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,,Samorządy w nowych realiach’’
Podsumowanie
I Samorządowego Kongresu Finansowego

W ramach Kongresu zrealizowany został szereg rozmów i paneli dyskusyjnych, z którymi zapoznać się
można oglądając nagrania debat na stronie Samorządowego Kongresu Finansowego. W niniejszym
opracowaniu przestawiamy liczne cytaty z wypowiedzi uczestników dyskusji.
ORGANIZAZTORZY

Samorządowy Kongres Finansowy zorganizowany został przez Centrum Myśli Strategicznych, Grupę MTP oraz
prezydentów miast - Sopotu - Jacka Karnowskiego i Poznania - Jacka Jaśkowiaka w ramach inicjatywy Local Trends.
Celem tej inicjatywy jest stworzenie platformy rzeczowej i uczciwej dyskusji samorządowców z administracją rządową.
- Na Samorządowym Kongresie Finansowym chcemy rozmawiać o rzeczach najważniejszych, a - oprócz wartości najważniejsze są finanse. Dla samorządowców bardzo ważne są środki własne, wypracowane w miastach i gminach mówił Jacek Karnowski.
- Wojna plemienna na poziomie krajowym jest największym problemem naszego kraju. Inicjatywa Local Trends,
w ramach której odbywa się Samorządowy Kongres Finansowy, jest po to, żeby tę sytuację przełamać – dodał
Jacek Jaśkowiak.

Maciej Grabowski (Centrum Myśli Strategicznych), Jacek Jaśkowiak (Prezydent Miasta Poznania), Jacek Karnowski (Prezydent Miasta
Sopotu), Tomasz Kobierski (Grupa MTP)

,,W imieniu Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Poznania, w imieniu Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i
Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, jak i swoim własnym, dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za
świetne prelekcje i przyjazd do Sopotu. Spotkamy się oczywiście w Poznaniu, mam nadzieję, że już zupełnie na żywo. Mam
nadzieję również, że wielkopolsko-pomorska współpraca zaowocuje coraz lepszymi rozwiązaniami. Dziękuję bardzo również
Panu Ministrowi Sebastianowi Skuzie za to, że przyjechał do nas.’’ – Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu
,,Chciałem Państwa zaprosić już teraz na następne nasze wydarzenia z cyklu Local Trends, i do Poznania na jesieni, i do
Sopotu w przyszłym roku, ponieważ będziemy kontynuować tą debatę samorządową, o finansach i o innych sprawach, które
nas na poziomie samorządowym interesują i zajmują. To jest projekt wieloletni, a my nie ustaniemy, bo wyzwania, które
niesie za sobą współczesny świat i współczesna polityka nas nie ominą i musimy o nich dyskutować, przede wszystkim dla
dobra mieszkańców i dla dobra nas wszystkich.’’ – Maciej Grabowski, Prezes Centrum Myśli Strategicznych
,,Dzisiejszy Samorządowy Kongres Finansowy otworzył pewnego rodzaju puszkę wyzwań dla samorządów. Mam nadzieję, że
o trendach w tworzeniu lokalnych społeczności, o rozwiązaniach dotyczących problemów, wyzwań stojących przed
samorządem, porozmawiamy w Poznaniu. Zapraszam serdecznie 11-12 października na Local Trends odbywające się na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nasza wspólna inicjatywa, mam nadzieję, że przez wiele lat będzie
kształtowała polską samorządność.’’ – Tomasz Kobierski, Prezes Grupy MTP

W wystąpieniu inauguracyjnym I Samorządowego Kongresu Finansowego wiceminister finansów Sebastian Skuza
przedstawił założenia do reformy systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Wiceminister zaznaczył, że
obecny system dochodów JST funkcjonuje już przeszło 17 lat „i jak najbardziej wymaga reformy oraz dostosowania do
nowych realiów”. Przypomniał, że prace nad reformą ruszyły pod koniec ubiegłego roku, a jeszcze w grudniu
koncepcję zmian resort finansów przekazał specjalnemu zespołowi Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Założenia są nadal przedmiotem dyskusji.

