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Streszczenie
1. Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu jasielskiego została
przygotowana przez Zespół badawczy HMR Doradztwo Strategiczne s.c. w ramach
projektu „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, którego celem jest przygotowanie
systemowego i zintegrowanego podejścia do świadczenia usług publicznych na terenie
jasielskiego obszaru funkcjonalnego (obszar powiatu jasielskiego). W ramach projektu
przedmiotem badania zostały objęte: (1) usługi komunalne i zaopatrzenie w energię;
(2) komunikacja i transport publiczny; (3) edukacja; (4) kultura; (5) opieka zdrowotna.
2. Fundamentem jasielskiej metody doskonalenia świadczenia lokalnych usług publicznych
jest oparcie wszelkich działań na ścisłych mechanizmach kooperacji między jednostkami
samorządu terytorialnego, mieszkańcami i organizacjami społecznymi oraz środowiskiem
gospodarczym. Funkcję tę zapewniają Zespoły Gminne Jasielskiej Agory oraz
obywatelskie forum Jasielska Agora.
3. W ramach diagnozy została dokonana analiza mechanizmów koordynacji działań
instytucji samorządowych i włączenia partnerów zewnętrznych do świadczenia usług
publicznych. Analizie poddane zostały cztery rodzaje koordynacji: wewnętrzna –
w gminach i powiecie, horyzontalna – pomiędzy gminami, wertykalna – pomiędzy
gminami a powiatem oraz zewnętrzna – pomiędzy gminami a podmiotami
zewnętrznymi.
4. Zgodnie z założeniami przeprowadzenia diagnozy wykorzystano różnorodne źródła
danych: (1) Analiza danych zastanych; (2) Przegląd literatury naukowej i fachowej;
(3) Wywiady indywidualne i grupowe (w tym warsztaty diagnostyczne (FDI) z udziałem
przedstawicieli najważniejszych podmiotów i instytucji, indywidualne wywiady
pogłębione (IDI) z przedstawicielami JST, instytucji – realizatorów usług oraz innych
interesariuszy – w tym 11 wywiadów z przedstawicielami kierownictw JST powiatu
jasielskiego, 5 wywiadów grupowych obszarowych (FDI) dla każdego rodzaju usług
publicznych oraz warsztaty końcowe modułu); (4) Analizy eksperckie.
5. Zakres teoretyczny mechanizmów koordynacji i współpracy podmiotów administracji
publicznej zastosowany w pracach analitycznych wykorzystywał przede wszystkim teorie
i modele odnoszące się do: (1) dobrego rządzenia (good governance); (2) nowego
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zarządzania publicznego (new public management); (3) zarządzania wielopoziomowego
(multi-level governance); (4) współzarządzania (governance); (5) współprodukcji (coproduction). Zastosowanie powyższych modeli umożliwia identyfikację mechanizmów
współpracy i koordynacji w poszczególnych fazach projektowania, realizacji i ewaluacji
polityk publicznych.
6. Diagnozę oraz cele w zakresie rozwoju polskiej administracji publicznej – w tym
mechanizmów koordynacji – zawiera Strategia Sprawne Państwo 2020. Jednym z wyzwań
rozwojowych Strategii jest „Poprawa jakości i dostępności do usług publicznych”, a cel
główny Strategii to: „Zwiększenie skuteczności i efektywności państwa otwartego na
współpracę z obywatelami”. Jeden z przewidywanych kierunków interwencji to
„Koordynacja i współpraca przy realizacji zadań publicznych”.
7. Komisja Europejska podejmuje działania na rzecz wzmocnienia pozycji samorządów
lokalnych dla poprawy zarządzania w zakresie usług publicznych – co znalazło wyraz
w przyjęciu przez Komisję ram Polityki Spójności UE na lata 2014-2020. Jednym z narzędzi
Polityki mają być Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Rozwój kierowany
przez społeczność lokalną (RKSL) – co umożliwi zastosowanie zintegrowanego podejścia
do rozwoju, ułatwiającego realizację lokalnych strategii rozwoju przez grupy społeczne,
takie jak m.in. władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz partnerzy gospodarczy
i społeczni.
8. Dla Modułu 2 sformułowano następujące pytania badawcze: (1) Jaki jest stan obecny
koordynacji działań w zakresie usług publicznych na terenie powiatu jasielskiego?;
(2) Jakie są pożądane kierunki zmian w zakresie wykorzystywania pełnego potencjału
gmin powiatu jasielskiego w zakresie oferowania usług publicznych?; (3) Jakie są
pożądane sposoby i zakres koordynacji?; (4) Jaki jest zakres koniecznych zmian
formalnych?; (5) Jakie są skutki budżetowe tych zmian dla poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego?; (6) Jaki jest stan obecny koordynacji horyzontalnej (czyli
koordynacji

pomiędzy

podmiotami

w

granicach

danej

jednostki

samorządu

terytorialnego oraz między tymi jednostkami) oraz koordynacji wertykalnej (czyli
koordynacji na różnych poziomach jednostek samorządowych)?; (7) Jakiego rodzaju
uwarunkowania/czynniki prawne i instytucjonalne determinują (zarówno w pozytywny,
jak i w negatywny sposób) obecny stan koordynacji?; (8) W jaki sposób inni
interesariusze – spoza grona jednostek samorządu terytorialnego – przyczyniają się
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obecnie do koordynacji?
9. Na podstawie przeprowadzonych analiz można przyjąć, że zakres koordynacji
wewnętrznej dla podstawowych rodzajów usług publicznych w gminach powiatu
jasielskiego jest typowy dla małych JST i nie wykracza poza standardowe zasady
wykonywania zadań publicznych. Jednostki organizacyjne (zakłady i zespoły) tworzone są
dla usług komunalnych i kulturalnych, a spółki wykonujące zadania z zakresu usług
komunalnych zostały utworzone tylko w części gmin. Bardziej rozbudowana struktura
organizacyjna występuje w mieście Jasło – co związane jest z szerszym zakresem usług
publicznych występującym na obszarze miejskim. Rola innych interesariuszy – spoza
grona JST w zakresie koordynacji usług publicznych jest niewielka – organizacje
pozarządowe działają przede wszystkim w obszarze kultury.
10. Podstawowym formalnym mechanizmem koordynacji horyzontalnej jest Konwent
Wójtów – cykliczne spotkania burmistrzów i wójtów gmin powiatu jasielskiego. Jedyną
istniejącą organizacją grupującą wszystkie gminy powiatu w zakresie usług komunalnych
(gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska) jest Związek Gmin Dorzecza
Wisłoki. Poza tym odbywają się spotkania kierowników zakładów komunalnych,
natomiast nie istnieją obecnie inne regularne formy współpracy urzędów w zakresie
usług edukacyjnych, kulturalnych i opieki zdrowotnej.
11. Koordynacja wertykalna pomiędzy gminami a powiatem występuje w ograniczonym
zakresie – w zakresie tych rodzajów usług publicznych, dla których ustawodawca
wyraźnie określił granice podziału dla obu szczebli samorządowych (edukacja, transport
i komunikacja, opieka zdrowotna). Z większości wywiadów przeprowadzonych na
poziomie gmin wynika, że współpraca ta ma charakter formalny – nie wykracza poza
wymagania ustawowe (z wyjątkiem utrzymania sieci drogowej).
12. Koordynacja zewnętrzna pomiędzy JST a administracją rządową ogranicza się do
formalnego rozliczania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
ustawami lub realizowanych na podstawie porozumień. Gminy powiatu są członkami
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych działającego na rzecz
rozwoju województwa. Nie są przygotowywane lub realizowane projekty w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Gminy są aktywne w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych, przede wszystkim w zakresie infrastruktury usług komunalnych
i drogowej – głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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Podkarpackiego oraz Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
13. Z przeprowadzonych wywiadów i analiz wynika, że uwarunkowania zewnętrzne – w tym
czynniki prawne i instytucjonalne – nie mają negatywnego wpływu na obecny stan
koordynacji, istotne jest raczej dążenie gmin do samodzielnej realizacji zadań w zakresie
usług publicznych.
14. Najważniejsze rekomendacje w zakresie poprawy koordynacji poszczególnych rodzajów
usług zostały przedstawione w punktach 15-19.
15. Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię: (1) Przygotowanie programu zaopatrzenia
w wodę w skali powiatu; (2) Lobbing związany z gospodarką wodną (stabilizacja
pozyskiwania wody, także poprzez budowę zbiornika na Wisłoce); (3) Przygotowanie
i realizacja inwestycji OZE; (4) Dokonywanie wspólnych zakupów energii; (5) Analiza
i ocena możliwości współdziałania w zakresie usług komunalnych.
16. Transport i komunikacja: (1) Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej; (2) Poprawa
jakości sieci dróg; (3) Lobbing w celu przywrócenia komunikacji kolejowej oraz
zwiększenia prędkości podróżnej na połączeniach kolejowych, drogach wojewódzkich
oraz krajowych, budowy obwodnic Jasła i Kołaczyc; (4) Powiatowy węzeł transportowy
(M. Jasło); (5) Analiza i ocena możliwości konsolidacji usług transportowych na poziomie
powiatu i ponadpowiatowym.
17. Edukacja:

(1)

Opracowanie

(2) Wykorzystanie

możliwości

wytycznych
przekazania

dotyczących
szkół

utrzymania

podmiotom

sieci

szkół;

niepublicznym;

(3) Zwiększenie nacisku na doskonalenie zawodowe nauczycieli; (4) Poprawa dostępności
i przepływu informacji wśród pracowników oświaty; (5) Organizacja wydarzeń
promujących edukację i kształcenie ustawiczne; (6) Szeroka współpraca na rzecz
tworzenia warunków rozwoju dla najzdolniejszych uczniów.
18. Kultura: (1) Koordynacja kalendarza imprez kulturalnych i ich wzajemna promocja;
(2) Powołanie Jasielskiego Forum Pracowników Kultury; (3) Organizowanie wspólnych
szkoleń dla pracowników zajmujących się kulturą; (4) Budowanie „markowych wydarzeń”
kulturalnych; (5) Uzgadnianie i realizacja wspólnych projektów z obszaru kultury
w ramach LGD.
19. Opieka zdrowotna: (1) Koordynacja realizacji zadań publicznych z zakresu opieki
zdrowotnej na poziomie powiatu; (2) Tworzenie kompleksowego systemu informacji
o dostępności usług medycznych na terenie powiatu jasielskiego.
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20. Dodatkowa rekomendacja systemowa to opracowanie koncepcji założenia związku lub
stowarzyszenia gmin powiatu jasielskiego, które mogłoby przekształcić się (przy założeniu
wejścia w życie Ustawy o współdziałaniu na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego)
w zespół współpracy terytorialnej. W ramach nowego związku/zespołu mogłyby działać
zespoły z określonymi zadaniami i celami, których zalążkiem są dotychczasowe formy
kontaktów roboczych istniejące w skali powiatu, jak np. zespół kierowników zakładów
komunalnych, zespoły ds. oświaty, komunikacji i transportu, kultury, opieki zdrowotnej,
zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zespół ds. współpracy
z przedsiębiorcami, zespół ds. projektów. Jednym z podstawowych zadań nowego
stowarzyszenia/zespołu byłoby generowanie pomysłów i planów w zakresie projektów
zewnętrznych na okres 2014-2020.
21. Ze względu na ogólny charakter rekomendacji oraz fakt, że dotyczą one w większości
kierunków działań związanych z usprawnieniami organizacyjnymi (a nie inwestycji),
wymagane zmiany formalne mogą być w większości wprowadzone na poziomie jednostki
samorządowej lub nie wymagają zmian w zakresie prawa wewnętrznego/lokalnego. Dla
większości rekomendacji, potrzeba lub brak konieczności wprowadzenia odpowiednich
zmian formalnych mogą wynikać ze specyficznych uwarunkowań organizacyjnych
konkretnej gminy i potrzeby regulacji wewnętrznych w formie zarządzenia, pisma
okólnego, opisu projektu lub innych – w zależności od charakteru rekomendacji.
Wprowadzenie rekomendacji systemowej (założenie stowarzyszenia lub związku
międzygminnego) wymaga uchwały podejmowanej przez rady zainteresowanych gmin.
22. Jak wynika z przeprowadzonych badań oraz wstępnych analiz, wydatki budżetowe
z tytułu wprowadzenia większości rekomendacji dla poszczególnych jednostek wydają się
marginalne, gdyż rekomendacje dotyczą usprawnień organizacyjnych i budowania
różnych form wymiany informacji. Realizacja rekomendacji systemowej związana jest
z kosztami budżetowymi (przygotowania działalności, wkładów finansowych lub
kapitałowych, bieżącego funkcjonowania związku), natomiast powstanie nowej
organizacji może przynieść dodatkowe korzyści budżetowe swoim członkom poprzez
m.in. zwiększenie zdolności do generowania nowych projektów finansowanych przez
Unię Europejską.
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23. Zgłoszone rekomendacje będą miały także możliwości finansowania w ramach nowej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 m.in. w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
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1. Wprowadzenie

1.1.

Kontekst badań
Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu jasielskiego została
przygotowana przez Zespół HMR Doradztwo Strategiczne s.c. w ramach projektu „Jasielska
Strefa Usług Publicznych”. Głównym celem projektu jest przygotowanie systemowego
i zintegrowanego podejścia do świadczenia usług publicznych na terenie jasielskiego obszaru
funkcjonalnego (obszar powiatu jasielskiego), który tworzą następujące jednostki samorządu
terytorialnego:


miasto Jasło;



Brzyska;



Dębowiec;



gmina Jasło;



Kołaczyce;



Krempna;



Nowy Żmigród;



Osiek Jasielski;



Skołyszyn;



Tarnowiec;



powiat jasielski.

W ramach projektu przedmiotem badania zostały objęte następujące kategorie usług
publicznych:


usługi komunalne i zaopatrzenie w energię;



komunikacja i transport publiczny;



edukacja;



kultura;



opieka zdrowotna.
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Projekt „Jasielska Strefa Usług Publicznych” jest unikatowym w skali całej Polski
przedsięwzięciem, w którym z inicjatywy samorządów lokalnych podjęto próbę
wypracowania i wdrożenia usystematyzowanego, zintegrowanego i partycypacyjnego
podejścia do doskonalenia świadczenia usług publicznych. Narzędziem spajającym ogół
działań podejmowanych w ramach „Jasielskiej Strefy Usług Publicznych” będzie
Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych na lata 2014-2020 dla jasielskiego
obszaru funkcjonalnego, której realizacja ma się przyczynić do zniwelowania dysproporcji
w poziomie świadczenia usług publicznych dzielących powiat jasielski od powiatów,
w których usługi publiczne są dostarczane na co najmniej przeciętnym poziomie w kraju.
Długofalowym celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, poza
poprawą poziomu świadczonych usług, ma być również znaczący wzrost uczestnictwa
mieszkańców gmin powiatu jasielskiego w decydowaniu o kierunkach jego rozwoju oraz
ożywienie i rozprzestrzenianie procesów rozwojowych w powiecie.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu na projekty jednostek samorządu
terytorialnego oraz ich zrzeszeń, dotyczące działań wspierających podnoszenie dostępności,
jakości i efektywności usług publicznych. Do tego (organizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013) konkursu przystąpiły wszystkie jednostki
samorządu lokalnego tworzące jasielski obszar funkcjonalny. Projekt zatytułowany „Jasielska
Strefa Usług Publicznych” został przyjęty do realizacji, a w dniu 31 grudnia 2012 r. zawarto
umowę na jego wykonanie.
Fundamentem jasielskiej metody doskonalenia świadczenia lokalnych usług
publicznych jest oparcie wszelkich działań na ścisłych mechanizmach kooperacji między
jednostkami samorządu terytorialnego, mieszkańcami i organizacjami społecznymi oraz
środowiskiem gospodarczym. Funkcję tę zapewniają zespoły gminne Jasielskiej Agory oraz
obywatelskie forum Jasielska Agora.
To co wyróżnia inicjatywę jasielską, to także ścisłe oparcie prac nad Zintegrowaną
Strategią na wynikach badań i analiz. Prace diagnostyczne zostały powierzone
specjalistycznym zespołom badawczym i ekspertom odpowiadającym za przygotowanie
następujących opracowań:


Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach
powiatu jasielskiego;
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Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych
pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego;



Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego;



Ekspertyza w zakresie możliwości zwiększenia roli podmiotów zewnętrznych oraz
wdrożenia partnerstwa publiczno-prywatnego w realizację usług publicznych;



Ekspertyza w zakresie optymalizacji zabezpieczenia energetycznego gmin powiatu
jasielskiego.

