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SPRAWOZDAWCZY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO   
  
27 czerwca obradował w Kole Zjazd Delegatów 
Towarzystwa Samorządowego. Uczestnicy zjazdu 
podjęli uchwały zatwierdzające roczne sprawozda-
nia finansowe i merytoryczne stowarzyszenia jako 
organizacji pożytku publicznego. Przyjęto również 
bilans i zatwierdzono rachunek wyników.  
Zjazd przyjął także stanowisko w sprawie koniecz-
ności zmiany wskaźnika zadłużenia budżetów sa-
morządowych, który zacznie obowiązywać od 1 
stycznia 2014 r. Wskaźnik ten z jednej strony ma 
określać obsługę długu jednostki samorządu teryto-
rialnego, a z drugiej wyznaczać limit tej obsługi. 
Niespełnienie kryteriów tego wskaźnika uniemożliwi 
przygotowanie przez samorządy zrównoważonych 
budżetów na 2014 r. Wprowadzenie go do ustawy 
o finansach publicznych, miało na celu - wg projek-
todawcy - ograniczyć poziom zobowiązań samorzą-
dów. Wadliwa treść tego rozwiązania powoduje 
jednak przy tym skutki, które od pewnego czasu 
stanowią powód do zaniepokojenia środowiska samorządowego. Wstępne dane za rok 2013, wskazują bowiem 
znaczny spadek deficytu samorządów. Jednocześnie odnotowano silny spadek wydatków inwestycyjnych samo-
rządów, co oznacza osłabienie tempa rozwoju gospodarczego kraju. Wywołuje to konieczność podjęcia pilnych 
prac nad rzetelną diagnozą sytuacji finansowej samorządów i wprowadzeniem takich zmian systemowych, które 
zapewnią dalszy rozwój Polski Samorządowej oraz umożliwią wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej 
z nowego budżetu na lata 2014-2020 - podkreślili uczestnicy zjazdu Towarzystwa Samorządowego.  
 

W trakcie dyskusji wiele uwagi poświęcono nieko-
rzystnym dla mieszkańców zasadom korzystania z 
nocnej i świątecznej medycznej pomocy doraźnej. W 
wielu powiatach liczących do 100 tys. mieszkańców 
pozostawiono tylko jedną placówkę realizującą ten 
rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ, nie biorąc 
pod uwagę wielkości populacji oraz rozległości powia-
tu i uwarunkowań komunikacyjnych. W innych powia-
tach wprowadzono odpłatność za świadczenie tego 
rodzaju usługi. Szczególnie dotkliwe jest pozbawienie 
możliwości skorzystania z dotychczas bardzo dobrze 
sprawdzającego się systemu tzw. pielęgniarek środo-
wiskowych. Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci, osób 
starszych i samotnych. Uczestnicy zjazdu Towarzy-
stwa Samorządowego podkreślali, że w wyniku tego 
dla wielu mieszkańców dostęp do tej formy opieki 

zdrowotnej został dla nich znacznie ograniczony lub nawet uniemożliwiony. Stwierdzono konieczność podjęcia 
pilnych działań w celu zapewnienia mieszkańcom dostępnej, o odpowiednim zakresie i jakości opieki medycznej 
świadczonej w godzinach nocnych oraz święta. Podczas zjazdu omówiono ponadto włączenie się członków Towa-
rzystwa Samorządowego w realizację projektu "Między nami seniorami" służącego aktywizacji osób starszych 
oraz projektu "Fundusz aktywności społecznej" i w realizację kolejnej edycji Funduszu Stypendialnego Towarzy-
stwa Samorządowego na rok szkolny/akademicki 2013/ 

 
 
 