Zapis transmisji dostępny poniżej:

Relacja z wystąpienia Ministra Sebastiana Skuzy dostępna jest również pod linkiem:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/skuza-o-reformie-finansow-jst-chcemy-zapewnic-samorzadom-stabilnedochody

Cytaty z debaty:
- „Chcielibyśmy wiedzieć wcześniej jak finanse samorządów będą
wyglądały. To zaleta propozycji rządowej. Mieliśmy jednak do
czynienia ze zmianami reguł gry w trakcie roku budżetowego w
związku ze zmianami w podatkach”
- „Coraz więcej rok do roku dokładamy do funkcjonowania oświaty
w porównaniu z tym, co dostajemy z budżetu państwa w ramach
subwencji oświatowej”
- ,,Chcemy, by nasze dochody własne gwarantowały nam
świadczenie usług na odpowiednim poziomie i umożliwiały
inwestycje’’
- ,,Związek Gmin Wiejskich postuluje od lat utworzenie subwencji
ekologicznej. Nie rozumiemy, dlaczego nie udało się na ten temat
poważnej dyskusji przeprowadzić’’
- ,,Szacujemy, że nasze ubytki w dochodach własnych związanych
ze zmianami podatkowymi proponowanymi przez rząd mogą
wynieść 20-25 proc.’’
- Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn, wiceprzewodniczący
Związku Gmin Wiejskich RP
- ,,Nadwyżka budżetowa osiągnięta przez samorządy w zeszłym
roku to nie jest dobry wskaźnik ich sytuacji finansowej. Znacznie
gorzej wygląda nadwyżka operacyjna ich budżetów, wysokie były
deficyty w miastach na prawach powiatów’’
- ,,System finansowania samorządów jest stosunkowo niezły,
natomiast wymaga kilku korekt’’
- ,,Nie widzę sposobów, żeby za pomocą przepisów zapobiegać
błędom inwestycyjnym samorządów. Będą błędy i samorządy
będą ponosić za to odpowiedzialność. Większość decyzji
inwestycyjnych jest podejmowana słusznie i efektywnie’’
- ,,System wyrównawczy, w tym "janosikowe", powinien być
jednolity, ale zrezygnować z niego nie możemy. Powinien
uwzględniać potrzeby wydatkowe, bo tracą na nim gminy o
mniejszej gęstości zaludnienia i duże miasta utrzymujące drogi
krajowe i transport publiczny’’
- Paweł Swianiewicz, profesor, Uniwersytet Warszawski

- ,,Najważniejsze wyzwanie to uporządkować finanse publiczne po
pandemii i zacząć inwestycje’’
-,,Niektórzy samorządowcy uważają, że bez zmian finansowania
oświaty nie ma sensu dokonywać reformy finansów samorządu’’
- ,,W Ministerstwie Finansów nie toczą się jakiekolwiek prace nad
wprowadzeniem zmian w podatku od nieruchomości, a w
szczególności nad wprowadzeniem podatku katastralnego’’
- Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