Zespół badawczy HMR Doradztwo strategiczne s.c. przygotował trzy pierwsze
diagnozy oraz przygotuje w okresie grudzień 2013 – czerwiec 2014 Zintegrowaną Strategię
Świadczenia Usług Publicznych na lata 2014-2020 dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego.
Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach
powiatu jasielskiego powstaje w celu uzyskania gruntownych informacji ilościowych
i jakościowych o aktualnym stanie realizacji lokalnych usług publicznych. Na potrzeby
diagnozy stanu usług publicznych w powiecie jasielskim wykorzystywane są dane wtórne
oraz dane pierwotne gromadzone we wszystkich gminach powiatu przy wykorzystaniu
zróżnicowanych technik badawczych. Newralgicznym elementem tej diagnozy było badanie
społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego,
przeprowadzone wśród indywidualnych i instytucjonalnych klientów usług publicznych.
Badanie to zostanie zrealizowane za pomocą telefonicznych wywiadów wspomaganych
komputerowo (CATI), wywiadów realizowanych za pośrednictwem internetu (CAWI) oraz
ankiet tradycyjnych (PAPI).
Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych
pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego analizuje mechanizmy koordynacji działań
instytucji samorządowych i włączenia partnerów zewnętrznych do świadczenia usług
publicznych. Analizie poddane zostały cztery rodzaje koordynacji, a mianowicie: koordynacja
wewnętrzna (w gminach i powiecie), koordynacja horyzontalna (pomiędzy gminami),
koordynacja wertykalna (pomiędzy gminami a powiatem) oraz koordynacja zewnętrzna
(pomiędzy gminami i powiatem a m.in. administracją rządową).
Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego zawiera pogłębioną
analizę czterech rodzajów kapitału konstytuujących kapitał intelektualny, tj. ludzkiego,
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społecznego, strukturalnego i relacyjnego. Celem tej analizy jest zidentyfikowanie trendów
rozwojowych oraz określenie krytycznych dla poszczególnych rodzajów kapitału obszarów
interwencji. Badania kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego zostaną
przeprowadzone w czterech grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze)
oraz

środowisk

determinujących

rozwój

Jasła

i

obszaru

funkcjonalnego

(władz

samorządowych, biznesu, mieszkańców, nauki, kultury oraz mediów lokalnych). Oryginalność
zastosowanego podejścia polega na tym, że badanie to będzie realizowane w oparciu
o metodologię Raportu o kapitale intelektualnym Polski z 2008 r. oraz koncepcję kapitału
intelektualnego zawartą w Raporcie Polska 2030. Obydwa podejścia badawcze były jak dotąd
wykorzystywane wyłącznie w badaniach ogólnokrajowych lub regionalnych. Jasło oraz gminy
powiatu jasielskiego są pierwszym lokalnym obszarem funkcjonalnym w Polsce, w którym
poziom kapitału intelektualnego został zbadany za pomocą całościowej metodologii
badawczej oraz z wykorzystaniem pełnego zakresu technik badawczych.
Zarówno diagnozy, jak również przygotowane w tym samym czasie ekspertyzy,
stanowią podstawowy materiał analityczny dla przygotowania Zintegrowanej Strategii
Świadczenia Usług Publicznych na lata 2014-2020 dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego.
Kluczowym elementem koncepcji „Jasielskiej Strefy Usług Publicznych” jest
Zintegrowana Strategia. Powstanie ona w formule partycypacyjnej. Jej zakres merytoryczny
obejmuje m.in. cele i zadania wykonawcze realizowane w każdym segmencie usług lokalnych
(edukacja, kultura, opieka zdrowotna, komunikacja i transport publiczny oraz usługi
komunalne i zaopatrzenie w energię). Strategia wymaga podejmowania działań, które
wykraczają zasięgiem poza granice danych gmin, co odpowiada nowoczesnemu podejściu do
zarządzania lokalnymi usługami publicznymi.
Podstawowym problemem, jakiemu realizowany projekt stara się zapobiec, jest niska
dostępność, jakość i efektywność lokalnych usług publicznych świadczonych na obszarze
powiatu jasielskiego. Problem ten jest eliminowany poprzez poprawę kooperacji oraz
wzajemnej koordynacji działań podejmowanych przez naturalnych partnerów, jakimi w tym
przypadku są jednostki samorządu terytorialnego. Współpraca tych jednostek pozwoli na
wypracowanie synergicznych, a przez to znacznie efektywniejszych mechanizmów
dostarczania usług, niż ma to miejsce w przypadku ich świadczenia w granicach podziału
administracyjnego.
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Realizacja projektu sprzyja także konsolidacji lokalnych środowisk samorządowych,
społecznych i gospodarczych wokół idei opracowania i realizacji Zintegrowanej Strategii.
Praca nad tym dokumentem w sposób bezpośredni przyczyni się do oszczędności środków
wydatkowanych na świadczenie usług, ich lepszego terytorialnego rozmieszczenia, a także
uruchomi mechanizmy partycypacji obywatelskiej w zakresie planowania i zarządzania
usługami publicznymi.
Z kolei opracowanie zestawu diagnoz dotyczących istniejących rozwiązań w zakresie
świadczenia usług publicznych na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego oraz poziomu
kapitału intelektualnego przyczyni się do uzyskania wiedzy na temat mocnych stron oraz
barier i ograniczeń rzutujących na poziom usług oferowanych mieszkańcom powiatu
jasielskiego. Diagnozy te stanowią również ważne źródło danych o sytuacji społecznej oraz
w zarządzaniu publicznym w powiecie jasielskim, które są wykorzystywane przez samorządy
jasielskie dla przygotowania i realizacji licznych projektów rozwojowych oraz wpływania na
kierunki realizacji polityki regionalnej w województwie podkarpackim.
Ogół działań podejmowanych w ramach „Jasielskiej Strefy Usług Publicznych” służy
przyspieszeniu mechanizmów dyfuzji rozwojowych w powiecie jasielskim i gminach tego
powiatu.

1.2.

Cel i zakres badania
Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu jasielskiego została
przygotowana w okresie sierpień-październik 2013 r. Celem badania było przeanalizowanie
możliwości poprawy koordynacji działań instytucji samorządowych i włączenia partnerów
zewnętrznych do świadczenia usług publicznych oraz możliwych do zastosowania modeli na
terenie gmin powiatu jasielskiego, w następujących obszarach: kultura, edukacja, opieka
zdrowotna, komunikacja (w tym transport publiczny), usługi komunalne i zaopatrzenie
w energię.
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Z tak sformułowanego celu badania wynikały następujące pytania badawcze
sformułowane w SIWZ:
1. Jaki jest stan obecny koordynacji działań w zakresie usług publicznych na terenie powiatu
jasielskiego?
2. Jakie są pożądane kierunki zmian w zakresie wykorzystywania pełnego potencjału gmin
powiatu jasielskiego w zakresie oferowania usług publicznych?
3. Jakie są pożądane sposoby i zakres koordynacji?
4. Jaki jest zakres koniecznych zmian formalnych?
5. Jakie są skutki budżetowe tych zmian dla poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego?

Do powyższego katalogu pytań zostały dodane trzy następujące pytania badawcze:
1. Jaki jest stan obecny koordynacji horyzontalnej (czyli koordynacji pomiędzy podmiotami
w granicach danej jednostki samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami)
oraz koordynacji wertykalnej (czyli koordynacji na różnych poziomach jednostek
samorządowych)?
2. Jakiego rodzaju uwarunkowania/czynniki prawne i instytucjonalne determinują (zarówno
w pozytywny, jak i w negatywny sposób) obecny stan koordynacji?
3. W jaki sposób inni interesariusze – spoza grona jednostek samorządu terytorialnego –
przyczyniają się obecnie do koordynacji?

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania odniesiono się także do szczegółowych
charakterystyk omówionych w Diagnozie stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi
publiczne w gminach powiatu jasielskiego.
Zakres badania wyznaczają jego przedmiot oraz kryteria analizy. Przedmiotem
badania było pięć kategorii usług publicznych, które zostały zdefiniowanie w sposób
następujący:


usługi komunalne i zaopatrzenie w energię – wodociągi, kanalizacja, odbiór i wywóz
odpadów i ścieków, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz usługi tele
i radiokomunikacyjne (telefon, radio, telewizja, internet);



komunikacja i transport publiczny – stan dróg i linii kolejowych, możliwości
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przemieszczania się na terenie powiatu oraz organizacja transportu zbiorowego
(autobusów, busów, kolei) wraz ze stanem taboru, przystanków, wiat, dworców i stacji;


edukacja – edukacja obowiązkowa, obejmująca dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat, opieka
nad dziećmi w wieku do 6 lat oraz wszelkie formy pozaszkolnej edukacji młodzieży
i dorosłych;



kultura – usługi ośrodka kultury, bibliotek, kin, teatrów i muzeów oraz wydarzenia
kulturalne;



opieka zdrowotna – usługi podstawowej opieki zdrowotnej oraz usługi specjalistyczne.
Kryteriami analizy wyznaczającymi zakres badania były natomiast podstawowe

rodzaje koordynacji oraz sposób ich interpretacji:


koordynacja wewnętrzna – rozumiana jako koordynacja w poszczególnych jednostkach
samorządu terytorialnego;



koordynacja horyzontalna (pozioma) – rozumiana jako koordynacja między jednostkami
samorządu terytorialnego (w tym przypadku gminami powiatu jasielskiego);



koordynacja wertykalna (pionowa) – rozumiana jako koordynacja pomiędzy gminami
a powiatem;



koordynacja zewnętrzna – rozumiana jako koordynacja między jednostkami samorządu
terytorialnego

a

podmiotami

zewnętrznymi,

w

tym

administracją

rządową,

przedsiębiorstwami.
Dane na ten temat zostały przestawione w układzie poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego wchodzących w skład jasielskiego obszaru funkcjonalnego.

1.3.

Struktura diagnozy
Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu jasielskiego została
przygotowana w następującej strukturze:


Streszczenie;



Spis treści;
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Wprowadzenie;



Kontekst teoretyczny;



Opis wyników badania w zakresie dotyczącym koordynacji usług publicznych objętych
badaniem;



Wyzwania i rekomendacje;



Zakres koniecznych zmian formalnych;



Skutki budżetowe zmian;



Aneksy, w tym raport metodologiczny oraz narzędzia badawcze.

1.4.

Zespół badawczy
Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu jasielskiego została
przygotowana przez zespół autorski w składzie:


Bohdan Turowski – koordynator prac nad diagnozą;



Jan Bereza – ekspert ds. usług kulturalnych;



Tomasz Kucharski – ekspert ds. usług zdrowotnych;



Dariusz Szklarczyk – ekspert ds. usług edukacyjnych oraz społecznego zapotrzebowania
na usługi publiczne;



dr inż. Wiesław Wańkowicz – ekspert ds. usług komunalnych i zaopatrzenia w energię
oraz komunikacji i transportu;



dr Seweryn Krupnik – koordynator prac nad diagnozą na temat stanu usług;



dr hab. Stanisław Mazur – kierownik projektu;



dr Marcin Zawicki – koordynator badań.
Raport pt. Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne

w gminach powiatu jasielskiego został przygotowany przez zespół autorski koordynowany
przez dra Seweryna Krupnika.
Raport pt. Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego został
przygotowany przez zespół autorski koordynowany przez dr Magdalenę Jelonek, w którego
skład weszły również dr Katarzyna Kwarcińska oraz Iwona Krzywda.
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1.5.

Uczestnicy badania
Autorzy niniejszej diagnozy pragną wyrazić podziękowania:



mieszkańcom powiatu jasielskiego – za udział w badaniach społecznego zapotrzebowania
na usługi publiczne (telefonicznych, internetowych i ankietowych), przeprowadzonych
w okresie wrzesień-październik 2013;



członkom społecznego forum Jasielskiej Agory – za udział w badaniach oraz opinie
zgłoszone do treści niniejszej diagnozy;



członkom Zespołów Gminnych Jasielskiej Agory – za opinie dotyczące ustaleń
diagnostycznych oraz pomoc w wypracowaniu rekomendacji;



koordynatorom gminnym i koordynator powiatowemu – za pomoc w organizacji procesu
badawczego w jednostkach samorządu terytorialnego;



wójtom, burmistrzom i staroście powiatu – za stworzenie dogodnych warunków do
przeprowadzenia badania w kierowanych jednostkach oraz przedstawienie opinii na
temat zawartości niniejszej diagnozy;



uczestnikom wywiadów indywidualnych
terytorialnego

i

samorządowych

– pracownikom jednostek samorządu

jednostek

organizacyjnych,

pracownikom

przedsiębiorstw i innych instytucji świadczących usługi publiczne, przedsiębiorcom oraz
przedstawicielom organizacji pozarządowych – za udział w badaniach;


uczestnikom wywiadów grupowych – pracownikom jednostek samorządu terytorialnego
i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownikom przedsiębiorstw i innych
instytucji świadczących usługi publiczne, przedsiębiorcom oraz przedstawicielom
organizacji pozarządowych – za udział w badaniach;



panu Andrzejowi Czerneckiemu, Burmistrzowi Miasta Jasło – za stworzenie przyjaznej dla
realizacji badań atmosfery współpracy jednostek samorządu terytorialnego;



paniom Małgorzacie Adamskiej-Chmiel oraz Monice Kiczurze-Wójcik – za wsparcie
w zakresie

koordynacji

i

organizacji

badań

na

terenie

jasielskiego

obszaru

funkcjonalnego;


panu dr Krzysztofowi Głucowi – za współpracę metodologiczną i merytoryczną w toku
realizowanych badań;



pani Agacie Koba, rzeczniczce prasowej Urzędu Miasta w Jaśle – za wsparcie w zakresie
promocji badań.
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2. Kontekst teoretyczny
Koncepcja metodologii badania w ramach modułu 2 została zbudowana na podstawie
ogólnych założeń metodologicznych sformułowanych w ofercie przedstawionej przez
Wykonawców. Koncepcja ta opiera się na kontekście teoretycznym związanym
z problematyką koordynacji usług publicznych w administracji publicznej – w tym
w szczególności w administracji samorządowej. Kontekst ten został opracowany przy
wykorzystaniu kluczowych pozycji z zakresu literatury naukowej związanej z tym obszarem –
co zostało przedstawione w pierwszej części niniejszego punktu. Z kolei w następnej części
tego punktu omówiono kontekst strategiczny obszaru koordynacji usług publicznych – przy
wykorzystaniu dokumentów strategicznych Unii Europejskiej oraz rozwiązań występujących
na poziomie krajowym.
W rozdziale tym omówiono szczególnie istotne – z punktu widzenia mechanizmów
koordynacji i współpracy podmiotów administracji publicznej – teorie i modele odnoszące się
do:


dobrego rządzenia (good governance);



nowego zarządzania publicznego (new public management);



zarządzania wielopoziomowego (multi-level governance);



współzarządzania (governance);



współprodukcji (co-production).

Zastosowanie powyższych modeli umożliwia identyfikację mechanizmów współpracy
i koordynacji w poszczególnych fazach projektowania, realizacji i ewaluacji polityk
publicznych – szczególnie tych, które odnoszą się do usług publicznych. Szczególnie istotne
w tym kontekście staje się wyróżnienie interesariuszy tego procesu – w tym klientów,
społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, określenie ich oczekiwań oraz potrzeb
i ich włączenie do poszczególnych faz planowania i realizacji usług publicznych.
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Dobre rządzenie
Pojęcie dobre rządzenie (good governance) – po raz pierwszy zostało wprowadzone
przez Bank Światowy do realizowanych przez siebie programów pomocowych na początku
lat 90. XX wieku. Bank Światowy definiuje ten termin jako procesy i instytucje służące
podejmowaniu decyzji i sprawowaniu władzy w danym kraju1. Definicje dobrego rządzenia
stosowane przez organizacje międzynarodowe odnoszą się zwykle do dwóch wymiarów:
1. Funkcjonowania administracji i władz politycznych (na wszystkich poziomach władzy).
2. Włączania w procesy decyzyjne grup interesów oraz organizacji społecznych
i pozarządowych.

Elementy przywołanej powyżej definicji są zgodne z zakresem przedmiotowym
badania wykonanego w ramach modułu 2 projektu – obejmującym także wsparcie funkcji
strategicznych i wykonawczych administracji publicznej w zakresie realizowanych usług
publicznych.
Także kryteria dobrego rządzenia – obejmujące np. według Białej Księgi „European
Governance”2: otwartość, partycypację, rozliczalność, efektywność i koherencję – są zgodne
z zakresem tematycznym badania. Kryteria dobrego rządzenia są też od szeregu lat
przedmiotem zainteresowania Komisji Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych.
Dostępne są dane porównawcze dla poszczególnych wymiarów, kryteriów i wskaźników
dobrego rządzenia – w skali międzynarodowej (jak np. „Worldwide Governance Indicators
1996-2012” publikowane przez Bank Światowy3).
Z kolei polscy badacze wyróżniają sześć wymiarów analizy „dobrego rządzenia”,
a mianowicie:
1. Demokratyczne państwo prawne.
2. Przejrzystość.
3. Rozliczalność.
4. Partycypacja.
5. Społeczna inkluzja.
6. Skuteczność i efektywność.
1

Governance and Development, The World Bank, Washington 1992.
European Governance. A white paper, Commission of the European Communities, Brussels, 25.7.2001.
3
Baza wskaźników dostępna na stronie: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home.
2
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Wymiary tej analizy można podzielić na trzy grupy. Pierwsze dwa (demokratyczne
państwo prawne oraz przejrzystość) – mają charakter substancjalny, odnoszą się przede
wszystkim do formy rządzenia. Dwa następne (rozliczalność oraz partycypacja) – mają
charakter proceduralny, odnoszą się przede wszystkim do mechanizmów rządzenia. Dwa
ostatnie (społeczna inkluzja oraz skuteczność i efektywność) – mają charakter celowościowy,
odnoszą się przede wszystkim do wyników rządzenia. Przy czym „społeczna inkluzja” odnosi
się raczej do tego, czego trzeba unikać – cele negatywne, zaś skuteczność i efektywność do
tego, co trzeba osiągać – cele pozytywne.
Takie pogrupowanie kryteriów pozwala ująć je w „cykl rządzenia”. Mówilibyśmy
wówczas o warunkach (instytucjonalnych), zasadach (proceduralnych) oraz następstwach
(społecznych) dobrego rządzenia jako (napędzającego się) procesu (politycznego). Takie
procesowe spojrzenie ułatwia dostrzeżenie, że poszczególne (pożądane) cechy dobrego
rządzenia są wzajemnie uwarunkowane. To co w jednej perspektywie (krótszej) ma być
wynikiem dobrego rządzenia w innej (dłuższej) staje się warunkiem – społeczna inkluzja
warunkuje respektowanie zasad państwa prawnego i partycypację obywatelską4.
U podstaw tego podejścia do analizy dobrego rządzenia leży przekonanie, że władza
publiczna nabiera coraz istotniejszego znaczenia, w coraz większym stopniu wpływając na
przebieg i kształt procesów rozwojowych zachodzących w sferze społecznej i ekonomicznej.
Powszechnie uznaje się, że nie sposób budować spójności społecznej, tworzyć warunków dla
rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, nie sposób budować zaufania obywateli
do państwa i warunków dla realizacji ich aspiracji w różnych sferach życia bez państwa
efektywnego, sprawnego i skutecznego a więc bez państwa służebnego. Bez dobrze
działającego państwa i władzy publicznej rozwój społeczno-gospodarczy cechuje się
niewielką dynamiką, niepewnością oraz brakiem spójności w jej szerokim rozumieniu.
Warunkiem sine qua non państwa sprawnego i służebnego jest dobrze działająca
administracja publiczna.