Finał Wojewódzki XX Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 
 

Ostatni finałowy etap XX Wielkopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym odbył się 12 
czerwca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie. Wśród 52 uczniów, którzy przystąpili  
do pisemnego egzaminu sprawdzającego wiedzę o 
samorządzie terytorialnym byli także reprezentanci 
powiatu kolskiego: Klaudia Jaroszewska – podo-
pieczna Józefa Sochackiego z Gimnazjum w Grze-
gorzewie oraz Przemysław Kubicki i Piotr Michalak – 
podopieczni Pana Zbigniewa Mójty z Gimnazjum w 
Przedczu wyłonieni podczas finału powiatowego, 
który odbył się 27 maja w Grzegorzewie. Test wy-
łonił ośmiu uczestników ścisłego finału. Uczniowie 
odpowiadali na pytania dotyczące świąt państwo-

wych, zasad i trybu referendum czy sposobów udostępniania informacji publicznej. Katarzyna Kafke z  Gimna-
zjum w Wyrzysku okazała się najlepsza w tegorocznej edycji, drugie miejsce uzyskał Jakub Rzepka z Gimnazjum 
w Pępowie, a trzecie Cezary Linowski z Lubonia. Wśród finalistów znalazła się także Klaudia Jaroszewska z Gim-
nazjum w Grzegorzewie, która zajęła ósme miejsce. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe a ośmiu naj-
lepszych cenne nagrody rzeczowe: smartfon, tablet, aparat cyfrowy, MP4, dysk twardy, głośniki komputerowe, 
wieża stereofoniczna, słuchawki, słowniki językowe. 

 
W HOŁDZIE TYM, KTÓRZY DLA OJCZYZNY ZMARTWYCHWSTANIA POSZLI W BÓJ BEZ BRONI 

 
 

21 czerwca w Barłogach, gm. Grzegorzew odby-
ły się uroczystości upamiętniające 150. rocznicę po-
tyczki, jaką w czasie Powstania Styczniowego stoczył 
tam oddział dowodzony przez płk. Edmunda Calliera z 
patrolami kozackimi. Uroczystości rozpoczęła Msza św. 
w miejscowym kościele parafialnym p. w. św. Rocha 
celebrowania przez kapłanów z terenu gminy Grzego-
rzew w intencji wszystkich znanych i nieznanych bo-
jowników poległych w walce o wolność naszej Ojczy-
zny. Po wystąpieniu wójta gminy Grzegorzew Bożeny 
Dominiak, krótki rys historyczny prezentujący okolicz-
ności i przebieg potyczki w Barłogach przedstawił re-
gionalista Tomasz Nuszkiewicz.  Podkreślił on, że wy-

darzenie, którego rocznicę dziś obchodzimy w Barłogach,  może nie ma większego znaczenia  wśród 1200 bitew i 
potyczek jakie stoczono podczas Powstania Styczniowego, ale ma znaczenie dla nas i dla naszej Małej Ojczyzny, bo 
pokazuje, że także i teren naszej obecnej gminy oraz jej ówcześni mieszkańcy  uczestniczyli w tym jednym z 
najważniejszych powstań narodowych. Po Mszy św. odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątko-
wej w 150. rocznicę Powstania Styczniowego.  
Następnie w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  
w Barłogach uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im.  Kazimie-
rza Wielkiego w Kole działający w grupie  teatralnej      przy 
Miejskim Domu Kultury w Kole przedstawili widowisko 
historyczne na podstawie książki Dariusza Matysiaka „Febra” w 
reżyserii Justyny Migus. Uroczystościom w Barłogach 
towarzyszyła promocja książki  „Febra” oraz pokaz typów szabel 
używanych w Powstaniu Styczniowym. Uroczystości zostały 
zorganizowane dzięki zaangażowaniu wójt gminy Grzegorzew 
Bożeny Dominiak, sekretarz gminy Grzegorzew Arlety Nowickiej, 
prezesa koła gminnego Towarzystwa Samorządowego Tomasza 
Nuszkiewicza, dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłogach  Da-
riusza Tylaka i  proboszcza parafii w Barłogach ks. Andrzeja 
Działdowskiego.                             

 

 
 
 



STATYSTYCZNE VADEMECUM SAMORZĄDOWCA 
 

 

Polecamy uwadze członków i sympatyków Towarzystwa 
Samorządowego  najnowszą edycję Statystycznego Vade-
mecum Samorządowca opracowaną przez Urząd Staty-
styczny w Poznaniu, która prezentuje najnowsze dane rocz-
ne dotyczące także  gmin, miast oraz powiatu kolskiego. 
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 dostępne 
jest na stronie internetowej Urzędu pod linkiem: 
http://www.stat.gov.pl/poznan/69_508_PLK_HTML.htm. 