- ,,Jestem za pozostawieniem samorządom większej swobody jeśli
chodzi o wysokość długu, dzięki któremu można realizować
strategie inwestycyjne w granicach obowiązujących przepisów (...)
Nadwyżka operacyjna w przypadku miast na prawach powiatów
znacząco się obniżyła w zeszłym roku. Nie możemy rezygnować z
inwestycji związanych z finansowaniem unijnym’’
- ,,Jeśli wydatki finansowane z dotacji i subwencji nie są
właściwie oszacowane (jak oświata, pomoc społeczna) samorządy
muszą zużywać na to środki własne, na inwestycje. Do oświaty
dokładamy miedzy 25 a 30 proc. środków własnych’’
- ,,Samorządy są pod silną kontrolą społeczną jeśli chodzi o
wysokość długu, ważne jest dla nas natomiast możliwość
efektywnego zarządzania długiem i korzystania z funduszy
europejskich’’
- ,,Podatki i opłaty lokalne nie są już głównym źródłem dochodów
własnych gmin. Maksymalne stawki proponowane przez
Ministerstwo Finansów są zbyt niskie’’
- ,,W 2022 roku będziemy kontynuować inwestycje z perspektywy
unijnej, która się już skończyła, ale nie będzie nowych inwestycji,
ze względu na ryzyka związane z ich uruchamianiem’’
- Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
- ,,Korekty w „janosikowym” są konieczne. W Poznaniu mieszka
naprawdę 100 tys. osób więcej niż jest zameldowanych, ale nie
płacą PIT. Większa liczba faktycznych mieszkańców powoduje
natomiast koszty świadczonych przez miasto usług publicznych,
jak transport, oświata czy ochrona zdrowia’’
- ,,Naszym kryterium dla inwestycji było to, żeby były impulsem dla
inwestycji sektora prywatnego. Wydajemy na nie 50 mln zł, 50 mln
zł idzie ze środków unijnych i liczymy, że przyciągnie to inwestycje
sektora prywatnego na 300 mln zł’’
- Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania

Zapis transmisji rozmowy:

Cytaty z debaty:
- ,,Kolejne 2-3 lata powinny przymieść wzrost inwestycji w całej
Polsce w związku z napływem środków unijnych, a także
uruchomionym funduszem Banku Gospodarstwa Krajowego’’
- ,,Pandemia stworzyła pewne szanse dla Polski, gdyż wiele firm
europejskich i amerykańskich uznało, że trend przekazywania
łańcuchów dostaw do Azji nie jest najlepszy z punktu widzenia
bezpieczeństwa. Pojawił się trend near-shoringu, czyli powrotu
inwestycji. Polska może skorzystać z tego trendu’’
- ,,Widzimy pewne bariery w infrastrukturze transportowej,
przygotowaniu gruntów inwestycyjnych, oraz umiejętności
budowania klastrów branżowych, obejmujących firmy ale też
infrastrukturę badawczą’’
- Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
- ,,Kumulacja środków inwestycyjnych nastąpi w krótkim czasie, na
wiosnę perspektywa budżetowa, nieco wcześniej Fundusz
Odbudowy, równocześnie program inwestycji strategicznych BGK.
Spowoduje to możliwości, ale też ogromny wzrost kosztów. Firmy
będą dyktować warunki cenowe’’
- ,,Część oferty inwestycyjnej kierowanej przez rząd ma polityczny
aspekt (…) Niekoniecznie są to najlepsze lokalizacje i najbardziej
pożądane inwestycje (…) ale odpowiadają zapowiedziom
wyborczym’’
- ,,Największym wyzwaniem będzie osiągnięcie dzięki inwestycjom
innowacyjności gospodarki, wysoko zaawansowanej, innowacyjnej
produkcji, która będzie konkurowała na światowych rynkach’’

- Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

- ,,Fundusz Inwestycji Lokalnych mimo wielu protestów i edycji
konkursu, głośnych deklaracji ze strony rządu, nie udało się
naprawić szkód, na które pozwalała ustawa wprowadzona w
związku z pandemią. Nie otrzymaliśmy ani złotówki z tego
funduszu. Nie widzę końca walki o transparentność’’
- ,,Nie znamy mechanizmów, zasad przyznawania dotacji, nie do
końca zatwierdzona jest struktura przyznawania dotacji i środków
zwrotnych z Krajowego Planu Odbudowy’’
- Piotr Całbecki, Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego

,,W zeszłym roku nakłady inwestycyjne samorządów zmalały o ok.
4 proc., a o ok. 11 proc. spadła nadwyżka operacyjna. Pojawia się
pytanie o zdolności samorządów by zapewnić wkład własny do
planowanych inwestycji’’
- ,,W sytuacji finansowej samorządów istnieją duże dysproporcje.
Niektóre mają dobry standing i znaczące nadwyżki, ale w wielu
gminach wiejskich rosną koszty obsługi finansowania edukacji.
Może zabraknąć im środków na finansowanie wkładu własnego do
inwestycji’’
- Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Zapis transmisji debaty:

Cytaty z rozmowy:
- ,,Województwo małopolskie jest pierwszym regionem w Polsce, który
przyjął regionalny plan działań dla energii i klimatu. Zamierza na
niego przeznaczyć 70 mln zł, z czego 60 proc. będzie finansowane z
europejskiego projektu LIFE’’
- ,,Musimy uświadomić włodarzom gmin, że są środki na inwestycje w
ochronę klimatu, ale też realne ścieżki osiągnięcia celów
klimatycznych. Od tego są projekty zintegrowane, jak LIFE’’
- ,,Bardzo ważne jest, żeby w gminie lub powiecie była osoba, która
będzie pełnić funkcję ekodoradcy. To ktoś, kto wskazuje wszystkie
potrzeby mieszkańców i pomaga im w audycie energetycznym, w
szukaniu źródeł dofinansowania i aplikacji o wnioski’’
- Justyna Mazurkiewicz, kierownik projektu LIFE w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Zapis transmisji rozmowy:

Cytaty z debaty:
- ,,Bałtykowi zagraża zatopiona broń chemiczna, broń
konwencjonalna oraz wraki (...) Jeśli inwestycje, takie jak farmy
wiatrowe, będą prowadzone w sposób nieodpowiedzialny,
może to doprowadzić, do tego, że zatopiona broń chemiczna
znajdzie się na plażach’’
- ,,Oczyszczanie z broni chemicznej linii plaż od Świnoujścia
po Kaliningrad na 5 km w głąb morza kosztowałoby ok. 4,5
mld zł i zajęło ok. 10-15 lat’’

- Łukasz Porzuczek, Prezes Grupy GeoFusion

- ,,Chciałabym uregulowania, które mogłoby wskazać i zobowiązać
winnych zanieczyszczenia Bałtyku. Polska jest ofiarą, a nasze
społeczeństwo jest z tego powodu najbardziej narażone’’
- Anna Fotyga, Poseł do Parlamentu Europejskiego

- „My jako największe uzdrowisko w Polsce, zupełnie nie wyobrażamy
sobie sytuacji takiej, że Bałtyk będzie martwy. Z doniesień
medialnych, z informacji i materiałów źródłowych, do których udało
mi się dotrzeć, wynika, że gdyby tylko 1/6 materiałów zatopionych na
dnie Bałtyku uwolniła się - to Bałtyk byłby martwy przez najbliższe
100 lat. Jest to druzgocące dla nas, dla całego wybrzeża. [...]”
- Anna Mieczkowska, Prezydent Miasta Kołobrzeg

- ,,Jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności za niewybuchy i
broń na Bałtyku - sytuacja jest niejasna. [...] Kluczowe jest, aby
wdrożyć w Polsce program zarządzania podobnie jak w
Finlandii czy Szwecji, które wdrażają podobne programy
finansując je z budżetu państwa [...] Działania te wymagają
przede wszystkim powołania dedykowanej jednostki i
określenia prawnie kto jest za to odpowiedzialny.’’
- Olga Sarna, Prezes Zarządu, Fundacja MARE

Zapis transmisji debaty:

Cytaty z debaty:
- ,,Wsparcie na budowę mieszkań komunalnych było zbyt niskie,
wynosiło 20-30 proc., teraz zostało podniesione. Gminy
budownictwem komunalnym były zainteresowane, ale nie stać ich
było na montaż finansowy inwestycji. Gmina nie musi teraz
angażować własnych pieniędzy na inwestycję. To efekty Pakietu
Mieszkaniowego, który wszedł na wiosnę tego roku’’
- ,,Chcieliśmy, żeby w Pakiecie Mieszkaniowym każda gmina znalazła
rozwiązanie dla siebie, jeśli tylko politykę mieszkaniową chce
prowadzić’’
- Juliusz Tetzlaff, Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