4

Założenia metodyczno-organizacyjne badania nad jakością rządzenia w Polsce, opracowane przez zespół
ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu
Warszawskiego, którego prace koordynował prof. dr hab. J. Hausner, 2008.
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Nowe zarządzanie publiczne
Koncepcja nowego zarządzania publicznego pojawiła się na przełomie lat 70. i 80. XX
wieku, początkowo w krajach anglojęzycznych i państwach skandynawskich5. Charakter tych
reform znacząco różnił się w poszczególnych krajach. Tym niemniej posiadały one wspólne
atrybuty, w tym podzielane przekonanie o nieuchronności prywatyzacji sektora publicznego,
konieczności

jego

deregulacji,

demonopolizacji,

debiurokratyzacji

oraz

zasadności

wykorzystania dla zarządzania sprawami publicznymi instrumentarium właściwego dla
organizacji komercyjnych. Ideologiczną podstawę tych reform tworzyło z jednej strony
pragmatyczne przekonanie o niemożności utrzymania nazbyt kosztownego i mocno
niesprawnego modelu państwa dobrobytu. Z drugiej zaś strony było to silne neoliberalne
przekonanie o konieczności wprowadzenia do sektora publicznego logiki charakterystycznej
dla wolnego rynku.
Reformy te określono uogólniającym mianem nowego zarządzania publicznego6.
Podejmowane w ich ramach działania modernizacyjne wiążą się z:


decentralizacją władzy i zasobów publicznych poprzez ich delegowanie na rzecz agencji
regulacyjnych i wykonawczych realizujących zadania państwa, przy równoczesnej
centralizacji władzy rządu nad podmiotami wdrażającymi reformy o charakterze
instytucjonalnym;



kontraktowaniem usług publicznych do organizacji niepublicznych, uznawanych za
organizacje społeczne oraz wsparcie tych organizacji i instytucji naukowych ze środków
publicznych. Uzasadnieniem dla tego wsparcia jest fakt, iż ich działania wiążą się
z wysokimi kosztami zewnętrznymi i służą ochronie podstawowych praw człowieka;



przekazaniem tych zadań publicznych, które nie wiążą się z wykonywaniem władzy
publicznej, podmiotom rynkowym oraz organizacjom społecznym;



wzmocnieniem mechanizmów rozliczalności i odpowiedzialności agencji publicznych
i organizacji społecznych poprzez kontrolę wyników powierzonych im zadań publicznych
(prymat społecznych mechanizmów rozliczalności nad klasycznymi mechanizmami
kontroli biurokratycznej);

5

Nie oznacza to oczywiście, że w okresach wcześniejszych nie podejmowano prób reformowania i doskonalenia
administracji publicznej. To jednak co przesądza o odmienności tych reform, to ich zakres oraz intensywność ich
wprowadzania.
6
Hood C., The ‘New Public Management’ in the 1990s: Variations on a Theme, Accounting Organizations and
Society” 1995 20(2/3).
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polityką kadrową względem urzędników służby cywilnej opartą na bardziej elastycznych
regułach zatrudnienia;



kompetencjami

urzędników

służby

cywilnej

wykraczającymi

poza

techniczne

umiejętności i etyczne postępowanie. Oczekuje się od nich samodzielności i zdolności
menedżerskich;


zróżnicowanym, konkurencyjnym systemem wynagradzania urzędników służby cywilnej
opartym o zobiektywizowany system oceniania jakości ich pracy oraz stworzenie im
możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego;



szerokim wykorzystaniem technologii informatycznych, w szczególności internetowych
w zakresie audytu, zakupów, płatności i prowadzenia działań informacyjnych7.
W opinii badaczy OECD kluczowymi wyróżnikami reform nowego zarządzania

publicznego są:


nacisk na jakość zarządzania;



elastyczne i zdecentralizowane mechanizmy zarządzania finansowego;



zdecentralizowany system zarządzania zasobami ludzkimi, wzrastające wykorzystanie
form gratyfikacji opartych o wyniki pracy oraz indywidualne umowy o pracę;



responsywność względem użytkowników usług publicznych;



decentralizacja władzy i odpowiedzialności;



wykorzystanie rynkowych mechanizmów zarządzania sprawami publicznymi (np. rynków
wewnętrznych);



wykorzystanie opłat, bonów, franchisingu i kontraktowania;



prywatyzacja rynkowo zorientowanych przedsiębiorstw publicznych8.
Postulaty neoliberalne w odniesieniu do administracji publicznej odbiły się przede

wszystkim na jej funkcji tradycyjnie określanej jako świadcząca, tj. polegająca na
zapewnieniu obywatelom usług publicznych9. Klasyczny model wykonywania zadań
administracji świadczącej w oparciu o formy prawa publicznego i państwowe (publiczne)
jednostki organizacyjne – zgodnie z dogmatami NPM – należałoby traktować jako z natury
7

Szerzej zagadnienie to opisano w pracy: Bresser-Pereira L.C., Democracy and Public Management Reform.
Building the Republican State, Oxford University Press Inc 2004, s. 190-192.
8
Public Management Developments: Survey, OECD, Paris 1993.
9
Czarnik Z., Posłuszny J., Zakład publiczny, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa
Administracyjnego. Tom 6: Podmioty administrujące, Warszawa 2011, s. 438-439.
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nieefektywny. W związku z tym, nowe zarządzanie publiczne w sferze świadczenia usług
publicznych opiera się na haśle urynkowienia (marketization, market-based mechanisms).
Pojęcie to rozumiemy szeroko jako zastosowanie w organizowaniu i bezpośrednim
świadczeniu usług publicznych mechanizmów opartych na konkurencji, prywatnoprawnych
formach organizowania i świadczenia usług, szerokim udziale podmiotów prywatnych
w tym procesie oraz zapewnieniu obywatelom wyboru dostawców danej usługi10.
W praktyce urynkowienie administracji świadczącej przybiera trzy podstawowe formy
organizacyjno-finansowo-prawne:


zlecanie wykonywania zadań publicznych podmiotom prywatnym (tzw. outsourcing
zadań publicznych);



partnerstwo publiczno-prywatne;



vouchery na usługi publiczne11.

Zarządzanie wielopoziomowe
Koncepcja wielosegmentowego zarządzania politycznego (multi-level governance)
wychodzi z założenia, że trwałą konsekwencją procesu integracji europejskiej jest zatarcie
podziału na klasycznie rozumiane funkcje zewnętrzne i wewnętrzne państwa oraz organów
władzy publicznej. Kwestionuje ona tradycyjny model zarządzania polityką w państwie
oparty o rząd (government) na rzecz harmonijnego zarządzania sprawami publicznymi
(governance) – co na poziomie lokalnym odbywa się przez samorząd terytorialny
i organizacje obywatelskie i gospodarcze oraz wspólnoty obywateli o charakterze lokalnym.
W ten sposób wytwarza się układ wielosegmentowy skupiający cały zakres funkcjonowania
sfery publicznej12.
Koncepcja ta preferuje sieciowy model funkcjonowania ośrodków decyzyjnych we
współczesnym społeczeństwie. Tworzące się sieci są niezależne od siebie, jednocześnie
zachowując współzależność wobec generalnych zasad określanych przez system prawa
i polityk publicznych formułowanych na różnych szczeblach. Jest to ułatwione przez rozwój
technologii

komunikacyjnych

i

informacyjnych

10

wykorzystujących

środowiska

sieci

Sześciło D., Rynek – konkurencja – interes publiczny. Wyzwania prawne urynkowienia usług publicznych, 2013
(maszynopis).
11
OECD, Modernising Government. The Way Forward, Paris 2005, s. 131.
12
patrz m.in. The Committee of the Regions White paper on Multi-level Governance, European Union
Committee of the Regions, Brussels 2009.
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komputerowych i nowoczesne metody przetwarzania i gromadzenia informacji. Sieci
prowadzą samodzielną działalność, pozostając jednak w nieustannych interakcjach, często
o charakterze negocjacyjnym.
Zarządzanie

wielopoziomowe

charakteryzuje

się

przez

nie-hierarchiczne,

deliberatywne i apolityczne zarządzanie poprzez sieci publiczno/prywatne i quasiautonomiczne agencje wykonawcze13. W perspektywie zarządzania wielopoziomowego
obywatele i ich zbiorowości są postrzegani jako podmioty aktywnie zaangażowane w sprawy
publiczne. W tym modelu państwo i administracja publiczna tracą monopol na zarządzanie
sprawami publicznymi, stają się jednym z wielu podmiotów zaangażowanych w ten proces.
Pojawienie się zarządzania wielopoziomowego prowadzi do intensyfikacji interakcji
społecznych, pogłębienia ich współzależności, wzrostu kompleksowości życia społecznego
oraz jego funkcjonalnej dyferencjacji i normatywnej heterogenizacji. Przeobrażenia te niosą
za sobą szereg istotnych konsekwencji dla wykonywania władzy publicznej i logiki działania
państwa14.

Współzarządzanie
Paradygmat współrządzenia eksponuje centralne znaczenie sposobu w jaki zachodzą
interakcje między aktorami o zróżnicowanym statusie (państwowym, społecznym,
prywatnym) uczestniczącymi w procesie podejmowania decyzji publicznych. Takie interakcje
nie są determinowane poprzez władzę państwa, ale poprzez jego zdolność do sterowania
relacjami sieciowymi odzwierciedlającymi dynamikę współzależności aktorów systemu
zarządzania sprawami publicznymi15. W tym podejściu problemy państwa i jego administracji
wykraczają poza granice urzędów i organizacji publicznych „rozlewając się” na terytorium
przynależne innym aktorom społecznym16. W zarządzaniu współuczestniczącym równie wiele
uwagi, jak protagoniści nowego zarządzania publicznego przywiązują do wyników, poświęca
się jakości procesów rządzenia i zarządzania sprawami publicznymi17.

13

Hix S., The study of the European Union II: the 'new governance' agenda and its rival, Journal of European
Public Policy, Volume 5, Issue March 1998, s. 54.
14
Rhodes R., The Hollowing Out of the State, Political Quarterly, 1994, nr 65, s. 138-151.
15
Chhotray V., Stoker G., Governance Theory and Practice A Cross-Disciplinary Approach, Palgrave Macmillan,
2009, s. 16-17.
16
Ibidem, s. 21.
17
S. Mazur (red.), Modernizacja polskiej administracji publicznej – wybrane aspekty, Małopolska Szkoła
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W ostatnich latach w debacie nad sposobami reformowania administracji publicznej
krzyżują się dwie wyraźnie odrębne ścieżki teoretyczne. Pierwszą z nich podążają badacze,
którzy

konceptualnie

mierzą

się

z

problemem

państwa

sfragmentaryzowanego,

policentrycznego i kompleksowego spajanego przez mniej lub bardziej sformalizowane sieci.
To co zaprząta umysły badaczy podążających drugą z tych ścieżek to zagadnienie mieszania
się tradycyjnych pojęć podziału na państwo i społeczeństwo, jako że współrządzenie jest
często wytwarzane poprzez sieci, w których działają zarówno publiczni, jak i prywatni
aktorzy. To właśnie na ich styku rodzi się teoria współzarządzania18.
Cechy konstytutywne współzarządzania to:


włączenie w działania zbiorowe aktorów, organizacji i instytucji nimi zainteresowanych;



zacieranie się granic między powinnością i odpowiedzialnością za sprawy publiczne;



istnienie relacji zależnościowych pomiędzy zaangażowanymi w sprawy publiczne;



rozwój autonomicznych i samoregulujących się sieci;



administracja pełni rolę sterującą, zasadniczo unikając posługiwania się władczymi
metodami19.

Współprodukcja
Współprodukcja (co-production) w odniesieniu do usług publicznych może zostać
zdefiniowana jako współpraca organizacji publicznych i obywateli dla lepszego wykorzystania
swoich zasobów i środków, i tym samym osiągnięcia lepszych wyników i zwiększonej
efektywności działania20.
Motywy do wprowadzenia rozwiązań z zakresu współprodukcji to m.in.
wykorzystanie doświadczeń klientów i obywateli oraz związanych z nimi powiązań
sieciowych, dostarczanie usług publicznych o bardziej zróżnicowanym i dostosowanym do
potrzeb klientów charakterze, uzyskanie szerszego efektu informacji zwrotnej od klientów,
a także obniżka kosztów dostawy usług.

Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
18
Chhotray V., Stoker G., Governance Theory and Practice. A Cross-Disciplinary Approach, Palgrave Macmillan,
2009, s. 21.
19
Ibidem, s. 21.
20
Patrz m.in. Zarządzanie Satysfakcją Klienta. Europejski Podręcznik Praktyka, EIPA/KPRM, Warszawa 2008.
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Koncepcje i narzędzia współprodukcji mają na celu doprowadzić do zmiany
charakteru relacji pomiędzy profesjonalnymi dostawcami usług i ich użytkownikami poprzez
doprowadzenie do wzrostu współzależności między tymi dwoma grupami. Związane jest to
także z uznaniem twórczej roli klientów i społeczności lokalnej – przyjęciem zasady, że to
odbiorca usługi może wiedzieć na jej temat tyle samo lub więcej od dostawcy, a dostawca
może wykorzystywać informacje od klienta jako wsad do kształtowania polityki w zakresie
projektowania, dostawy i ewaluacji usług.

Model koordynacji usług publicznych w samorządach lokalnych
Kontekst naukowo-badawczy dla obszaru związanego z modułem 2 wynika także
z opracowań o charakterze aplikacyjnym – związanych z programami i projektami
realizowanymi przez organizacje międzynarodowe (Unię Europejską, Bank Światowy, OECD –
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Proponowane rozwiązania nie mają na
ogół charakteru teoretycznego, ale opierają się na wynikach badań empirycznych albo
opisach najlepszych praktyk, wynikających z doświadczeń organizacji samorządu
terytorialnego w różnych krajach.
W tej części przedstawimy przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności
i skuteczności koordynacji usług publicznych w samorządach lokalnych. Na wstępie
zaprezentujemy działania Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju OECD, Komisji Europejskiej oraz przykłady zaczerpnięte z innych państw. W dalszej
kolejności przedstawimy syntetyczną ocenę mechanizmów koordynacji stosowanych
w naszym kraju, przywołamy wybrane działania na rzecz ich wzmocnienia. W części
końcowej tego punktu przedstawimy działania projektowane dla nowego okresu
programowania Unii Europejskiej.

Bank Światowy
Jedną z prób stworzenia modelu współpracy samorządów lokalnych jest praca
wynikająca z badań i projektów Banku Światowego21. Zgodnie z założeniem takiego modelu,
efektywny system rozwoju lokalnego na rzecz dostawy usług publicznych powinien zawierać
21

Helling L., Serrano R., Warren D., Linking Community Empowerment, Decentralized Governance and Public
Service Provision through a Local Development Framework, World Bank Discussion Paper, September 2005.
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następujące elementy:


upełnomocnienie (empowerement) wszystkich aktorów systemu;



sprawne mechanizmy zarządzania na poziomie lokalnym (local governance) –
uwzględniające także partnerów społecznych;



system zapewnienia usług lokalnych;



wdrożenie mechanizmów rozwoju lokalnego sektora prywatnego.
Założenia modelu wykorzystują trzy alternatywne podejścia do rozwoju lokalnego

i budowy mechanizmów współpracy:
1. Podejście

sektorowej

decentralizacji

instytucji

–

wykorzystujące

organizacje

o specjalizacji funkcjonalnej na poziomie lokalnym, dysponujące autonomią operacyjną
w wyniku polityki delegacji uprawnień przez samorząd lokalny.
2. Podejście samorządności lokalnej – promujące wyraźnie wyodrębnione instytucje
administracyjne, dysponujące autonomią polityczną i administracyjną.
3. Podejście

wsparcia

organizacji

społecznych

–

promujące

transfer

zasobów

i upełnomocnienie społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych
jako łączników między obywatelami a dostawcami usług publicznych.
Inne podejścia22 wykorzystują budowę modeli ekonometrycznych do oceny relacji
pomiędzy decyzjami podejmowanymi na szczeblu lokalnym, co do współpracy w zakresie
usług publicznych, a korzyściami finansowymi, uzyskanymi z tego tytułu. Badania
przeprowadzone na dużej grupie francuskich samorządów wykazały, że korelacja między
tymi dwoma zmiennymi jest dodatnia. Wykazano także, że występuje w tym zakresie efekt
naśladownictwa – jednostka samorządowa jest bardziej skłonna do współpracy, jeżeli
sąsiednie gminy są już wcześniej członkami grupy współpracy samorządowej.
Dostępne są także wyniki badań pokazujące przesunięcia instytucjonalne w systemie
zapewnienia usług publicznych w krajach Unii Europejskiej. Z jednego z takich badań23
wynika, że istnieje duża liczba zróżnicowanych mechanizmów współpracy samorządów
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Podstawowe czynniki, które mają wpływ na
22

di Porto E., Merlin V., Paty S., Cooperation among local governments to deliver public services: a structural
bivariate response model with fixed effects and endogenous covariate, Groupe D’Analysee Theorie Économique
Lyon St Etienne, 2013.
23
Hulst R., van Montfort A., Haveri A., Airaksinen J., Kelly J., Institutional Shifts In Inter-Municipal Service
Delivery. An analysis of developments in eight Western European countries, Public Organization Review 9, 2009.
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charakter i formy współpracy, wynikają z:


kontekstu instytucjonalnego – w tym wymagań i zachęt prawnych oraz kultury
administracyjnej;



czynników

środowiskowych

–

społecznych,

ekonomicznych,

politycznych,

demograficznych, technologicznych;


preferencji lokalnych – wyrażających się w różnych formach współpracy między
samorządami.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prowadzi we współpracy z Komisją
Europejską program badań oraz projekty dotyczące tzw. partnerstwa wiejsko-miejskiego
(Rural-Urban Partnerhips). Celem programu jest ocena istniejących europejskich partnerstw
miast i gmin wiejskich w kontekście polityki rozwoju i usług publicznych, i na tej podstawie
wypracowanie form wsparcia takiej współpracy. Raport na ten temat24 przedstawia szereg
czynników sukcesu, które są istotne dla powodzenia partnerstw pomiędzy miastami
i gminami wiejskimi. Są to m.in.:


związki pomiędzy różnymi typami charakterystyk przestrzennych;



istnienie wspólnych problemów do rozwiązania;



poczucie należenia do tego samego obszaru funkcjonalnego;



uzgodnienie celów i strategii związku partnerskiego;



istnienie określonej formy rządzenia i reprezentacji społeczności lokalnej;



wcześniejsze doświadczenia w zakresie współpracy;



określony czas potrzebny na przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie partnerstwa;



co najmniej kilka konkretnych projektów, których realizacja prowadzi do utrwalenia
partnerstwa;



zapewnienie dobrej ramy prawnej i finansowej poprzez związek z programami
europejskimi, krajowymi i regionalnymi;



różnorodni i zmotywowani partnerzy i interesariusze pochodzący z administracji,
gospodarki, szkół wyższych, społeczeństwa obywatelskiego itp.

24

Partnership for sustainable rural-urban development: existing evidences, Federal Institute for Research on
Building, Urban Affairs and Spatial Development, Berlin 2013.
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W ramach programu zostały dotychczas zorganizowane trzy konferencje europejskie
– w tym w Warszawie w maju 2013 r.

Komisja Europejska
Komisja Europejska również podejmuje działania na rzecz wzmocnienia pozycji
samorządów lokalnych dla poprawy zarządzania – w tym w zakresie usług publicznych.
W wydanym ostatnio komunikacie25, Komisja podkreśla istotną rolę lokalnego sektora
publicznego dla skuteczniejszego i wydajniejszego opracowywania i wdrażania krajowej
polityki i planów rozwoju. Jednym z zalecanych elementów wsparcia i koordynacji jest
budowa stowarzyszeń samorządów. Ich główne funkcje obejmują:


popieranie interesów członków w ramach krajowego dialogu politycznego z rządami
centralnymi i innymi podmiotami krajowymi, a także na forach międzynarodowych;



lobbowanie

na

rzecz

polityki

decentralizacyjnej,

prowadzącej

do

bardziej

autonomicznych samorządów lokalnych, mających większe uprawnienia;


koordynację i stworzenie platformy dyskusji dla członków;



doświadczenie i dzielenie się wiedzą w celu zwiększenia możliwości samorządów
lokalnych;



nadzór nad jakością działań samorządów lokalnych w kwestiach dotyczących lokalnych
procesów tworzenia polityki oraz świadczenia usług;



wspieranie i koordynację lokalnych planów rozwoju.