Polecamy również Państwa uwadze drugą już edycję Ra-
portu o sytuacji społeczno gospodarczej województwa wiel-
kopolskiego, która wykorzystując charakterystyki liczbowe, 
wykresy, kartogramy i opis analityczny, kreśli aktualny por-
tret sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, w tym 
zachodzących w omawianych latach zjawisk i tendencji. 
Publikacja dostępna jest również na stronie internetowej:  
http://www.stat.gov.pl/poznan/69_727_PLK_HTML.htm  

Bezpośrednim celem Statystycznego Vademecum Samo-
rządowca jest dostarczenie osobom interesującym się za-
gadnieniami samorządowymi informacji kompleksowych, 
jednolitych metodologicznie i jakościowo oraz odpowiadają-
cych, w możliwym do uzyskania zakresie, zadaniom okre-
ślonym w ustawach kompetencyjnych samorządu terytorial-
nego. Materiały te pozwolą na szybką i sprawną diagnozę 
sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej w na-
szych gminach, miastach i powiatach. 

 

Czym jest Statystyczne Vademecum Samorządowca ?  

• jest to projekt GUS, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne środowisk samorządowych. 

• stanowi ukierunkowanie oferty statystycznej na wsparcie radnych i przedstawicieli samorządów teryto-
rialnych w zarządzaniu regionem, w tym realizację zadań bieżących jak i długofalowych, takich jak two-
rzenie strategii i polityk o zasięgu regionalnym i lokalnym. 

• jest to komplet aktualnych materiałów informacyjnych o poszczególnych jednostkach terytorialnych: miej-
scowościach, gminach, powiatach, obszarach metropolitalnych i województwach.    

 

Zawartość informacyjna Statystycznego Vademecum Samorządowca 

Przygotowane dla samorządowców materiały obejmują: 

• portrety terytorium, w tym wkładki prezentujące wyniki Naro-
dowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na 
poziomie województw, 

• portrety miejscowości udostępnione w Banku Danych Lokal-
nych. 

Portrety terytorium zawierają podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, pomocy spo-
łecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej oraz pozwalają na porównanie 
jednostek tego samego szczebla. 

 
 

 
 
 



BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 
 
 
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego RP. Polecamy 
ten dokument uwadze członków i sympatyków Towarzystwa Samorządowego - szczególnie tym, którzy są 
odpowiedzialni za zarządzanie sprawami publicznymi. W skali Polski to pionierskie opracowanie.  
 

 
Po raz pierwszy w jednym dokumencie 
spójnie przedstawiony i oceniony został 
cały system bezpieczeństwa państwa - 
obejmujący sferę obronną, ochronną, spo-
łeczną i gospodarczą. 
 
W Białej Księdze można znaleźć           
odpowiedzi na pytania: 
- jaki jest dziś stan bezpieczeństwa Polski i 
jakie są nasze interesy narodowe w tej 
dziedzinie ? 
- jakich zmian w środowisku bezpieczeń-
stwa możemy oczekiwać w nadchodzących 
latach i jaka powinna być strategia działa-
nia Polski w tych zmieniających się           
warunkach? 
- jak przygotowywać potrzebne do tego 
siły i środki, czyli szeroko rozumiany sys-
tem bezpieczeństwa naszego państwa ? 
 
Główną rolą Białej Księgi Bezpieczeństwa 
Narodowego RP jest upowszechnianie wie-
dzy o bezpieczeństwie i krzewienie świa-
domości społecznej w tej dziedzinie - w 
myśl idei, że bezcennym kapitałem każde-
go nowoczesnego państwa są obywatele 
rozumiejący jego potrzeby, w tym także tę 
żywotną, jaką jest troska o wspólne bez-
pieczeństwo. 
 
Zachęcamy do odwiedzenia strony interne-
towej poświęconej Białej Księ-
dze: www.spbn.gov.pl 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Towarzystwo Samorządowe , ul. Toruńska 67, 62-600 Koło         
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