- ,,W pierwszej połowie roku samorządy złożyły wnioski na 1
mld zł na wsparcie mieszkaniowego budownictwa
komunalnego’’
- Tomasz Robaczyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa
Krajowego

- ,,Programy wspierania popytu w budownictwie mieszkaniowym,
takie jak Rodzina na swoim, Mieszkanie dla młodych, czy też
proponowane w Polskim Ładzie pomagają niektórym beneficjentom,
ale wpływają na wzrost cen. Potrzebne są programy wspierające
podaż’’
- ,,Programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego zaczynają
naprawdę działać dopiero po 5-6 latach. Trzeba do tego cierpliwości
i trzeba korygować błędy’’
- ,,Deweloperzy coraz bardziej zainteresowani są budową mieszkań
w mniejszych ośrodkach miejskich’’
- ,,Niedobór mieszkań, czyli luka mieszkaniowa wynosi w Polsce ok.
jednego miliona mieszkań. Jeśli to pomnożyć przez cenę mieszkania,
ok. 300 tys. zł, daje to 300 mld zł. Musimy wiedzieć, skąd na to
wziąć pieniądze’’
- Mirosław Barszcz, Assay Management

- ,,Na rynku jest bardzo wielu deweloperów, którzy chętnie
wsparliby państwo, żeby realizować programy mieszkaniowe.
Instrumenty wsparcia powodują, że nawet przy ograniczeniu
czynszów spina im się to finansowo. Trzeba bardziej
zaangażować deweloperów w rozwiązywanie problemów
mieszkaniowych’’
- Michał Sapota, Prezes HRE Investments

- ,,To, co obserwujemy w ostatnich latach (…), to rzeczywiście dużą
aktywność deweloperów na naszym rynku Słupskim, którzy
korzystają z każdej działki gruntu. Realizują swoje inwestycje nie
tylko w centrum miasta, wykorzystując wszelkie plomby, ale również
budują na obrzeżach naszego miasta.(…) Wzrost budowy tych lokali
przez deweloperów jest bardzo duży. Jeszcze w tamtym roku
wydaliśmy pozwoleń na budowę około 1000 lokali mieszkalnych. W
tym roku, już w pierwszym półroczu, jest ich prawie razy dwa.’’
- Agnieszka Zwierz, Dyrektor Wydziału Zarządzania
Nieruchomościami, Urząd Miejski w Słupsku

Zapis transmisji debaty:

Cytaty z rozmowy:
- ,,Pandemia skonsolidowała samorządy, wymienialiśmy się
doświadczeniami, konsultowaliśmy szereg aspektów, związanych
z zarządzaniem szkołami, z akcją szczepień. Chcemy szukać
synergii i uczyć się najlepszych rozwiązań wprowadzonych przez
innych’’
- ,,Wojna plemienna na poziomie krajowym jest największym
problemem naszego kraju. Inicjatywa Local Trends, w ramach
której odbywa się Samorządowy Kongres Finansowy jest po to,
żeby te sytuację przełamać’’
- Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania

- ,,Od początku uważaliśmy, że szczepienia powinny być
obowiązkowe i do tego zachęcaliśmy rząd. Gdybyśmy mieli kolejny
lockdown byłoby to bardzo niebezpieczne. Sugerowałem rządowi,
żeby dogadał się z episkopatem, sam dogadałem się z siedmioma
na ośmiu proboszczów, żeby zachęcali wiernych do szczepień.
Szkoda, że rząd z nami się nie dogadał na temat akcji szczepień’’
- ,,Polska jest za dużym krajem, żeby zarządzać nim centralnie’’
- Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

Zapis transmisji rozmowy:

Cytaty z debaty:
- ,,Nowa strategia rozwoju Lublina do 2030 roku ma wpisywać
się w oczekiwania mieszkańców, ale też w ramy finansowe,
których jeszcze nie znamy. Mamy duże poczucie niepewności
związane z Krajowym Planem Odbudowy, którego jeszcze nie
znamy i Polskim Ładem’’
- Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