Wyniki badań międzynarodowych
Szereg badań dotyczy także zakresu stosowania mechanizmów konkurencji w relacji
do mechanizmów współpracy przy dostawie usług publicznych przez samorządy lokalne.
Z jednego z badań26 przeprowadzonych na grupie ponad 4 000 samorządów w USA wynika,
że korzyści ze współpracy – wynikające z ekonomii skali, możliwości koordynacji usług
w sposób wykraczający poza administracyjne granice gmin oraz zwiększonego zakresu
25

Wzmocnienie pozycji samorządów lokalnych w krajach partnerskich w celu poprawy zarządzania
i zwiększenia skuteczności w dziedzinie rozwoju, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2013) 280 final, Bruksela
15.5.2013.
26
Warner M.E., Competition or Cooperation in Urban Service Delivery, Annals of Public and Cooperative
Economics 82:4 2011
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kontroli jakości usług przez społeczności lokalne – przeważają nad korzyściami uzyskanymi
dzięki wdrożeniu mechanizmów konkurencji rynkowej i prywatyzacji usług.
Także z badań przeprowadzonych przez OECD27 wynika, że partnerstwa lokalne na
rzecz rozwoju usług publicznych spełniają ważną rolę w zwiększeniu efektywności procesu
świadczenia usług, a także w sposób pośredni przyczyniają się do pogłębienia mechanizmów
demokratycznej partycypacji społecznej i odpowiedzialności władz lokalnych.
Wielka Brytania jest przykładem kraju, który w dużym stopniu wykorzystuje
mechanizmy alternatywnych metod zapewnienia usług publicznych na poziomie lokalnym –
także przy wykorzystaniu różnorodnych metod partnerstwa lokalnego28. Ograniczenie
finansowe powodują, że wzrasta rola partnerów sektora publicznego – dla uzyskania
dostępu do większych zasobów, zamawiania usług w sposób skoordynowany oraz wspólnego
zarządzania procesami dostawy usług – także przy wykorzystaniu partnerów społecznych
i organizacji

pozarządowych.

Także

nowe

możliwości

technologiczne,

wynikające

z zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), stwarzają tendencje do
decentralizacji i elastycznej współpracy wszystkich stron zaangażowanych w procesy
zapewnienia usług publicznych na poziomie lokalnym. Jednym z mechanizmów współpracy
stosowanym w Wielkiej Brytanii są np. Publiczne Fora Partnerskie29 – działające m.in. dla
angażowania lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych czy innych rodzajów usług.

Użyteczna propozycja koordynacji działań w zakresie mechanizmów świadczenia
usług publicznych została przedstawiona przez P. Dunleavy.30 Wyróżnia on siedem etapów
rozwoju mechanizmów świadczenia usług:


Etap 1. Samodzielne świadczenie usług;



Etap 2. Współpraca urzędów/agencji;



Etap 3. Aktywna współpraca urzędów/agencji;



Etap 4. Podstawowa koordynacja działań agencji/urzędów;

27

Local Governance and Partnerships. A Summary of the Findings of the OECD Study on Local Partnerships,
OECD Publications, Paris 2009.
28
np. (1) Crowe D., Catalyst Councils. A new future for local public service delivery, London 2012, (2) Joint
working for public service delivery. A model of collaborative working. NCVO Collaborative Working Unit, London
2010, (3) Dunleavy P., The Future of Joined-up Public Services, 2020 Public Services Trust, June 2010.
29
Public Partnership Forums: Involving local people in developing local health services, Scottish Health Council,
2010.
30
P. Dunleavy, The Future of Joined-up Public Services, Public Services Trust 2020.
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Etap 5. Partnerska koordynacja lub partnerstwo;



Etap 6. Następny etap „coś więcej”;



Etap 6a. Wiodąca agencja koordynująca lub ponowny podział ról;



Etap 6b. Partnerski podział budżetu;



Etap 6c. Wspólne przywództwo;



Etap 7. Połączenie, przejęcie, integracja.

Etap 1. Każdy urząd/organizacja samodzielnie planuje i świadczy usługi. Usługi, które nie
mieszczą się bezpośrednio w zakresie zadań agencji są traktowane, jako „obce”. Organizacje
mogą rywalizować o podobne zasoby. Organizacje kontaktują się głównie na poziomie
swoich zwierzchników.
Etap 2. Organizacje współpracują. Pracownicy organizacji posiadają świadomość, że usługi
świadczone przez inne organizacje są komplementarne względem tych, które oferuje ich
organizacja. Pracownicy spotykają się, konsultują swoje plany, dążą do zachowania spójności
między usługami. Budżety i praktyki operacyjne są jednak wciąż autonomiczne.
Etap 3. Aktywna współpraca urzędów/organizacji. Tworzy się wspólne plany świadczenia
usług. Wspólnie gromadzi się informacje na temat jakości świadczonych usług. Dąży się do
identyfikacji obszarów nachodzenia się działań organizacji, jak i obszarów niepokrytych
usługami. Ocenia się usługi z punktu widzenia ich odbiorców.
Etap 4. Podstawowa koordynacja działań agencji/organizacji. Pojawiają się wspólne cele, dla
realizacji których organizacje podejmują współpracę. Ma miejsce wspólne planowanie celów,
organizacje regularnie wymieniają się informacjami na temat swoich zamierzeń odnośnie
usług publicznych.
Etap 5. Partnerska koordynacja lub partnerstwo. Wspólnie, w sposób systematyczny
i regularny, planuje się wspólne cele i sposoby ich osiągania. Istnieje wspólna komisja, która
spotyka się regularnie. Tworzą ją urzędnicy wysokiego szczebla. Pracownicy liniowi
i zarządzający podzielają przekonanie o potrzebie współpracy z innymi organizacjami.
Etap 6. Następny etap „coś więcej”. Pogłębienie zakresu i intensywności współpracy.
Rozważa się wspólnie alternatywne sposoby świadczenia usług publicznych.
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Etap 6a. Wiodąca agencja koordynująca lub ponowny podział ról. Organizacje uznają, że
w określonych obszarach świadczenia usług publicznych zasadne jest, aby jedna z organizacji
przejęła koordynację wspólnie świadczonych usług. W konsekwencji ustanowienia wiodącej
agencji koordynującej wyposaża się ją w większy zakres odpowiedzialności i uprawień oraz
zasobów. Inne organizacje ograniczają swoją aktywność w tym zakresie i przyjmują rolę
wspierającą.
Etap 6b. Partnerski podział budżetu. Alokacja budżetu odbywa się w podziale na cele lub
programy. Towarzyszy temu jasne określenie zadań i odpowiedzialności i zgoda, co do
wskaźników pomiaru ich wykonania.
Etap 6c. Wspólne przywództwo. Scalenie przywództwa lub ustanowienie czasowego
przywództwa (wciąż istnieją odrębne organizacje ze swoimi specyficznymi kulturami,
warunkami zatrudniania i źródłami finansowania), ale zarazem te same osoby zarządzają
dwoma organizacjami w tym samym zakresie problemowym. Alternatywnie, dwóch
menedżerów zarządza wspólnie świadczonymi usługami.
Etap 7. Połączenie, przejęcie lub integracja. Następuje scalenie różnych organizacji lub też
programów usług publicznych. Powstaje jedna organizacja.

Syntetyczna ocena mechanizmów koordynacji w Polsce
Diagnozę oraz cele w zakresie rozwoju polskiej administracji publicznej – w tym
mechanizmów koordynacji – zawiera Strategia Sprawne Państwo 202031. Zawarta w strategii
diagnoza w zakresie komunikacji społecznej oraz aktywności obywateli w konsultacjach
społecznych wskazuje na słabości w tych dziedzinach. Według diagnozy, przyczyn istniejącej
sytuacji należy doszukiwać się w mało partycypacyjnych zasadach komunikacji organ –
obywatel. Organy administracji publicznej skupiają się głównie na informowaniu, czyli
rozpowszechnianiu informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, a obserwowany jest deficyt
dobrowolnych instrumentów informowania wynikających z inicjatywy, kreatywności
i otwartości organów administracji publicznej. W konsultacjach wykorzystuje się
w niewielkim stopniu badania opinii publicznej i panele obywatelskie jako formę
komunikacji.
31

Strategia Sprawne Państwo 2020, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, luty 2013 r.
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Jednym z wyzwań rozwojowych Strategii jest „Poprawa jakości i dostępności do usług
publicznych”, a cel główny Strategii to: „Zwiększenie skuteczności i efektywności państwa
otwartego na współpracę z obywatelami”. Dla jego osiągnięcia Strategia zakłada
realizowanie modelu nowoczesnego rządzenia, otwartego na współczesne wyzwania
i charakteryzującego się m.in.:


szeroką współpracą przy realizacji zadań, inicjatyw i rozwiązywania problemów między
różnymi podmiotami, w tym między rządem a jednostkami samorządu terytorialnego;



zaangażowaniem i partycypacją obywateli w procesie podejmowania decyzji przez
organy administracji publicznej, tworzeniem lepszego prawa, dążeniem do wysokich
standardów świadczonych usług.

Cel 3 Strategii – Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych związany
jest z interwencją 3.3. Koordynacja i współpraca przy realizacji zadań publicznych i zakłada
sformułowanie ram prawnych określających zasady i tryb współpracy opartej na podziale
zadań, prowadzenie kontroli czy zasad współfinansowania wspólnych przedsięwzięć, a także
zwiększenie zaangażowania partnerstwa publiczno-prywatnego oraz partnerstwa publicznospołecznego przy realizacji różnych przedsięwzięć.
Cel 5 Strategii – Efektywne świadczenie usług (kierunek interwencji 5.5. Standaryzacja
i zarządzanie usługami publicznymi) zakłada m.in. zwiększenie zaangażowania społeczności
lokalnych w procesy zarządzania i rozwoju, w tym poprzez promocję dobrych praktyk oraz
rozwijanie sieci kontaktów z organizacjami lokalnymi, opracowanie i wdrożenie modelu
pozyskiwania informacji zwrotnej o usługach publicznych w oparciu o koncepcję citizen
sourcing. Działania w ramach tego celu będą skoncentrowane na stałym zwiększaniu udziału
samych mieszkańców oraz ich organizacji, instytucji i przedsiębiorstw w kształtowaniu
standardów i sposobów realizacji usług publicznych.
Także opracowania i raporty opublikowane w ciągu ostatnich kilku lat zwracają
uwagę na istniejące problemy w zakresie koordynacji usług publicznych – w tym
dostarczanych przez samorządy lokalne. I tak raport opublikowany przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji32 zwraca m.in. uwagę na brak koordynacji wykonywania usług
publicznych w tzw. gminach obwarzankowych czyli gminach wiejskich otaczających miejskie,
32

Ocena sytuacji samorządów lokalnych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
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z siedzibą na terenie gminy miejskiej. Także legislacyjny wymóg posiadania opisanych
w szczegółach instytucji (np. szkół podstawowych, bibliotek publicznych) podważa
ekonomiczny sens współpracy samorządów, zlecania zadań, czy nabywania usług od
dostawców prywatnych. Wg raportu alternatywą dla małych samorządów gminnych jest
współpraca, a chociaż samorządowe prawo ustrojowe przewiduje wiele form kooperacji
(porozumienia i związki międzygminne, spółki komunalne etc.), brakuje jednak
postulowanych przez samorządy związków gminno-powiatowych. W ustawach szczególnych
tkwią jednak bariery, które podważają sens współpracy. W niektórych przypadkach prawo
nie pozwala na tworzenie wspólnych instytucji usługowych na terenie np. kilku gmin.
Inny raport33 zwraca uwagę w warstwie diagnostycznej na marginalne znaczenie
partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozbudowy infrastruktury komunalnej, nikłą
współpracę JST w zakresie wykonywania usług komunalnych, brak partnerstwa publicznospołeczno-prywatnego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Autorzy
raportu proponują m.in. następujące działania związane z koordynacją zadań i usług
publicznych wykonywanych przez samorządy:


poszerzenie prawa JST do wykonywania zadań własnych niezwiązanych z wykonywaniem
funkcji władczych przy pomocy innych podmiotów: instytucji trzeciego sektora, spółek
prawa handlowego itp.;



wzmocnienie kompetencyjne i finansowe jednostek pomocniczych samorządu lokalnego
(sołectwa, osiedla, dzielnice);



wsparcie ekonomii społecznej i udziału organizacji pozarządowych w świadczeniu usług
i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wybrane działania na rzecz wzmocnienia mechanizmów koordynacji
W ramach projektu finansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki
powstało opracowanie zawierające propozycję modelu współpracy administracji publicznej
i organizacji

pozarządowych34.

Model

powstał

przy

współpracy

sieci

organizacji

pozarządowych oraz grup roboczych wielu organizacji rządowych i pozarządowych.
33

Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności
terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej,
Kraków 2013.
34
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2012.
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Model wyróżnia trzy płaszczyzny współpracy: w zakresie tworzenia polityk
publicznych, realizacji zadań publicznych (w tym usług publicznych) oraz infrastruktury
współpracy – budowania warunków dla społecznej aktywności. Każda z tych płaszczyzn jest
następnie dzielona na obszary, w ramach których wyznaczone są zasady współpracy oraz
sugerowane narzędzia/wzorce działań. I tak np. obszar 3 Partnerstwo projektowe w realizacji
zadań publicznych obejmuje takie podstawy współpracy jak zasady: efektywności,
pomocniczości,

jawności,

suwerenności

stron,

uczciwej

konkurencji,

partnerstwa;

a narzędzia/wzorce działań to: (1) tworzenie partnerstw projektowych samorząd –
organizacje pozarządowe oraz (2) partnerstwo: samorząd – mieszkańcy – inicjatywa lokalna.
Dla każdego narzędzia rekomendowane są wzorce lub wskaźniki minimalne i dodatkowe –
przekładające podane wzorce na konkretne procedury, rozwiązania czy wskaźniki realizacji
danego zadania.

Działania projektowane dla nowego okresu planowania Unii Europejskiej
6 października 2011 r. Komisja Europejska przyjęła projekt pakietu ustaw, w którym
nakreślono ramy polityki spójności UE na lata 2014-202035. Komisja proponuje przyjęcie
bardziej zintegrowanego podejścia do inwestycji UE, w tym wspólnych zasad kwalifikowania
i zasad finansowych oraz wprowadzenie opcjonalnych programów wielofunduszowych dla
EFRR, EFS i Funduszu Spójności. W propozycji przedstawiono także poniżej szerzej opisane
zintegrowane podejście do rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną, które ułatwia
realizację lokalnych strategii rozwoju przez grupy społeczne, takie jak m.in. władze lokalne,
organizacje pozarządowe oraz partnerzy gospodarczy i społeczni. Podejście to oparte jest na
inicjatywie LEADER na rzecz rozwoju obszarów wiejskich stosowanej w poprzednich okresach
programowania.
Proponowane

rozporządzenie

sprzyja

zwiększeniu

skoncentrowania

na

zrównoważonym rozwoju miast – co ma zostać osiągnięte poprzez zarezerwowanie co
najmniej 5% środków z EFRR na zrównoważony rozwój miast, utworzenie tzw. platformy
rozwoju miejskiego ułatwiającej tworzenie możliwości rozwojowych i wymianę doświadczeń
oraz przyjęcie listy miast, w których zostaną podjęte zintegrowane działania mające na celu
35

Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, Komisja Europejska
2011.
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zapewnienie ich zrównoważonego rozwoju.
Jednym z narzędzi Polityki Spójności w okresie 2014-2020 mają być Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne (ZIT), dzięki którym partnerstwa JST będą mogły realizować
zintegrowane przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z EFRR i EFS36. Celem realizacji
ZIT jest m.in. promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek
administracyjnych miejskich obszarów funkcjonalnych oraz sprzyjanie rozwojowi współpracy
i integracji na obszarach funkcjonalnych. Kierunki interwencji możliwe do realizacji w ramach
ZIT to m.in. rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu oraz wspieranie efektywności
energetycznej. Jednym z warunków realizacji ZIT jest zawiązanie zinstytucjonalizowanej
formy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z danego obszaru – tzw. Związku ZIT
powołanego w formie związku komunalnego, stowarzyszenia lub innej.
Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (RKSL) – Community-led Local
Development (CLLD) ma być narzędziem pozwalającym na wykorzystanie doświadczeń
inicjatywy LEADER poza obszarami wyłącznie wiejskimi. Zastosowanie tego rozwiązania ma
być fakultatywne i zależeć od indywidualnych decyzji każdej z instytucji zarządzających.
Podstawą działania RKSL ma być Lokalna Grupa Działania (LGD) składająca się
z przedstawicieli lokalnego sektora publicznego, prywatnego oraz społecznego. Docelowo
LGD ma przejąć niektóre elementy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RLKS w zakresie
szerszym niż miało to miejsce w obecnym okresie programowania.
Założenia umowy partnerstwa przewidują stosunkowo szeroki zakres tematyczny
interwencji w ramach RKSL – m.in. obejmujący poprawę dostępu do usług publicznych,
działania w obszarze rynku pracy, wsparcia działalności pozarolniczej oraz podnoszenia
zdolności administracyjnych lokalnych JST.
Zgodnie z art. 28 Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady37, Rozwój
Kierowany przez Lokalną Społeczność ma być:


skoncentrowany na konkretnych terytoriach subregionalnych;



kierowany przez lokalną społeczność w postaci lokalnych grup działania, w skład których
wchodzą przedstawiciele publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-

36

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, lipiec 2013 r.
37
Common Guidance of the European Commission Directorates General AGRI, EMPL, MARE AND REGIO
on Community-led Local Development in European Structural and Investment Funds, 29 April 2013.
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gospodarczych, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani sektor publiczny ani
żadna inna grupa interesu nie reprezentuje więcej niż 49% głosów;


prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych strategii rozwoju
lokalnego;



zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawierający
elementy innowacyjne w kontekście lokalnym i zakładający tworzenie sieci kontaktów
oraz, w stosownych przypadkach, współpracę.
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3. Stan koordynacji działań w zakresie świadczenia usług publicznych
3.1.

Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię

3.1.1 Koordynacja wewnętrzna (w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego)
We wszystkich gminach (z wyjątkiem jednej) istnieją zakłady lub spółki komunalne
powołane zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Wykaz form
organizacyjnych gospodarki komunalnej w gminach powiatu jasielskiego zawarty jest
w poniższej tabeli.
Tabela 1. Wykaz form organizacyjnych gospodarki komunalnej w gminach powiatu jasielskiego
Nazwa Gminy
Forma organizacyjna
Brzyska
Referat Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej w UG
Dębowiec
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu
Gmina Jasło
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle Sp. z o.o.
Miasto Jasło
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Kołaczyce
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Krempna
Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej
Nowy Żmigród
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Osiek Jasielski
Gminny Zakład Komunalny
Skołyszyn
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Tarnowiec
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o.

Źródło: opracowanie własne.

Impulsem do przekształcania zakładów komunalnych w spółki prawa handlowego
było przygotowanie do wprowadzenia w życie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Jednostki świadczące usługi komunalne w większości wyposażone są w podstawowy
sprzęt. Spółki komunalne starają się uczestniczyć w przetargach zewnętrznych – traktując to
jako dodatkowe źródło przychodów.
Największą jednostką usług komunalnych w powiecie jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle (wszystkie udziały należą do miasta Jasła). MPGK
prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej, poboru,
uzdatniania i rozprowadzania wody oraz odprowadzania ścieków i ich oczyszczania. Usługi
komunalne dla mieszkańców wykonywane są na podstawie odpowiednich taryf
zatwierdzonych przez Radę Miasta. W ciągu ostatnich 5 lat spółka prowadziła szereg
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej rozbudowy i modernizacji stacji
uzdatniania wody, systemu ciepłowniczego i oczyszczania ścieków.
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Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że gminy nie mają sprecyzowanych planów
w zakresie zmian struktury świadczenia usług komunalnych. Kierownicy jednostek
w większości pozytywnie oceniają stan organizacji usług komunalnych w swoich gminach
i istniejący system koordynacji wewnętrznej.
Komunikacja społeczna w zakresie usług komunalnych odbywa się głównie w formie
zebrań sołeckich, na których szefowie urzędów informują mieszkańców o planach gminy
w zakresie rozbudowy infrastruktury usług komunalnych, zmianach w taryfach i bieżących
problemach.

3.1.2 Koordynacja horyzontalna (pomiędzy gminami)
Podstawową formą koordynacji jest udział wszystkich gmin powiatu jasielskiego (oraz
10 gmin z innych powiatów) w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki został utworzony w wyniku inicjatywy samorządów
terytorialnych zlewni rzeki Wisłoki i wpisany do rejestru związków międzygminnych pod
pozycją 171 z datą 17 listopada 1997 r. Siedzibą Związku jest Miasto Jasło. Do Związku należy
19 gmin z terenu województwa podkarpackiego (w tym powiatu jasielskiego)
i małopolskiego.
Związek rozpoczął swoją działalność w 1998 roku, a pierwszym jego zadaniem było
wykonanie kompleksowego Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, dla całej
zlewni rzeki liczącej ponad 4 tys. km2, zamieszkałej przez 612 tys. mieszkańców. Był to
pierwszy spójny program dla całej rzeki Wisłoki, wdrażający zasadę zlewniowego systemu
zarządzania – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, uwzględniający naturalną ciągłość
i łączność zasobów wodnych.
Zadaniem Związku jest podejmowanie i kontynuowanie wspólnych działań w zakresie
ochrony środowiska na terenie zlewni rzek Wisłoki. Związek realizuje szereg projektów
w tym zakresie. Aktualnie trwają prace przy realizacji Projektu w ramach Funduszu Spójności
„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wybudowane zostanie 90 km sieci wodociągowej,
14 km kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowane zostaną 2 oczyszczalnie ścieków: w Jaśle
i Woli Żyrakowskiej. Całkowity koszt projektu to 55 mln zł.
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Związek realizuje także projekt instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku –
finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (wartość projektu
29 mln CHF).
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że działalność Związku jest pozytywnie
oceniana przez wszystkie gminy powiatu jasielskiego.
Związek prowadzi także kampanie o charakterze edukacyjnym i informacyjnym – jak
np. „Słoneczne Dni”, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie
energii słonecznej, w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów
fotowoltaicznych. Krajowym koordynatorem kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej
w Warszawie.
W gminach powiatu działa konwent kierowników zakładów/spółek – jako forum
spotkań i wymiany poglądów na temat nowych regulacji prawnych i innych tematów
z zakresu gospodarki komunalnej.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowany został w 2013 r.
projekt „Wdrożenie usprawnień w dostępie usług publicznych świadczonych przez Urząd
Gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec” zawierający szereg szkoleń
specjalistycznych dla pracowników tych pięciu urzędów, w tym m.in. na temat współpracy
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
Dokumenty strategiczne części gmin na okres 2007-2013 uwzględniają obszar
współpracy z innymi gminami w zakresie infrastruktury usług komunalnych. Przykładowo
strategia gminy Krempna zawiera odniesienia do takich przewidywanych form współpracy
jak:


współdziałanie z innymi gminami w ramach Programu Poprawy Czystości Zlewni Rzeki
Wisłoki;



partycypacja mieszkańców w kosztach inwestycji infrastrukturalnych;



współdziałanie z innymi gminami w zakresie rozwoju infrastruktury;



dopuszczanie udziału inwestorów zewnętrznych w rozbudowie i użytkowaniu,
infrastruktury komunalnej;



współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie zagospodarowania odpadów stałych.
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Brak jest innych form współpracy gmin w tym obszarze (poza Konwentem Wójtów).
Według przeprowadzonych wywiadów, istnieje czasami presja społeczności lokalnej
(wyrażana także poprzez dyskusje i uchwały rad gmin) idąca w kierunku dysponowania
infrastrukturą komunalną (np. oczyszczalnią ścieków) należącą wyłączenie do jednej gminy –
chociaż nie zawsze ma to uzasadnienie ekonomiczne.

3.1.3 Koordynacja wertykalna (pomiędzy gminami a powiatem)
Brak jest koordynacji w tym zakresie – głównie ze względu na prawne oddzielenie
zakresów usług świadczonych na poziomie gminy i powiatu wynikające z Ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym.

3.1.4 Koordynacja

zewnętrzna

(pomiędzy

jednostkami

samorządu

terytorialnego

a podmiotami zewnętrznymi, w tym administracją rządową, przedsiębiorstwami)
Wszystkie gminy aktywnie uczestniczą w projektach unijnych rozbudowy infrastruktury
usług komunalnych – przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego (RPO WP).
Brak jest projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
(PPP); część gmin prowadziła analizy i wstępne rozmowy z potencjalnymi inwestorami, ale
nie doprowadziły one do rozpoczęcia wspólnych projektów.
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3.2.

Komunikacja i transport publiczny

3.2.1. Koordynacja

wewnętrzna

(w

poszczególnych

jednostkach

samorządu

terytorialnego)
W zakresie pasażerskich przewozów zbiorowych, zasady koordynacji wewnętrznej
wynikają z Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
i obowiązków gminy jako organizatora publicznego transportu zbiorowego. W większości
gmin występują problemy w zakresie koordynacji rozkładów jazdy przewoźników, a także
zapewnieniu regularnych połączeń dla mieszkańców gminy – ze względu na mały wolumen
przewozów

(brak

zainteresowania

przewoźników

utrzymywaniem

niedochodowych

połączeń). Część gmin stosuje dopłaty do części połączeń (np. dopłaty do biletów
miesięcznych dla uczniów) co zapewnia utrzymanie połączeń w dni robocze.
Obowiązki gmin w zakresie utrzymania dróg gminnych wynikają z postanowień
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Gminy prowadzą zadania w zakresie
remontów i utrzymania dróg we własnym zakresie – poprzez wybór wykonawców
w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych. Drobne naprawy
dróg wykonywane są przez zakłady komunalne. W zakresie remontów i przebudów dróg
gminnych, głównym kryterium decydującym o możliwościach podejmowania tych zadań są
środki finansowe, w zakresie utrzymania dróg (w tym utrzymania zimowego) decydują
przepisy o drogach publicznych.
Analogiczne zadania w zakresie dróg powiatowych wykonywane są przez powiat
i jego jednostkę organizacyjną – Powiatowy Zarząd Dróg, który dysponuje sprzętem
specjalistycznym do utrzymania dróg powiatowych.

3.2.2. Koordynacja horyzontalna (pomiędzy gminami)
Urząd Miasta w Jaśle współpracuje z gminami sąsiadującymi w zakresie transportu
autobusowego (wykonywanego przez Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle).
Brak jest innych form koordynacji poziomej w zakresie komunikacji i transportu.
W przypadku dróg na styku gmin (np. drogi przecinające kilkakrotnie granice gmin),
w części gmin zarządca drogi jest wyznaczany poprzez odpowiednie porozumienia między
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gminami. To zagadnienie dotyczy jedynie dróg wspólnych, zarówno w układzie dróg
łączących gminy (przechodzących z jednej do drugiej gminy), jak i w układzie wspólnej drogi
(drogi, które prowadzą równolegle do granic gmin lub wielokrotnie przechodzą z jednej
gminy do drugiej). Z przeprowadzonych wywiadów wynikają sygnały o częściowym braku
takiej koordynacji między gminami.
Utrzymanie zimowe dróg powierzane jest zwykle różnym wykonawcom na różnych
odcinkach dróg należących do różnych gmin – co utrudnia zachowanie takiego samego stanu
przejezdności całej drogi; podobne sytuacje występują na styku dróg gminnych z drogą
powiatową.

3.2.3. Koordynacja wertykalna (pomiędzy gminami a powiatem)
Większość gmin powiatu jasielskiego partycypuje w remontach i utrzymaniu (także
zimowym) dróg powiatowych – na zasadzie podziału kosztów. Część dróg powiatowych
została przejęta przez gminy na podstawie odpowiednich porozumień.
Problem koordynacji pionowej wydaje się jednym z najważniejszych dla powiatu ze
względu na zobowiązania ustawowe. O ile wspólne inwestowanie poszczególnych gmin
i powiatu wydaje się realizować ten cel, to nie występuje taka koordynacja w układzie
powiatu i wszystkich gmin.
Powiat rozpoczął przygotowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego (planu transportowego) zgodnie z wymaganiami ustawy, zgodnie
z którą jednostka samorządu terytorialnego (w tym powiat liczący co najmniej 80 tys.
mieszkańców), w związku z wykonywaniem zadań organizatora transportu zbiorowego, jest
zobowiązana do opracowania i przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego, mającego rangę aktu prawa miejscowego. W planie powinna być
określona sieć komunikacyjna, na której jest planowane wykonywanie przewozów
o charakterze użyteczności publicznej. Oprócz tego, plan powinien zawierać:


ocenę i prognozy potrzeb przewozowych;



oczekiwane finansowanie usług przewozowych na terenie powiatu;



priorytety dotyczące wyboru rodzaju środków transportu;



zasady organizacji rynku przewozów;
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standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej;



sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

3.2.4. Koordynacja zewnętrzna (pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
a podmiotami zewnętrznymi, w tym administracją rządową, przedsiębiorstwami)
Brak jest koordynacji zewnętrznej w zakresie transportu i komunikacji. W istniejącym
systemie prawnym brak jest szerszych możliwości takiej koordynacji – ze względu na
rozdzielenie obowiązków zarządców w zakresie utrzymania i remontów dróg w zależności od
kategorii drogi (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne). Koordynacja ruchu na drogach
ma miejsce na poszczególnych poziomach – w zależności od kategorii drogi.
Nie występuje także koordynacja remontów drogowych pomiędzy poszczególnymi
jednostkami odpowiedzialnymi za kategorie dróg.
Zagadnienie koordynacji zewnętrznej dotyczy dróg krajowych i wojewódzkich –
partnerami dla samorządu wojewódzkiego i dla zarządcy dróg krajowych są przede
wszystkim gminy (a nie powiat). Wpływ gmin na realizację zadań związanych z tymi drogami
wydaje się jednak być niewielki – o ile remonty i niewielkie przebudowy do pewnego stopnia
realizują postulaty gmin (faktycznie wymuszają to przepisy o drogach publicznych i ruchu
drogowym), to problem nowych inwestycji rozgrywa się ponad gminami (i powiatem) na
poziomie regionalnym i ogólnokrajowym.
W zakresie połączeń kolejowych – linii 108 Stróże-Zagórz i 106 Rzeszów-Jasło –
partnerami dla samorządu wojewódzkiego są miasto Jasło oraz gminy: Jasło, Tarnowiec
i Skołyszyn, a także powiat jasielski. Wpływ tych jednostek na realizację zadań związanych
z tymi liniami jest jednak niewielki – samorząd wojewódzki realizuje przebudowę tych linii.
Dworzec kolejowy w Jaśle jest oddzielnym problemem związanym z potrzebą
unowocześnienia (a nie tylko remontu) i zmiany na węzeł przesiadkowy, w szczególności
łączący komunikację autobusową i kolejową oraz transport indywidualny. W tym zakresie
partnerami są także przedsiębiorstwa PKP i PKS.
Ostatnim zagadnieniem są towarowe przewozy kolejowe (możliwość odciążenia dróg)
– ale w tym zakresie oprócz partnera PKP, istotne są regulacje prawne pozwalające na
konkurowanie drogownictwa i kolejnictwa na równych zasadach.
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3.3.

Edukacja

3.3.1. Koordynacja

wewnętrzna

(w

poszczególnych

jednostkach

samorządu

terytorialnego)
W zakresie organizacji wewnętrznej systemu edukacji w poszczególnych gminach
występują zróżnicowane rozwiązania: w części jednostek działają Zespoły Obsługi Szkół.
W pozostałych gminach szkoły same prowadzą zadania z zakresu obsługi księgowej i kadr,
a obsługa administracyjna jest prowadzona przez odpowiednie stanowisko pracy lub referat
w urzędzie gminy. W części gmin oprócz szkół publicznych działają także szkoły niepubliczne
(społeczne).
Typowym rozwiązaniem w tym zakresie jest np. organizacja obsługi administracji
szkół w Skołyszynie przez Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
(GZOAES). Zespół jest jednostką organizacyjną gminy i realizuje jej zadania w zakresie
oświaty i wychowania, zadania zlecone przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w zakresie
ustalonym właściwymi przepisami prawa.
Gminny

Zespół

Obsługi

Ekonomiczno-Administracyjnej

Szkół

odpowiada

w szczególności za:


obsługę spraw administracyjno-gospodarczych placówek oświatowych;



załatwianie formalnych spraw kadrowych (bez wchodzenia w kompetencje dyrektorów);



obsługę

finansowo-księgową,

organizowanie

wypłat

wynagrodzeń

oraz

ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wraz z prowadzeniem akt
osobowych dyrektorów;


gospodarowanie środkami z subwencji i dotacji uzyskiwanymi z budżetu gminy
w porozumieniu z dyrektorami;



koordynację prac inwestycyjnych oraz remontów obiektów szkolnych między placówkami
a urzędem gminy;



prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie
realizowanych zadań rzeczowych;



opracowywanie projektów planów zadań rzeczowych oraz planów dochodów, wydatków
budżetowych i pozabudżetowych (w porozumieniu z dyrektorami) w zakresie dotyczącym
oświaty;
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współpracę i koordynację działań na rzecz zaspokojenia potrzeb materialnych podległych
placówek;



przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania konkursów na
stanowiska dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych.
GZOEAS realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan rzeczowo-finansowy przyjęty

przez Radę Gminy, a także współpracuje ze związkami zawodowymi na terenie szkół.

3.3.2. Koordynacja horyzontalna (pomiędzy gminami)
Koordynacja pozioma w zakresie usług edukacyjnych w zasadzie nie występuje –
z wyjątkiem przypadków dzieci z terenu danej gminy, które uczęszczają do szkół
podstawowych i gimnazjów w innej gminie – co w większości spowodowane jest czynnikami
geograficznymi. W tym przypadku następuje zwrot i przekazanie subwencji oświatowej
przypadającej na ucznia (podobna sytuacja występuje w wypadku przedszkoli publicznych).
We wszystkich JST odbywają się spotkania (o różnej częstotliwości i formie)
dyrektorów szkół w gminach, w których mogą brać także udział dyrektorzy z innych gmin.
Niezależnie od tego, prowadzona jest także współpraca między szkołami (głównie gmin
sąsiadujących z sobą) o charakterze nieformalnym. Jedną ze stosowanych form koordynacji
horyzontalnej były także prowadzone nieregularne spotkania pracowników Zespołów
Obsługi Szkół z części gmin, ale od dłuższego czasu ta forma wymiany informacji nie jest
kontynuowana. Częste są kontakty z osobami z innych gmin w razie niejasności związanych
np. z interpretacją przepisów; brak jest regularnych sformalizowanych form kontaktu;
pracownicy oświaty z gmin spotykają się przy okazji szkoleń organizowanych przez
zewnętrzne firmy. W części gmin współpraca jest doraźna i w zasadzie tylko z sąsiadującymi
gminami, które mają podobne wyzwania czy problemy.
Współpraca odbywa się także w ramach Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”, która
finansuje m.in. projekty z zakresu edukacji.
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje na terenie gmin powiatu projekty z zakresu
edukacji ekologicznej (druga edycja projektu planowana jest do realizacji na terenie szkół
w okresie od października do grudnia 2013 r.). Projekt ten ma na celu zainteresowanie
uczniów tematyką ochrony środowiska i segregacji odpadów, ugruntowanie wiedzy nt.
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odpadów opakowaniowych i możliwości wykorzystania surowców wtórnych, zachęcanie
młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko, wskazywanie
przykładów działań służących ochronie środowiska, tworzenie nawyków ekologicznego stylu
życia, rozwijanie szacunku do przyrody oraz rozwijanie aktywności twórczej.

