowadzenie jest
zadaniem własnym Samorządu Województwa. Kraków jest jedynym miastem wojewódzkim w Polsce nie
mającym własnego budynku filharmonii. W zestawieniu z faktem, iż Kraków jest kulturalnym centrum Polski
brak filharmonii stanowi kuriozum.
Pełne, skuteczne i trwałe wykorzystanie funduszy europejskich wymaga inwestowania ich w szeroko pojętą
innowacyjność. Kraków i Małopolska mają obecnie niezwykle szerokie możliwości w tej dziedzinie, także by
stworzyć Krakowską Dolinę Krzemową. Potencjał środowiska akademickiego z 200 tysiącami studentów i 50
tysiącami pracowników naukowych oraz przedsiębiorczość mieszkańców naszego regionu powalają na tworzenie
całej gamy projektów tego typu. Specjalne miejsce mogą w tym zakresie mieć inicjatyw w sferze ochrony
zdrowia i technologii medycznych, gdzie dysponujemy unikalnymi szansami. Takich dziedzin jest znacznie więcej.
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Należy przy tym istotnie poszerzyć rozumienie innowacyjności, przechodząc ze sfery nowinek technologicznych
w obszary innowacji społecznych.
Istnieje potrzeba powołania stałego, instytucjonalnego koordynatora dla rozwoju tego obszaru aktywności
naukowej i gospodarczej z udziałem środowisk samorządowych. W tym przypadku konieczne będzie
zrównoważenie rozwoju aktywności innowacyjnej, tak, aby zarówno potencjał Krakowa jak i mniejszych
ośrodków się dopełniały.
Łącznie MPI to 140 projektów na sumę 4,3 mld zł. Samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Gmin
i Powiatów Małopolski wzywają Samorząd Województwa Małopolskiego do jak najszybszego uruchomienia
projektów rozpoczęcia, a także budowy filharmonii w Krakowie zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa
Małopolskiego do 2020r.

XIII. Fundusze Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
W chwili obecnej Polska stoi przed wielką szansą rozwojową. Dają ją największe
w historii środki, jakie otrzymał nasz kraj w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 20142020. Konieczne jest mądre, efektywne i sprawne wydanie tych środków. Zaniechanie bądź nieskuteczna
realizacja tych działań byłyby spektakularnym błędem i jednym z najbardziej negatywnych wydarzeń.
Dlatego też Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do rządu oraz krajowych
i regionalnych instytucji zarządzających o pilne uruchomienie funduszy UE z pespektywy 2014-2020.
W związku z upływem drugiego roku obecnej perspektywy finansowej, apelujemy o przyspieszenie ogłaszania
naborów projektów do sfinansowania z funduszy UE. Taka sytuacja negatywnie wpływa na długookresowe
plany inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego.

25 lat od odzyskania przez Polskę pełni suwerenności to okres dynamicznego rozwoju, wzbogacania wiedzy
i doświadczeń, budowania Polski samorządowej na miarę europejskich standardów. Jako samorządowcy
zrobiliśmy naprawdę wiele, w tym najbardziej udaną w Polsce reformę samorządu terytorialnego. Jednak nie
możemy ustawać w realizacji nie tylko powyżej opisanych zadań. Jesteśmy przekonani, że głos Samorządu
będzie słyszany, a jego postulaty realizowane.

Henryk Juszczyk
Przewodniczący XXVIII Walnego
Zebrania Członków SGIPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
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