- ,,Nie da się zapewnić odpowiedniego funkcjonowania samorządów
przy ubytkach ich dochodów bieżących (...) Bez ich zapewnienia nie
będziemy w stanie planów inwestycyjnych zrealizować’’
- ,,Upatruję dużą szansę w programie inwestycyjnym, który
przygotował rząd właśnie dla miast małych i średnich. Natomiast
bez zapewnienia środków bieżących i tak nie będziemy w stanie tego
zrealizować’’
- Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm
- ,,Obniżki PIT i CIT powinny być rekompensowane
samorządom. Oba podatki stanowią 23 proc. budżetu miasta.
Kolejne zmiany mogą spowodować w przypadku Łodzi łączną
stratę ok. 400 mln zł w dochodach miasta’’
- ,,Łódź, pomimo pandemii, ma olbrzymi napływ nowych
inwestorów i inwestycji. W ostatnich miesiącach ogłosiliśmy 12
nowych inwestycji, a większość z nich jest w obszarze nowych
technologii’’
- ,,Nie możemy zrezygnować z jakości życia mieszkańców. A to
przede wszystkim rewitalizacja starego centrum miasta,
wymiany indywidualnych źródeł emisji na odnawialne źródła
energii’’
- Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi

- ,,Zasadniczą sprawą jest stabilność dochodów samorządów.
Największym problemem nie są inwestycje, ale wydatki bieżące. A
mieszkańców przyzwyczailiśmy już do szybkiego, dynamicznego
rozwoju’’
- Marcin Krupa, Prezydent Katowic

- ,,Jak wejdzie tzw. Polski Ład, zabierze nam całą nadwyżkę
operacyjną, więc nie będziemy mieli wolnych środków. W
każdym mieście ten scenariusz się powtarza (...) To budzi
obawę, że chce się unicestwić taki samorząd, jaki znaliśmy’’
- ,,Polski Ład to ok. 10-11 mld zł mniej dla samorządów’’
- Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku

- ,,Ograniczając subwencję oświatową zaczyna się zniechęcać
samorządy do zarządzania oświatą. Wiele gmin wiejskich chętnie
oddałoby szkoły, gdyż są przyciśnięte do ściany. W takiej sytuacji
dyrektor szkoły będzie funkcjonariuszem partyjnym, bez względu na
to, kto będzie rządził. To przykład budowy centralistycznego
państwa’’
- Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu
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Serwis Samorządowy PAP:
Skuza o reformie finansów JST: chcemy zapewnić samorządom stabilne dochody – link do
artykułu
Dziennik Gazeta Prawna
Reforma janosikowego: Rząd skoryguje samorządowe finanse– link do artykułu
Forsal.pl
MF: janosikowe powinno być elementem systemu finansów samorządowych – link do artykułu
Puls Biznesu
Borys: warto aby polskie regiony miały swoje strategie w oparciu o klastry branżowe – link do
artykułu
Business Insider:
Będziemy płacić podatek katastralny? Jest twarda deklaracja z resortu finansów – link do artykułu
Interia Biznes:
Polski Ład: Miasta i wioski znajdą się na ruchomych piaskach – link do artykułu
Interia Biznes:
Skuza: Nie toczą się prace nad wprowadzeniem podatku katastralnego – link do artykułu
Radio Zet Biznes:
Podatek katastralny. Stanowcze stanowisko Ministerstwa Finansów – link do artykułu
SpidersWeb
Polacy domagają się podatku katastralnego. Już nie tylko młodzi mają dość tego, co się dzieje –
link do artykułu
Wnp.pl
Skuza: system dochodów samorządów wymaga dostosowania do nowych realiów – link do
artykułu
Portal Samorządowy
Reguła dochodowa to nie koniec pomysłów na reformę samorządowych finansów – link do
artykułu
Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego
Związek Miast Polskich
Unia Metropolii Polskich
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Samorządowcy spotkają się w Poznaniu