3.3.3. Koordynacja wertykalna (pomiędzy gminami a powiatem)
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie systemu oświaty, powiat zapewnia
uczniom dostęp do szkół ponadgimnazjalnych – w Jaśle oraz na terenie powiatu. Starostwo
powiatowe prowadzi system naboru elektronicznego do szkół licealnych oraz formalnie
koordynuje system szkół powiatowych zgodnie z zadaniami ustawowymi. Jak wynika
z wywiadów, system naboru elektronicznego jest generalnie pozytywnie oceniany przez
gminy.
Po zakończeniu edukacji gimnazjalnej część uczniów z terenu powiatu wybiera szkoły
licealne znajdujące się poza granicami powiatu (np. w Krośnie). Powiatowy Ośrodek Edukacji
Nauczycieli jako jednostka organizacyjna powiatu prowadzi szereg form doskonalenia
nauczycieli, konferencji metodycznych, konkursów oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych
dla placówek oświatowych powiatu jasielskiego.
Brak jest doradztwa zawodowego dla uczniów kończących szkoły gimnazjalne
w zakresie doboru szkoły ponadgimnazjalnej (formalnie są to zadania pedagoga szkolnego).
Odbywają się spotkania Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego z dyrektorami
szkół w gminach oraz wspólne wyjazdy na szkolenia. Według jednego z wywiadów, starostwo
przygotowuje stronę internetową z informacjami dla gimnazjalistów – co jest oceniane
pozytywnie. Pilne remonty w szkołach ponadgimnazjalnych są wykonywane na bieżąco.
Z wywiadów wynika także, że planowany bon edukacyjny spotyka się z mieszanymi
uczuciami, gdyż może doprowadzić do zamykania szkół o słabszym poziomie nauczania.
Według

wywiadu

przeprowadzonego

z

jednym

z

dyrektorów

szkół

ponadgimnazjalnych współpraca pomiędzy powiatem a gminami jest bardzo ograniczona –
nie ma to bezpośredniego wpływu na edukację, ale jest to negatywnym zjawiskiem dla
rozwoju powiatu. Z kolei generalnie pozytywna jest ocena działalności Powiatowego Ośrodka
Edukacji Nauczycieli w Jaśle.
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3.3.4. Koordynacja zewnętrzna (pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
a podmiotami zewnętrznymi, w tym administracją rządową)
Koordynacja zewnętrzna z administracją rządową w zakresie edukacji odbywa się na
podstawie przepisów prawa – zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty. Szkoły gmin powiatu jasielskiego są w większości aktywne
w wykorzystywaniu środków unijnych – głównie w zakresie poprawy programów nauczania,
ale także w zakresie edukacji ustawicznej (np. w ramach projektu „Wioska internetowa –
kształcenie na odległość na terenach wiejskich” na terenie gminy Brzyska powstały dwa
centra kształcenia on-line). Szkoły gminne nawiązują też kontakty we własnym zakresie ze
szkołami w innych powiatach i województwach w zakresie takich form współpracy jak
konkursy dla uczniów czy zawody sportowe. Prowadzona jest także współpraca ze szkołami
na

Ukrainie

i Słowacji. Szkoły prowadzą sporadyczną

współpracę

z

lokalnymi

przedsiębiorcami – na zasadzie akcyjnej. Prowadzona jest współpraca z Podkarpackim
Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie.

3.4.

Kultura

3.4.1. Koordynacja

wewnętrzna

(w

poszczególnych

jednostkach

samorządu

terytorialnego)
Wszystkie gminy powiatu jasielskiego (z wyjątkiem jednej) mają w swojej strukturze
gminne ośrodki kultury oraz gminne biblioteki publiczne.
Przykładowo infrastrukturę kulturalną w gminie Kołaczyce tworzą następujące
obiekty:


Izba Muzealna w Kołaczycach;



Gminny Dom Kultury w Kołaczycach;



Dom Ludowy w Kołaczycach;



Dom Ludowy w Nawsiu Kołaczyckim;



Dom Ludowy w Bieździedzy;



Dom Ludowy w Bieździadce;
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Dom Ludowy w Sowinie;



Dom Ludowy w Lublicy;



Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach (4 punkty biblioteczne);



Remiza strażacka w Kołaczycach;



Stadion sportowy w Kołaczycach i w Bieździadce.

W zakresie szeroko rozumianej aktywności społeczno-kulturalnej w gminie Kołaczyce
działają także następujące organizacje społeczne:


Ochotnicze Straże Pożarne: Bieździadka-Góry, Bieździadka-Wieś, Bieździedza, Kołaczyce,
Lublica, Nawsie Kołaczyckie, Sieklówka i Sowina;



Koła Gospodyń Wiejskich: Bieździedza, Sowina, Sieklówka, Kołaczyce;



Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieździedzkiej – Pogórzanie;



Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc;



Stowarzyszenie „Aktywni Razem”;



Stowarzyszenia prowadzące szkoły w Sowinie, Lublicy, Sieklówce i Krajowicach;



Kluby sportowe: Ostoja Kołaczyce, Orzeł Bieździedza.
Część gmin planuje połączenie ośrodków kultury i biblioteki dla ograniczenia kosztów,

co jest związane z długotrwałą procedurą administracyjno-prawną.
Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, koordynacja wewnętrzna usług
kulturalnych w mieście Jasło jest ograniczona – przejawem jest brak wspólnej informacji dla
mieszkańców na terenie miasta oraz brak koordynacji planów działania miejskich placówek
kulturalnych.

3.4.2. Koordynacja horyzontalna (pomiędzy gminami)
Brak jest szerszej koordynacji poziomej w zakresie usług kulturalnych – gminy
samodzielnie planują i realizują swoje programy imprez kulturalnych.
Według przeprowadzonych wywiadów, obecna koordynacja odbywa się głównie przy
okazji organizowania konkursów, obejmujących swoim zasięgiem obszar większy niż jedna
gmina. W innych dziedzinach usług kulturalnych nie dostrzega się znamion koordynacji
międzygminnej. Wyjątkiem jest przygotowanie i udział w dożynkach powiatowych. Jest to
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wydarzenie kulturalne, w przypadku którego uzgodnienia zapadają na poziomie wójtów
i burmistrzów oraz starosty.
Obecnie koordynacja odbywa się na bazie współpracy konkretnych jednostek przy
konkretnych wydarzeniach, nie jest rozwiązaniem generalnym. Jako przykład można podać
Międzygminny Konkurs Fotograficzny, realizowany we współpracy z sąsiednimi gminami,
wymianę artystów ludowych między gminami, realizację projektów poprzez LGD. Podobnym
przykładem jest współpraca przy konkursach powiatowych, np. udział młodzieży w Konkursie
Literackim organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle. Ponadto przy takich
międzygminnych wydarzeniach kulturalnych koordynowana jest promocja tych wydarzeń,
tzn. organizator koordynuje wysyłkę lub inną formę dostarczania materiałów promocyjnych.
Urząd Miasta w Jaśle prowadzi przygotowania do realizacji wspólnego projektu,
koordynowanego między JST w powiecie. Będzie to projekt na pograniczu kultury i turystyki
połączony z oddziaływaniem społeczno-gospodarczym dotyczący promocji produktu
regionalnego (win jasielskich) poprzez promocję enoturystyki (turystyki winiarskiej).
Ogólnie potwierdzanym w czasie przeprowadzonych wywiadów mankamentem jest
brak kalendarza imprez współtworzonego przez podmioty realizujące usługi kulturalnej
w powiecie.
Jako przyczyny niezadowalającej koordynacji działań wskazano w wywiadach słabą
współpracę nawet na poziomie międzygminnym. Zdaniem respondentów, każda gmina
organizuje wydarzenia z myślą o tym, aby miała ona charakter bardziej gminny niż
międzygminny.
Według rozmówców, podstawowe przyczyny niezadowalającej koordynacji między
gminami to zamknięcie się instytucji kultury we własnych środowiskach oraz postrzeganie
kultury jako mało istotnego elementu koordynacji i współpracy w stosunku do pozostałych
usług publicznych. Wzmacnia takie postawy także tradycja odrębności działania placówek
kulturalnych.
Zbliżona diagnoza pojawiła się także np. w Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na
lata 2007-2015 – gdzie wśród najważniejszych problemów w zakresie potencjału
kulturowego powiatu wymieniono niski stopień współpracy różnych podmiotów w zakresie
tworzenia wspólnej oferty oraz brak koordynacji imprez kulturalnych organizowanych
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w powiecie i okolicy (sąsiednie gminy).

3.4.3. Koordynacja wertykalna (pomiędzy gminami a powiatem)
Brak jest koordynacji pionowej z powiatem – z wyjątkiem udziału gmin w dożynkach
powiatowych.
Wg wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami bibliotek

gminnych,

koordynacja działalności związana z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle i jej aktywność jest
dobra, przepływ informacji i włączanie innych podmiotów z obszaru kultury jest skuteczne
i zachęcające dla placówek kulturalnych. Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania
biblioteki powiatowej i koordynuje współpracę między gminami – jest jednak instytucją
kultury miasta Jasło, a środki przeznaczane za zadania powiatowe są zdaniem respondentów
niewielkie.
Z przeważającej części wywiadów wynika, że stan koordynacji w zakresie usług
kulturalnych należy określić jako niezadowalający. Brak jest pomysłów na koordynację usług
świadczonych mieszkańcom i na integrację osób odpowiedzialnych za pracę instytucji kultury
w całym powiecie oraz pracowników urzędów, którzy zajmują się kulturą w urzędach.
Ogólna ocena koordynacji międzygminnej oraz między gminami a powiatem
(starostwem powiatowym) oceniana jest na poziomie bardzo słabym.
Także wg wywiadów z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Jaśle, w obszarze
kultury nie występuje obecnie koordynacja świadczenia usług. Kultura nie jest traktowana na
równi chociażby z zagadnieniami z obszaru infrastruktury, brakuje więc ustaleń odnośnie
usług kulturalnych, a następnie ich realizacji na poziomie powiatu. Ocena koordynacji między
gminami a powiatem klasyfikowana jest jako niedostateczna.
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3.4.4. Koordynacja zewnętrzna (pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
a podmiotami zewnętrznymi, w tym administracją rządową)
Większość gmin korzysta z finansowania w ramach tzw. małych projektów Lokalnych
Grup Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (LGD Subregion Magurski oraz LGD
LIWOCZ). Gminy wykazują także w większości dużą aktywność w pozyskiwaniu środków
unijnych na rozwój usług kulturalnych.
Część gmin prowadzi współpracę z ośrodkami kultury w skali wojewódzkiej. I tak np.
w gminie Jasło taka współpraca odbywa się między Gminnym Ośrodkiem Kultury
a Skansenem

Archeologicznym

„Karpacka

Troja”,

który

jest

oddziałem

Muzeum

Podkarpackiego w Krośnie, czyli instytucji kultury samorządu województwa podkarpackiego.
Dokonuje się to np. poprzez prezentację eksponatów skansenu gościom gminy Jasło, a GOK
pomaga w uatrakcyjnieniu wydarzeń organizowanych przez skansen poprzez występy
zespołów z gminy Jasło.

3.5.

Opieka zdrowotna

3.5.1. Koordynacja

wewnętrzna

(w

poszczególnych

jednostkach

samorządu

terytorialnego)
System podstawowej opieki zdrowotnej w gminach powiatu opiera się głównie na
placówkach Samodzielnych Publicznych Gminnych Ośrodków Zdrowia (SP ZOZ GOZ), w części
gmin występują także jednostki niepubliczne. Zadania gmin w tym zakresie wynikają
z regulacji ogólnokrajowych na podstawie m.in. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Jedną z form koordynacji wewnętrznej przewidzianej w Ustawie z dnia 15 kwietnia
2011 roku o działalności leczniczej jest funkcjonowanie Rad Społecznych SP ZOZ – organów
opiniodawczych JST oraz doradczych Kierowników SP GOZ. Urzędy gmin finansują także
remonty placówek medycznych oraz partycypują w kosztach zakupu urządzeń medycznych
dla szpitala powiatowego lub ośrodków zdrowia znajdujących się na terenie gminy.
Przykładowo, w gminie Skołyszyn działa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
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Zdrowotnej, który realizuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
i ambulatoryjnej, opieki specjalistycznej (poradnia diabetologiczna, poradnia dla kobiet),
długoterminowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji leczniczej) wykonywane przez
10 lekarzy, 16 pielęgniarek, 1 położną i 4 rehabilitantów. W gminie działają Gminny Ośrodek
Zdrowia w Skołyszynie, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Harklowej, Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Święcanach oraz Punkt Lekarski w Bączalu Dolnym.
Gminy realizują szereg programów związanych z ochroną zdrowia na terenie gminy.
I tak np. w mieście Jasło był realizowany Gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, Program ochrony zdrowia psychicznego, Program zdrowotny
szczepień przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65. roku życia,
Wieloletni program pomocy państwa w zakresie dożywiania dzieci. Miasto uczestniczy
w akcjach prowadzonych przez inne podmioty takie jak SANEPID lub instytucje opieki
zdrowotnej w ramach programów profilaktycznych oraz bierze udział w konkursie Zdrowa
Gmina organizowanym przez Polską Unię Onkologii.

3.5.2. Koordynacja horyzontalna (pomiędzy gminami)
Koordynacja horyzontalna pomiędzy gminami w zakresie opieki zdrowotnej
w zasadzie nie występuje – co związane jest z istniejącym systemem dostępu do świadczeń
wg regulacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Istnieje doraźna koordynacja powiatu oraz
gmin związana z realizacją działań na rzecz szpitala powiatowego zaspokajających potrzeby
gmin, np. zakup karetek czy sprzętu medycznego.

3.5.3. Koordynacja wertykalna (pomiędzy gminami a powiatem)
Starostwo koordynuje działania z zakresu opieki zdrowotnej, leżące w kompetencji
powiatu za pośrednictwem Powiatowego Szpitala Specjalistycznego.
Ponadto powiat jasielski realizuje program zdrowotny z zakresu ochrony zdrowia
psychicznego.
Starostwo powiatowe nie prowadzi koordynacji działań z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej oraz specjalistycznych usług medycznych na terenie powiatu. Natomiast istnieje
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doraźna koordynacja działań powiatu oraz gmin związana z realizacją działań na rzecz
szpitala powiatowego, np. zakup karetek lub tomografu komputerowego.
Według jednego z wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielem placówki opieki
zdrowotnej, koordynacja w zakresie ochrony zdrowia jest praktycznie niemożliwa ze względu
na rozdrobnienie SP ZOZ w gminach powiatu jasielskiego, które konkurują ze sobą
o pozyskiwanie pacjentów, rywalizują również w asortymencie i jakości świadczonych usług.

3.5.4. Koordynacja zewnętrzna (pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
a podmiotami zewnętrznymi, w tym administracją rządową, przedsiębiorstwami)
Gminy

powiatu

jasielskiego

biorą

udział

w

programach

profilaktycznych

organizowanych w skali ogólnokrajowej lub wojewódzkiej. Ze względu na centralny
charakter systemu NFZ, nie występują inne formy koordynacji zewnętrznej (z wyjątkiem
relacji z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie wynikających z systemu
kontraktowania i rozliczania świadczeń). Wg wywiadu z przedstawicielem Oddziału, w chwili
obecnej funkcjonuje słaba koordynacja usług pomiędzy NFZ a jednostkami samorządu
terytorialnego lub zakładami opieki zdrowotnej i to zarówno publicznymi jak i prywatnymi.
Nie funkcjonuje żaden sformalizowany system koordynacji działań w obszarze świadczeń
zdrowotnych, a NFZ nie posiada prawnych możliwości wpływania na zakres i rodzaje działań
podejmowanych przez samorządy oraz zakłady opieki zdrowotnej, np. w zakresie zakupu
specjalistycznego sprzętu lub budowy nowych budynków przeznaczonych na cele opieki
zdrowotnej.
Respondenci wywiadów prowadzonych w urzędach gmin podkreślali kilkakrotnie, że
brak jest koordynacji świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu – głównie ze
względu na istniejący system organizacji świadczeń leczniczych wynikający z ustawy.
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3.6.

Podsumowanie

3.6.1. Koordynacja wewnętrzna
Na podstawie przeprowadzonych analiz można przyjąć, że zakres koordynacji
wewnętrznej dla podstawowych rodzajów usług publicznych w gminach powiatu jasielskiego
jest typowy dla małych JST i nie wykracza poza standardowe zasady wykonywania zadań
publicznych. Jednostki organizacyjne (zakłady i zespoły) tworzone są dla usług komunalnych
i kulturalnych, a spółki wykonujące zadania z zakresu usług komunalnych zostały utworzone
tylko w części gmin. Bardziej rozbudowana struktura organizacyjna występuje w mieście
Jasło – co związane jest z szerszym zakresem usług publicznych występującym na obszarze
miejskim.
Komunikacja społeczna w ramach wspólnot samorządowych ogranicza się
w większości do cyklicznych zebrań z mieszkańcami, informacji na stronie internetowej,
wywieszek na tablicach informacyjnych (w części gmin dostępne są także newslettery ze
strony www). W części gmin (np. Osiek Jasielski i Brzyska) zostały opracowane programy
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi poprzedzone konsultacjami z tymi
organizacjami. Natomiast większość dokumentów strategicznych gmin na lata 2007-2015
zwraca uwagę na niski stopień uczestnictwa mieszkańców w życiu gminy jako czynnik
utrudniający partycypację społeczną dla rozwoju wspólnoty samorządowej. Tym niemniej,
większość strategii rozwoju i planów rozwoju lokalnego (opracowanych na ogół na okres
2007-2013) powstało w procesie partycypacyjnym – przy udziale społeczności lokalnych,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i kulturalnych działających na terenie gminy.
Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami odbywa się na zasadzie nieregularnych
kontaktów, z wyjątkiem miasta Jasło – gdzie odbywają się regularne spotkania organizacji
przedsiębiorców (Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości) z Burmistrzem Miasta.

3.6.2. Koordynacja horyzontalna (między gminami)
Podstawowym formalnym mechanizmem koordynacji horyzontalnej jest Konwent
Wójtów – cykliczne spotkania burmistrzów i wójtów gmin powiatu jasielskiego.
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że dotychczasowy sposób działania Konwentu nie
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spełnia w pełni oczekiwań części jego uczestników.
Jedyną istniejącą organizacją grupującą wszystkie gminy powiatu w zakresie usług
komunalnych (gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska) jest Związek Gmin
Dorzecza Wisłoki. Poza tym istnieje system spotkań kierowników zakładów komunalnych,
natomiast nie istnieją obecnie inne regularne formy współpracy urzędów w zakresie usług
edukacyjnych, kulturalnych i opieki zdrowotnej.
Pozytywną formą koordynacji horyzontalnej jest współpraca części gmin w ramach
dwóch stowarzyszeń lokalnych grup działania (LGD) finansowanych przez Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich – Subregion Magurski – Szansa na Rozwój oraz LIWOCZ. Ta druga grupa
obejmuje także gminy z powiatu dębickiego.
Część istniejących dokumentów strategicznych JST (jak np. Plan Strategiczny Gminy
Dębowiec do roku 2010) podkreśla znaczenie realizacji przedsięwzięć strategicznych
dotyczących różnych obszarów usług publicznych we współpracy z innymi gminami
(np. wspieranie służby zdrowia w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej, współpraca
w zakresie utrzymania dróg, organizacja wspólnych imprez kulturalnych i sportowych).
Natomiast część gmin nie uwzględnia tematu współpracy i koordynacji w swoich strategiach
rozwoju.

3.6.3. Koordynacja wertykalna (pomiędzy gminami a powiatem)
Koordynacja wertykalna pomiędzy gminami a powiatem występuje w ograniczonym
zakresie – w zakresie tych rodzajów usług publicznych, dla których ustawodawca wyraźnie
określił granice podziału dla obu szczebli samorządowych (edukacja, transport i komunikacja,
opieka zdrowotna). Z większości wywiadów przeprowadzonych na poziomie gmin wynika, że
współpraca ta ma charakter formalny – nie wykracza poza wymagania ustawowe. Jedyny
rodzaj usług publicznych gdzie współpraca ta jest bardziej aktywna to komunikacja – co jest
wymuszone stanem sieci drogowej oraz ważnością stanu utrzymania różnych kategorii dróg
dla zapewnienia odpowiedniego poziomu komunikacji drogowej.
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3.6.4. Koordynacja zewnętrzna (pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
a podmiotami zewnętrznymi, w tym administracją rządową)
Koordynacja zewnętrzna pomiędzy JST a administracją rządową ogranicza się do
formalnego rozliczania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
lub na podstawie porozumień.
Gminy

powiatu

jasielskiego

są

członkami

Podkarpackiego

Stowarzyszenia

Samorządów Terytorialnych działającego na rzecz rozwoju województwa m.in. poprzez
organizację konferencji i szkoleń – w zakresie systemu edukacji, opieki zdrowotnej i innych
usług publicznych.
Nie są przygotowywane lub realizowane projekty w formule partnerstwa publicznoprywatnego (PPP).
Gminy powiatu są aktywne w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, przede
wszystkim w zakresie infrastruktury usług komunalnych i drogowej – głównie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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4. Wyzwania i rekomendacje
4.1.

Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię

Wyzwanie 1. Poprawa dostępności wody
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Przygotowanie programu zaopatrzenia w wodę w skali powiatu
Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 określenie zakresu i przyczyn problemów z wodą (analiza o charakterze
naukowym);
 wskazanie rozwiązania problemu;
 przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego dalszych działań i poszukiwanie
środków na realizację z funduszy krajowych i europejskich, montaż finansowy;
 wdrożenie.
Gminy powiatu jasielskiego, powiat, ZGDW, RZGW, IMiGW, UMWP.
Analiza naukowa, plan działania, projekty inwestycyjne finansowane ze środków
własnych JST oraz środków zewnętrznych (w tym unijnych).

Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Lobbing związany z gospodarką wodną (stabilizacja pozyskiwania wody, także
poprzez budowę zbiornika na Wisłoce)
Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 lobbing;
 przygotowanie – plany zagospodarowania dostępnych źródeł wody,
projektowanie;
 przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego i poszukiwanie środków na
realizację z funduszy krajowych i europejskich, montaż finansowy;
 wdrożenie.
Podmioty
Gminy powiatu jasielskiego, powiat, ZGDW, UMWP, RZGW, KFGWiOŚ,
uczestniczące
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjni, przedsiębiorstwa energetyczne.
Forma realizacji Plan, projekty inwestycyjne finansowane ze środków prywatnych, własnych JST
oraz środków zewnętrznych (w tym unijnych).
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Wyzwanie 2. Realizacja małej energetyki i wykorzystania OZE
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Przygotowanie i realizacja inwestycji OZE

Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 przygotowanie – plany i oferta dla mieszkańców i przedsiębiorców, w tym
oferta dofinansowania, ocena skali przedsięwzięć;
 przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
poszukiwanie środków na realizację z funduszy krajowych i europejskich,
montaż finansowy;
 przygotowanie – analizy lokalizacji, wykonalności;
 przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego;
 wdrożenie planu, inwestowanie.
Podmioty
Gminy powiatu jasielskiego, powiat, UMWP, RDOŚ, mieszkańcy, przedsiębiorstwa
uczestniczące
energetyczne, ZGDW.
Forma realizacji Plan, projekty inwestycyjne finansowane ze środków prywatnych, własnych JST
oraz środków zewnętrznych (w tym unijnych) prace planistyczne.

Wyzwanie 3. Konsolidacja usług komunalnych
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Dokonywanie wspólnych zakupów energii

Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Analiza i ocena możliwości współdziałania w zakresie usług komunalnych

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 analiza i ocena rynku energetycznego w skali gmin i powiatu;
 ocena możliwych działań formalno-prawnych;
 przygotowanie planu i harmonogramu działań.
Podmioty
Gminy powiatu jasielskiego, powiat, zakłady i przedsiębiorstwa komunalne,
uczestniczące
jednostki gminne i powiatowe, ZGDW.
Forma realizacji Plan, oceny i analizy finansowane ze środków własnych JST oraz środków
zewnętrznych (w tym unijnych), działania formalno-prawne, przetarg.

Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 analiza wykonalności koncepcji konsolidacji przedsiębiorstw komunalnych;
analiza i ocena rynku (rynków branżowych) w skali gminnej; analiza i ocena
kondycji obecnie działających zakładów i przedsiębiorstw;
 pozyskanie środków na dalsze działania (pomoc techniczna?);
 ocena możliwych działań formalno-prawnych (komercjalizacja czy forma
budżetowa, konsolidacja kapitałowa, w tym PPP i prywatyzacja czy konsolidacja
formalna – związek komunalny, umowa międzygminna, umowy cywilnoprawne,
także PPP);
 przygotowanie planu i harmonogramu działań.
Podmioty
Gminy powiatu jasielskiego, powiat, zakłady i przedsiębiorstwa komunalne,
uczestniczące
przedsiębiorcy.
Forma realizacji Plan, oceny i analizy finansowane ze środków własnych JST oraz środków
zewnętrznych (w tym unijnych), działania formalno-prawne.
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4.2.

Transport i komunikacja

Wyzwanie 1. Poprawa dostępności transportowej
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej

Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Poprawa jakości sieci dróg

Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 ocena obsługi komunikacyjnej powiatu i poszczególnych gmin (w tym
połączenia poza powiat);
 planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
w województwie (udział);
 planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
w powiecie (wspólne przygotowanie);
 przygotowanie – plany sieci połączeń dla poszczególnych jednostek
osadniczych, rozkłady jazdy, oferta dla przewoźników;
 inwestycje związane z przystankami i wiatami;
 wdrożenie planu zgodnie z hierarchią potrzeb.
Podmioty
Gminy powiatu jasielskiego, mieszkańcy, przewoźnicy, powiat, ZDP, UMWP, ZDW,
uczestniczące
GDDKiA.
Forma realizacji Plan, projekty współpracy, umowy, przetargi na obsługę linii.

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 analiza dostępności obszarów inwestowania i osadnictwa w gminach;
 połączenia drogowe i kolejowe z Rzeszowem i Krakowem, w tym obwodnice na
drogach krajowych;
 dostosowanie cyklu przebudów i remontów dróg ponadlokalnych do potrzeb
związanych z oczekiwaniami mieszkańców, małe kroki w zakresie infrastruktury
drogowej – udrożnienie i zwiększenie prędkości podróżnej na drogach
krajowych i wojewódzkich;
 przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego i poszukiwanie środków na
realizację z funduszy krajowych i europejskich, montaż finansowy;
 wdrożenie planu zgodnie z hierarchią potrzeb.
Gminy powiatu jasielskiego, powiat, ZDP, UMWP, ZDW, GDDKiA.
Plan, projekty inwestycyjne finansowane ze środków prywatnych, własnych JST
oraz środków zewnętrznych (w tym unijnych).
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Nazwa
rekomendacji

Lobbing w celu przywrócenia komunikacji kolejowej oraz zwiększenia prędkości
podróżnej na połączeniach kolejowych, drogach wojewódzkich oraz krajowych,
budowy obwodnic Jasła i Kołaczyc
Założenia
Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
programowe
cząstkowe:
 lobbing;
 przygotowanie – plany rozwoju sieci drogowej i kolejowej, projektowanie;
 przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego i poszukiwanie środków na
realizację z funduszy krajowych i europejskich, montaż finansowy;
 wdrożenie.
Podmioty
Gminy powiatu jasielskiego, mieszkańcy, przewoźnicy, powiat, ZDP, UMWP, ZDW,
uczestniczące
GDDKiA, PKP.
Forma realizacji Plan, projekty inwestycyjne finansowane ze środków prywatnych, własnych JST
oraz środków zewnętrznych (w tym unijnych).

Wyzwanie 2. Realizacja węzłów transportowych
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Powiatowy węzeł transportowy (M. Jasło)
Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 ocena potrzeb;
 przygotowanie inwestycji – węzeł drogowo-kolejowy;
 poszukiwanie środków na realizację z funduszy krajowych i europejskich,
montaż finansowy;
 przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego;
 wdrożenie planu.
M. Jasło, PKP, PKS Jasło, gminy powiatu jasielskiego, powiat, UMWP, przewoźnicy.
Plan, projekty inwestycyjne finansowane ze środków własnych JST oraz środków
zewnętrznych (w tym unijnych).
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Wyzwanie 3. Konsolidacja usług transportowych
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Analiza i ocena możliwości konsolidacji usług transportowych na poziomie
powiatu i ponadpowiatowym
Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 analiza i ocena rynku (roboty drogowe, przewozy) w skali powiatu;
 analiza i ocena kondycji obecnie działających zakładów i przedsiębiorstw;
 negocjacje w zakresie wspólnej (np. w zamach związku gmin) organizacji
transportu zbiorowego; wspólne zarządzanie węzłami przesiadkowymi;
 koordynacja przewozów, wspólne bilety;
 koordynacja robót w zakresie dworców, przystanków i dróg;
 pozyskanie środków na dalsze działania (pomoc techniczna?);
 konsolidacja – współpraca lokalnych przewoźników;
 ocena możliwych działań formalno-prawnych (komercjalizacja czy forma
budżetowa, konsolidacja kapitałowa, w tym PPP i prywatyzacja czy konsolidacja
formalna – związek komunalny, umowa międzygminna, umowy cywilnoprawne,
także PPP);
 przygotowanie planu i harmonogramu działań.
Podmioty
Gminy powiatu jasielskiego, mieszkańcy, przewoźnicy, powiat, ZDP, UMWP, ZDW,
uczestniczące
GDDKiA, PKP.
Forma realizacji Plan, oceny i analizy finansowane ze środków własnych JST oraz środków
zewnętrznych (w tym unijnych), działania formalno-prawne.

4.3.

Kultura

Wyzwanie 1. Brak koordynacji imprez kulturalnych organizowanych na terenie powiatu
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Koordynacja kalendarza imprez kulturalnych i ich wzajemna promocja

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 stworzenie internetowego kalendarza imprez i wydarzeń w powiecie,
aktualizowanego na bieżąco przez określone podmioty/osoby z uprawnieniami
do zamieszczania publikacji na stronie internetowej/ portalu/ blogu;
 wymiana informacji o planach organizacji imprez kulturalnych;
 dokonywanie korekt terminów imprez w celu uniknięcia kolizji;
 wymiana materiałów promujących imprezy, współpromocja w publikatorach
dostępnych w gminach (gazeta gminna, Internet, tablice ogłoszeniowe itp.).
Podmioty
Gminy powiatu jasielskiego oraz powiat jasielski, jako partnerzy koordynacji –
uczestniczące
inne podmioty prowadzące działalność w obszarze kultury.
Forma realizacji Internetowy kalendarz imprez kulturalnych; współpraca promocyjna
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Wyzwanie 2. Brak wystarczającego przepływu informacji między instytucjami kultury
w powiecie
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Powołanie Jasielskiego Forum Pracowników Kultury
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 powołanie w charakterze sformalizowanym lub nieformalnym (bez statusu
prawnego) Jasielskiego Forum Pracowników Kultury – ciała o charakterze
konsultacyjno-koordynacyjnym;
 organizacja stałych, cyklicznych spotkań roboczych dyrektorów instytucji
kultury i pracowników urzędów, odpowiedzialnych za obszar kultury;
 wypracowywanie w ramach JFPK wniosków, koncepcji i projektów do wspólnej
realizacji;
 wymiana informacji o bieżącej działalności, posiadanych zasobach i planach
dotyczących życia kulturalnego w powiecie jasielskim;
 organizacja wspólnych szkoleń i warsztatów edukacyjnych, w zależności od
potrzeb członków JFPK;
 organizacja szkoleń na tematy wybrane przez JFPK dla osób spoza Forum
(np. pracownicy merytoryczni w instytucjach kultury, urzędach, przedstawiciele
organizacji pozarządowych).
Przedstawiciele instytucji kultury (niezależnie od organizatora) i urzędów JST.
Spotkania JFPK, szkolenia, warsztaty.

Wyzwanie 3. Kwalifikacje i umiejętności pracowników gmin zajmujących się kulturą nie są
wystarczająco dostosowane do potrzeb
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Organizowanie wspólnych szkoleń dla pracowników zajmujących się kulturą
Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 ustalanie tematyki szkoleniowej na roboczych spotkaniach dyrektorów
instytucji kultury;
 Organizowanie wspólnych szkoleń.
Dzięki grupowym zamówieniom nastąpi obniżanie kosztów szkoleń.
Przedstawiciele instytucji kultury (niezależnie od organizatora) i urzędów JST.
Szkolenia, warsztaty
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Wyzwanie 4. Brak „markowych” wydarzeń kulturalnych w skali poszczególnych gmin
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Wykreowanie „markowych wydarzeń” kulturalnych

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 organizacja warsztatowych spotkań poświęconych znalezieniu „markowego
wydarzenia” dla każdej gminy;
 wykreowanie i znalezienie atrakcyjnej formuły „markowego wydarzenia” dla
każdej gminy (co najmniej jedno dla gminy, w przypadku Miasta Jasła możliwa
większa liczba);
 budowa „markowych wydarzeń” kulturalnych, wzajemnie się uzupełniających
i nie konkurujących ze sobą treścią i terminami;
 wzajemna promocja tych wydarzeń i pomoc w organizacji (sprzęt, wykonawcy,
jurorzy, artyści, eksponaty, informacja o potencjale organizacji pozarządowych
ważnych dla podniesienia atrakcyjności wydarzenia);
 wykorzystanie „markowych wydarzeń” do promocji regionu, potencjału
kulturowego i produktów regionalnych w celu wzmocnienia rozwoju społecznogospodarczego regionu (powiatu).
Podmioty
Gminy powiatu jasielskiego i powiat jasielski, partnerzy – organizacje
uczestniczące
pozarządowe, podmioty gospodarcze, inne JST.
Forma realizacji Warsztaty/spotkania, wydarzenia kulturalne

Wyzwanie 5. Lepsze wykorzystanie środków będących w dyspozycji LGD, działających
w powiecie jasielskim
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Uzgadnianie i realizacja wspólnych projektów z obszaru kultury w ramach LGD

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 działania informacyjne o możliwościach wykorzystania środków z LGD;
 edukacja nt. korzystania z środków LGD;
 budowa partnerstw do projektów;
 korelacja hierarchii przygotowywanych projektów z Lokalnymi Strategiami
Rozwoju i Planami Odnowy Miejscowości;
 realizacja projektów miękkich;
 realizacja projektów twardych;
 ewaluacja projektów, Lokalnych Strategii Rozwoju i Planów Odnowy
Miejscowości z uwzględnieniem działań w obszarze kultury.
Podmioty
Gminy powiatu jasielskiego wraz ze swoimi instytucjami kultury, organizacje
uczestniczące
pozarządowe.
Forma realizacji Materiały informacyjne; spotkania informacyjne; szkolenia i warsztaty nt.
korzystania z środków LGD; partnerstwa tworzone w celu realizacji projektów,
projekty realizacyjne w obszarze kultury.
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4.4.

Edukacja

Wyzwanie 1: Sprawne zarządzanie siecią szkół w warunkach niżu demograficznego.
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Opracowanie wytycznych dotyczących utrzymania sieci szkół

Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Wykorzystanie możliwości przekazania szkół podmiotom niepublicznym

Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 Wykorzystanie
wiedzy
dotyczącej
zależności
pomiędzy
trendami
demograficznymi i migracyjnymi w poszczególnych JST, istniejącą siecią szkół,
liczebnością oddziałów, liczbą zatrudnionych nauczycieli, ich przechodzeniem
na emeryturę (i innymi danymi);
 Oparcie decyzji związanych ze zmianą istniejącego stanu sieci szkół na
gruntownej i uwzględniającej szerszą perspektywę czasu analizie danych;
 Przeprowadzenie analizy i oceny skutków decyzji wpływających na stan sieci
szkół (m.in. o zamknięciu bądź przekazaniu szkół, zwiększeniu lub zmniejszeniu
zatrudnienia nauczycieli itd.) podjętych w ostatnich latach.
Podmioty
Gminy powiatu jasielskiego, powiat jasielski, zespoły zarządzające oświatą w JST,
uczestniczące
szkoły.
Forma realizacji Zadanie własne bądź wspólne JST, możliwe zlecenie zewnętrznej ekspertyzy.