W trakcie Samorządowego Kongresu Finansowego ogłoszona została informacja o nowym
wydarzeniu, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw
w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. Local Trends. Europejskie Forum
Samorządowe odbędzie się w dniach 11-12 października 2021 roku w Poznaniu.
Local Trends to projekt zainicjowany przez Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Miasta Poznania i Jacka
Karnowskiego, prezydenta Miasta Sopotu, we współpracy z partnerami strategicznymi Urzędem
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich.
Do udziału zaproszeni są przedstawiciele administracji, biznesu oraz środowisk naukowych.
Dla odbudowy polskiej gospodarki, po kryzysie związanym z pandemią Covid-19, kluczowa jest
współpraca i wymiana doświadczeń na poziomie samorządów. Potrzebna jest konstruktywna
debata i zwiększenie roli administracji lokalnej w polityce rozwoju kraju – podkreśla Jacek
Karnowski, prezydent Miasta Sopotu.
W dniach 11-12 października, w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich planowane są wystąpienia międzynarodowych ekspertów, debaty i dyskusje
w formule okrągłego stołu. Uczestnicy będą mieli okazję wypracować wspólne cele związane
z kolejną perspektywą finansową UE, transformacją cyfrową czy polityką inwestycyjną.
Międzynarodowe Targi Poznańskie, które w tym roku obchodzą jubileusz 100 lat istnienia, od
zawsze były miejscem spotkań, wymiany myśli i nawiązywania relacji. To tu odbywają się
najważniejsze targi branżowe w Europie Środkowowschodniej. Już dziś zapraszam przedstawicieli
samorządów, biznesu oraz nauki do merytorycznej debaty ponad podziałami, która pozwoli
wyznaczyć priorytety i kierunki rozwoju regionów Polski na najbliższe lata – mówi Jacek Jaśkowiak,
prezydent Miasta Poznania.
Pod szyldem Local Trends będą odbywały się dwa wydarzenia w roku – wiosną Samorządowy
Kongres Finansowy w Sopocie, natomiast jesienią Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu.
Oba spotkania mają stać się platformą międzysektorowej debaty i współpracy na rzecz budowania
silnych i innowacyjnych regionów. Nad jakością merytoryczną wydarzenia czuwać będzie Rada
Programowa, pod kierownictwem organizatorów: Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupy MTP.

Odkrywaj
SOPOT
2–8 sierpnia
6–8 sierpnia
7 sierpnia
13–15 sierpnia
20–22 sierpnia
19–22 sierpnia
21–28 sierpnia
29 sierpnia
2–5 września
3–19 września
5 września
24–26 września
24–26 września

Konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej „Pamiętajmy o Osieckiej”
XXV Sopot Molo Jazz Festival
BrassWood Fest vol. O,1
Wyścig górski
Sopot Top of the Top Festival
Festiwal Literacki Sopot
X Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non-Fiction
Grand Prix Sopotu im. J. Sidły
Międzynarodowe Zawody WKKW
Festiwal Fotografii „W Ramach Sopotu”
„Sopocki pejzaż przywoływany” – performatywna instalacja audiowizualna
Sopot Jazz Festival
Open Source Art Festival

Więcej szczegółów: www.kalendarz.sopot.pl

Dbamy o Twoją
przyszłość
Niezależny holding działający jako fundusz private equity na rachunek własny
oraz zewnętrznych inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w obszarze
nieruchomości. Środki są alokowane na wybrane aktywa i spółki sektora
nieruchomości i sektory powiązane z dominującym udziałem projektów
mieszkaniowych.
Przyszła wartość brutto aktywów zarządzanych w tym czasie przez
HRE Investments przekroczyła 5 mld PLN i systematycznie rośnie.

+48 734 900 900

office@hrei.pl

www.hrei.pl

PRACOWNIA SAMORZĄDOWA FUNDACJI BATOREGO
próbuje w innowacyjny sposób spojrzeć na wyzwania stojące przed
samorządem lokalnym. Uczestniczący w niej Samorządowczynie
i Samorządowcy wypracowują – we współpracy z ekspertkami i ekspertami
– rozwiązania dotyczące usług publicznych i współpracy władz lokalnych
z mieszkańcami. Otrzymują też wsparcie w stosowaniu w praktyce prawa
oraz poznają różne obszary funkcjonowania samorządu, m.in. finanse,
zagospodarowanie przestrzeni, gospodarkę odpadami, konsultacje społeczne.

W czasie postępującej centralizacji państwa,
kłopotów finansowych i trudnych wyzwań
stojących przed samorządem, musimy szukać
nowych rozwiązań, a przede wszystkim wykorzystać
potencjał tkwiący w lokalnych wspólnotach i we
współpracy władz z mieszkańcami. Temu służy
Pracownia Samorządowa.
–
Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego

W Pracowni Samorządowej
w 2021 roku uczestniczy:

38
10
7
1
1

radnych
wójtek i wójtów
burmistrzyń i burmistrzów
sołtyska
prezydent miasta

Pracownia Samorządowa rozszerza
moją perspektywę spojrzenia na
problemy radnych i mieszkańców.
Joanna Wons-Kleta, wójtka gminy Pawonków

Jest tu zespół niesamowitych
ludzi. Inspirujemy się, wymieniamy
poglądami, praktykami i wspieramy
w chwilach zwątpienia, które
samorządowcom również potrafią się
przydarzyć.
Dariusz Cieślak, wójt gminy Sędziejowice

Pracownia Samorządowa to
niesamowite źródło jasno podawanej
wiedzy, którą już udaje mi się
wykorzystywać.
Bogdan Czaplicki, radny powiatu kamieńskiego

radna/radny

wójtka/wójt, burmistrzyni/burmistrz, prezydent
sołtyska

Ekspertami Pracowni Samorządowej są prawniczki i prawnicy, specjalistki i specjaliści zarządzania
projektowego, zarządzania finansami, współpracy z biznesem, dialogu z mieszkańcami.

Program łączy pasję, prawo i samorząd.
Przekonanie, że samorząd to mieszkańcy,
a nie władze, to fundament naszego myślenia
w Pracowni Samorządowej.
–
Szymon Osowski, prawnik,

ekspert Pracowni Samorządowej

W Pracowni Samorządowej postanowiliśmy wykorzystać
takie metody projektowania innowacji w samorządzie,
które łączą mocne zagłębianie się w istotę i kontekst
problemu oraz metodę design sprint, wykorzystywaną
dotychczas tylko w tworzeniu innowacji biznesowych.
–
Bartosz Narzelski, projektant usług,
ekspert Pracowni Samorządowej

Przeczytaj wybrane ekspertyzy Fundacji Batorego
dotyczące samorządu:
J. Flis, J. Swianiewicz, Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych – reguły podziału

D. Sześciło i in., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:
każdemu według potrzeb czy według barw politycznych?

H. Izdebski, Solidarność jednostek samorządu
terytorialnego a zasada pomocniczości

D. Sześciło, Samorząd-centrum. Bilans po trzydziestu

latach od odrodzenia się samorządu i pięciu latach nowego
centralizmu

J. Swianiewicz, Finanse samorządu terytorialnego
w dobie pandemii

D. Sześciło, Jak przygotować raport o stanie samorządu?

Często zmieniające się prawo nie
ułatwia pracy, dlatego cieszę się,
że powstała Pracownia Samorządowa,
która skupia grono ekspertów
z najróżniejszych dziedzin.
Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy

Udział w Pracowni to wyróżnienie
i jednocześnie obowiązek,
żeby jak najlepiej wykorzystać
zdobywaną wiedzę. Może z takimi
samorządowcami jak tutaj nasz kraj
nie wejdzie na niewłaściwy tor.
Sylwia Stelmach-Piątkowska, radna Drużbic

Kontakt:

Pracownia Samorządowa Fundacji Batorego
e-mail: pracownia@batory.org.pl
telefon: 22 536 02 04

www.batory.org.pl/masz-glos-masz-wybor/pracownia-samorzadowa