 Rozwiązania takie mogą być korzystne w przypadku wystąpienia warunków
takich jak: a) determinacja przedstawicieli różnych środowisk: rodziców,
nauczycieli, mieszkańców danej miejscowości do utrzymania placówki
i przedstawienie argumentów za jej utrzymaniem; b) obecność liderów
społecznych, gotowych zaangażować się w proces przejęcia szkoły;
 Zaleca sie organizację spotkań z dyrektorami, nauczycielami, rodzicami uczniów
placówek przeznaczonych do zamknięcia; pokazanie alternatywy w postaci
przejęcia szkół przez podmioty niepubliczne, pokazanie konsekwencji zmian:
dla uczniów, dla samorządu;
 Ewentualne przekazanie szkół podmiotom niepublicznym powinno być wiązane
z programami zapewnienia lub poprawy jakości nauczania, na co będzie można
pozyskać środki finansowe w przyszłym okresie programowania.
Podmioty
Gminy powiatu jasielskiego, zespoły zarządzające oświatą w gminach, szkoły,
uczestniczące
podmioty niepubliczne, np. stowarzyszenia.
Forma realizacji Zadanie własne gminy.
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Wyzwanie 2. Niska motywacja nauczycieli do rozwoju, słabe wykorzystanie potencjału
młodych nauczycieli
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Zwiększenie nacisku na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 nacisk dyrektorów szkół na wywiązywanie się nauczycieli z ustawowego
obowiązku doskonalenia zawodowego;
 wprowadzenie atrakcyjnych zachęt dla nauczycieli dyplomowanych,
skłaniających do doskonalenia zawodowego;
 promocja współpracy nauczycieli uczących tego samego przedmiotu, tworzenie
okazji do wymiany doświadczeń;
 w miarę pojawiających się możliwości wymiany kadry (np. gdy możliwe
przejście na emeryturę) preferencja dla zatrudniania młodych i wykazujących
się sukcesami (a przynajmniej zdolnościami) nauczycieli;
 podniesienie jakości pracy nauczycieli – było to stosunkowo najczęściej
wskazywanym, pożądanym usprawnieniem w świadczeniu usług edukacyjnych
na terenie powiatu jasielskiego. Konieczne jest dokonanie profesjonalnej
diagnozy potrzeb szkoleniowych wśród nauczycieli w porozumieniu z samymi
nauczycielami, dyrektorami placówek, radami rodziców i (ewentualnie)
kuratorium oraz większe dostosowanie oferty szkoleniowej POEN do wyników
takiej diagnozy;
 promocja doskonalenia zawodowego w obrębie jednego przedmiotu lub
wąskiej grupy przedmiotów (specjalizacja zamiast poszerzania zakresu
dyscyplin). Wobec faktu wskazującego, że większość gimnazjów na terenie
powiatu jasielskiego osiąga pozytywną EWD z przedmiotów humanistycznych,
ale już tylko neutralną z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wskazany
jest nacisk na doskonalenie nauczania przedmiotów ścisłych: matematyki,
fizyki, chemii i przedmiotów przyrodniczych;
 wymiana informacji, w tym zapewnienie obowiązującej interpretacji przepisów
oświatowych oraz wsparcie dla inicjatyw tworzenia wzorcowych narzędzi
administracyjnych dla nauczycieli w celu możliwie maksymalnego odciążenia
ich od zadań administracyjnych. W tym celu należy wykorzystać możliwości
finansowania w zakresie wsparcia projektów ukierunkowanych na rozwój
narzędzi polityki edukacyjnej.
Podmioty
Szkoły (dyrektorzy szkół), organizacje pozarządowe, Powiatowy Ośrodek Edukacji
uczestniczące
Nauczycieli, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie.
Forma realizacji Zadanie własne JST (wykorzystanie możliwości administracyjnych), projekty
wspólne szkół z organizacjami pozarządowymi i/lub instytucjami zewnętrznymi.
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Wyzwanie 3: (a) Stworzenie okazji i możliwości do systematycznej wymiany informacji
pomiędzy pracownikami oświaty oraz (b) Sprawne radzenie sobie pracowników oświaty
z wysokim poziomem skomplikowania prawa oświatowego i wobec braku jednoznacznej
wykładni tego prawa
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Poprawa dostępności i przepływu informacji wśród pracowników oświaty

Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 utworzenie stałego forum współpracy pracowników oświaty (z Zespołów
Obsługi Szkół, Urzędów Gmin) z wszystkich gmin powiatu jasielskiego.
Pożądane są spotkania bezpośrednie;
 powrót do zaniechanej praktyki spotkań wyjazdowych dla pracowników
oświaty – intensyfikacja przekazu informacji i nawiązywanie osobistych relacji;
 systematyczne wyszukiwanie, archiwizacja i upowszechnianie interpretacji
przepisów prawnych, precedensowych rozstrzygnięć organów nadzorujących
i sądów itp.;
 współpraca z MEN w zakresie szkoleń związanych z prawem oświatowym,
zmianami i nowelizacjami dla pracowników oświaty zatrudnionych
w samorządach;
 wprowadzenie na szerszą skalę rozwiązań informatycznych służących wymianie
informacji, opinii, konsultacjom (np. kanały w mediach społecznościowych,
newslettery).
Podmioty
Pracownicy wydziałów, zespołów i jednostek JST (gmin i powiatu)
uczestniczące
odpowiedzialnych za zarządzanie edukacją.
Forma realizacji Zadania własne JST.

Wyzwanie 4. Promocja nauki i zdobywania wykształcenia jako klucza do osiągnięcia
sukcesu zawodowego.
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Organizacja wydarzeń promujących edukację i kształcenie ustawiczne

Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 Wspólne organizowanie (pomiędzy gminami, lub gminami i powiatem)
wydarzeń o charakterze edukacyjnym, konkursów, festiwali, zawodów;
 Zacieśnienie współpracy gmin z powiatem w zakresie doradztwa zawodowego
dla młodzieży kończącej gimnazjum; promocja oferty szkół ponadgimnazjalnych
(m.in. giełda szkół ponadgimnazjalnych, „piknik zawodowy” z udziałem uczniów
oraz ich rodzin), organizacja wizyt studyjnych, lekcji pokazowych, spotkań ze
znanymi absolwentami wybranych kierunków i profesjonalistami, w tym
przedsiębiorcami;
 Promocja dostępnej i rysującej się w najbliższej przyszłości możliwości
zatrudnienia, w tym samozatrudnienia na terenie powiatu profesjonalistów
o określonym zawodzie i umiejętnościach. Wskazanie pożądanych kierunków
rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu.
Podmioty
Gminy, powiat jasielski, szkoły i inne placówki edukacyjno-szkoleniowe,
uczestniczące
przedsiębiorcy, znane osobistości życia publicznego, profesjonaliści.
Forma realizacji Zadania własne JST realizowane wspólnie.
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Wyzwanie 5. Trwały rozwój oferty edukacyjnej dla najzdolniejszej młodzieży
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Szeroka współpraca na rzecz tworzenia warunków rozwoju dla najzdolniejszych
uczniów
Na niniejsza rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 Stworzenie formuły organizacyjnej dla systematycznej pracy nauczycieli ze
zdolną młodzieżą i współzawodnictwa uczniów – pilotażowy projekt Jasielskiej
Ligi Naukowej (warto wykorzystać pilotaż do zebrania doświadczeń
i przygotowania optymalnej formuły organizacyjnej);
 Współpraca pomiędzy placówkami i samorządami w zakresie monitorowania
możliwości rozwoju (np. wymiana informacji o konkursach, olimpiadach)
i losów edukacyjnych najzdolniejszych uczniów z terenu powiatu (kumulacja
doświadczeń i efektów nauczania pomiędzy kolejnymi etapami kształcenia –
rozwój talentów). Skoordynowana indywidualizacja opieki nad uczniami;
 Nawiązanie współpracy ze sponsorami (przedsiębiorcy, pracodawcy)
i organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia rozwoju talentów.
Podmioty
Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, gminy
uczestniczące
powiatu jasielskiego, powiat jasielski, przedsiębiorcy, pracodawcy, organizacje
pozarządowe.
Forma realizacji Projekty własne lub wspólne, w różnych konfiguracjach.

4.5.

Opieka zdrowotna

Wyzwanie 1. Brak wystarczającej koordynacji zadań publicznych z zakresu opieki
zdrowotnej na poziomie powiatu
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Koordynacja realizacji zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej na
poziomie powiatu
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 stała koordynacja zadań z zakresu ochrony zdrowia pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego powiatu jasielskiego;
 planowanie, koordynacja i promocja na poziomie powiatu programów
profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez różne instytucje bez względu na
źródło ich finansowania (m.in. samorządy lokalne, Powiatową Stację
Sanitarno Epidemiologiczną, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe,
Zakłady Opieki Zdrowotnej).
Podmioty
Gminy powiatu jasielskiego, powiat jasielski, zakłady opieki zdrowotnej,
uczestniczące
placówki światowe, organizacje pozarządowe, inne instytucje publiczne
realizujące zadania z zakresu opieki zdrowotnej.
Forma realizacji Tworzenie stałych gremiów o charakterze konsultacyjnym składających się
z przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych,
placówek oświatowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz
przedstawicieli środowisk medycznych celem konsultowania działań z zakresu
organizacji ochrony i promocji zdrowia.
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Wyzwanie 2. Brak kompleksowej informacji o dostępności usług medycznych na terenie
powiatu
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

4.6.

Tworzenie kompleksowego systemu informacji o dostępności usług
medycznych na terenie powiatu jasielskiego
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 zbudowanie i udostępnienie (np. w formie linków do stron www JST)
bazy informacyjnej w zakresie oferty i dostępności do usług medycznych
na terenie powiatu, a także w zakresie dostępu do programów
zdrowotnych;
 zbudowanie i udostępnienie (np. w formie linków do stron www JST)
bazy informacyjnej w zakresie oferty i dostępności do programów badań
profilaktycznych;
 zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o świadczeniodawcach
i świadczeniach udzielanych na terenie powiatu.
gminy powiatu jasielskiego, powiat jasielski
Tworzenie elektronicznego systemu informacji o opiece medycznej na
terenie powiatu, tworzenie punktów konsultacyjnych dla mieszkańców
powiatu.

Wszystkie rodzaje usług publicznych

Wyzwanie. Brak wystarczających form instytucjonalizacji dla zapewnienia koordynacji
działań w zakresie usług publicznych
Nazwa
rekomendacji
Założenia
programowe

Podmioty
uczestniczące
Forma realizacji

Opracowanie koncepcji założenia związku lub stowarzyszenia gmin
powiatu, które mogłoby przekształcić się w zespół współpracy
terytorialnej
Na niniejszą rekomendację składają się następujące proponowane działania
cząstkowe:
 opracowanie koncepcji założenia związku;
 działania formalne i organizacyjne;
 powołanie zespołów branżowych i tematycznych.
gminy powiatu jasielskiego, powiat jasielski
Związek lub stowarzyszenie gmin powiatu jasielskiego – zgodnie
z poniższym opisem szczegółowym

Jak wynika z przeglądu literatury oraz praktyk istniejących w innych krajach Unii
Europejskiej, zapewnienie właściwej koordynacji działań w zakresie usług publicznych
(przynajmniej w płaszczyźnie wewnętrznej i horyzontalnej) wymaga pewnego stopnia
instytucjonalizacji.

71

Obecnie dla gmin powiatu jasielskiego główną formą takiej instytucjonalizacji jest
Konwent Wójtów – forum spotkań Burmistrzów i Wójtów, który spotyka się regularnie, ale
nie ma sprecyzowanych zadań i celów. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów
z Burmistrzami i Wójtami, większość rozmówców jest zdania, że działania Konwentu mogłyby
zostać rozszerzone, chociaż nie zostały sprecyzowane konkretne kierunki takiego pogłębienia
współpracy.
W istniejącym stanie prawnym jedyne realne formy instytucjonalizacji to związek
międzygminny lub stowarzyszenie gmin – wynikające z Ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 64 Ustawy, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, gminy
mogą tworzyć związki międzygminne, które wykonują zadania publiczne w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest
zgromadzenie związku, w skład którego wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w związku,
a organem wykonawczym – zarząd. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte
porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej
zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
Z kolei zgodnie z art. 84 Ustawy, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również
z powiatami i województwami w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony
wspólnych interesów.
Do stowarzyszeń gmin stosuje się przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
Natomiast w nowym projekcie Ustawy o współdziałaniu na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego (tzw. projekt prezydencki z grudnia 2012 r. – procedowany obecnie w Sejmie)
pojawia się nowa forma współdziałania JST – zespołu współpracy terytorialnej. Ma to być
w zamierzeniu autorów ustawy uzupełnienie luki pomiędzy stowarzyszeniem JST a celowym
związkiem komunalnym, i ma służyć współdziałaniu gmin i powiatów (i ew. województwa
samorządowego) w programowaniu i realizacji rozwoju lokalnego.
Zgodnie z rozdziałem 4 projektu Ustawy, współpraca sąsiadujących jednostek
samorządu lokalnego w zakresie zagospodarowania przestrzennego, polityki rozwoju oraz
wspólnych przedsięwzięć i zadań mających znaczenie dla całego obszaru może być
prowadzona w formie zespołu współpracy terytorialnej. Zespół mogą tworzyć gminy
stanowiące ciągły przestrzennie układ osadniczy, a w skład zespołu może wejść także powiat.
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Zespół wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność i ma
osobowość prawną.
Zgodnie z art. 19, do zakresu działania zespołu należy opracowanie i uchwalenie
studium ramowego uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego całego
obszaru zespołu, zawierającego ustalenia wiążące przy sporządzaniu studium uwarunkowań
i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

oraz

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego. Zakres działania zespołu może obejmować także
inicjowanie i rozwijanie współpracy członków zespołu na rzecz realizacji zadań publicznych
mających znaczenie dla zespołu jako całości (w tym m.in. programowanie strategii rozwoju
obszaru zespołu, opracowywanie i uchwalanie programów lub planów, organizowanie
wykonywania lub wykonywanie zadań publicznych określonych statutem lub uchwałą
zgromadzenia, w tym prowadzenie przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz
podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, zwłaszcza o charakterze infrastrukturalnym,
mających znaczenie dla zespołu (w tym stanowienie taryf i cen oraz warunków korzystania
z usług), pozyskiwanie z różnych źródeł i łączenie środków publicznych i prywatnych
niezbędnych do realizacji zadań zespołu). Do zakresu działania zespołu należy
koordynowanie działalności jednostek samorządu lokalnego należących do zespołu
w powyższych sprawach.
Zespół może także podejmować zadania zlecone przez organy administracji rządowej
lub jednostki samorządu lokalnego, również nie należące do zespołu.
Organami zespołu są: zgromadzenie zespołu – jako organ stanowiący i kontrolny oraz
dyrektor wykonawczy – jako organ wykonawczy.
Uchwały zgromadzenia zespołu są podejmowane podwójną większością głosów –
tj. za przyjęciem uchwały powinna głosować większość jednostek samorządu lokalnego oraz
taka liczba gmin, iż ich mieszkańcy stanowią większość ludności zamieszkałej w granicach
zespołu.
Dochodami zespołu są składki jednostek samorządu lokalnego, wnoszone
w wysokości i w terminach uchwalonych przez zgromadzenie zespołu oraz dochody
z majątku zespołu. Dochodami zespołu mogą być m.in. wpłaty jednostek samorządu
terytorialnego przeznaczone na realizację zadań publicznych wykonywanych przez zespół,
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wpłaty z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych przez organy
administracji rządowej, dotacje i wpłaty z budżetu państwa, budżetu województwa lub
funduszy celowych; inne dochody, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej i innych
źródeł zagranicznych.

Rekomendacja systemowa
Opracowanie koncepcji założenia związku lub stowarzyszenia gmin powiatu, które
mogłoby przekształcić się ew. (gdy powyższa ustawa wejdzie w życie) w zespół współpracy
terytorialnej.
Koncepcja powinna zostać opracowana przez dotychczas istniejący Konwent Wójtów
– przy konsultacji z organami stanowiącymi gmin, organizacjami pozarządowymi, powiatem
i innymi głównymi interesariuszami na terenie powiatu.
Powyższa rekomendacja nie narusza interesów gmin związanych z przynależnością do
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, który w dalszym ciągu prowadziłby projekty związane ze
swoimi celami statutowymi – tj. gospodarką wodną i ochroną środowiska.
W ramach nowego związku/zespołu mogłyby działać zespoły z określonymi zadaniami
i celami, których zalążkiem są dotychczasowe formy kontaktów roboczych istniejące w skali
powiatu:


Konwent Wójtów – do którego zadań należałoby ustalanie najważniejszych wspólnych
zadań strategicznych w zakresie usług, definiowanie, koordynacja i monitorowanie
najważniejszych polityk publicznych przekraczających skalę jednej gminy;



Zespół kierowników zakładów komunalnych – do którego zadań należałyby: koordynacja
usług

komunalnych

w

skali

powiatu,

wypracowanie

rozwiązań

dotyczących

np. wspólnych zakupów sprzętu, docelowo tworzenie wspólnych zakładów komunalnych;


Zespół ds. oświaty – grupujący szefów Zespołów Obsługi Szkół z gmin – do którego zadań
należałaby koordynacja usług w zakresie edukacji. W ramach zespołu mogą być
np. tworzone dalsze podzespoły grupujące dyrektorów szkół tego samego poziomu
nauczania, przedszkoli, nauczycieli tej samej specjalności;



Zespół ds. komunikacji i transportu – do którego zadań należałaby koordynacja tych usług
w skali powiatu (z udziałem starostwa i innych jednostek powiatowych);
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Zespół ds. kultury – skupiający dyrektorów Gminnych Ośrodków Kultury – do którego
zadań należałoby koordynowanie działań z zakresu usług kulturalnych;



Zespół ds. opieki zdrowotnej (kierownicy SP ZOZ z gmin) – do którego zadań należałoby
koordynowanie usług zdrowotnych na terenie powiatu – we współpracy z powiatem,
województwem i Podkarpackim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Można wstępnie ocenić, że w ramach stowarzyszenia/zespołu mogłyby zostać
powołane trzy zespoły horyzontalne:


Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – do którego zadań należałoby
podejmowanie inicjatyw na rzecz współpracy i komunikacji społecznej na terenie
powiatu oraz optymalizacja współpracy w obszarach przekraczających granicę jednej
gminy;



Zespół ds. współpracy z przedsiębiorcami – do którego zadań należałoby opracowywanie
lokalnej polityki rozwoju, koordynacja lokalnego rozwoju gospodarczego, generowanie
projektów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego;



Zespół ds. projektów – do którego zadań należałoby opracowywanie i koordynowanie
współpracy gmin w zakresie projektów finansowanych przez Unię Europejską i inne
źródła finansowania w okresie 2014-2020.

Poszczególne zespoły mogłyby jednocześnie działać jako grupy tworzenia i wymiany
dobrych praktyk – w skali powiatu (a nawet województwa i ogólnokrajowej), a także
prowadzić działania na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności profesjonalnych wszystkich
pracowników JST z określonych dziedzin – przez spotkania, warsztaty, szkolenia i inne formy
działania.
Jednym z podstawowych zadań nowego stowarzyszenia/zespołu byłoby generowanie
pomysłów i planów w zakresie projektów zewnętrznych na okres 2014-2020.
Praca stowarzyszenia/zespołu oraz zespołów tematycznych i horyzontalnych powinna
być oparta na zasadzie pracy projektowej – generowania projektów, planowania, realizacji
(lub zlecania realizacji na zewnątrz lub do poszczególnych gmin) i monitorowania oraz
ewaluacji. Nowa organizacja powinna działać na zasadach sieciowych – wykorzystujących
nowoczesne techniki wymiany informacji dostępne w ramach technologii informatyczno75

komunikacyjnych (ICT). Przyjęcie takich zasad działania zminimalizuje koszty administracyjne
nowego podmiotu.

Kontekst programów operacyjnych Unii Europejskiej 2014-2020
Z punktu widzenia kierunków reformowania mechanizmów koordynacji lokalnych
systemów świadczenia usług publicznych, ważnym punktem odniesienia w nadchodzącym
okresie programowania będzie projektowany Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (jego aktualna wersja nosi symbol 3.0 i jest datowana na 6 września 2013 r.).
Dodatkową częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zamieszczoną
jako suplement do opisu Programu – jest opis dodatkowych elementów, wykraczających
poza modelowy wzór opisu programów operacyjnych. W odniesieniu do koordynacji
w zakresie usług publicznych realizowanych na szczeblu lokalnym, suplement wymienia trzy
omówione poniżej zagadnienia przekrojowe, które są istotne dla wdrożenia omówionych
powyżej rekomendacji dla poszczególnych obszarów usług publicznych. Dwa pierwsze z tych
elementów – lokalne sieci współpracy oraz dobre rządzenie mogą mieć wpływ horyzontalny
na wszystkie obszary, trzeci element – dotyczący zarządzania systemem oświaty – odnosi się
bezpośrednio do usług edukacyjnych.
Lokalne sieci współpracy – w tym wspieranie tworzenia takich sieci w ramach
Programu. W tym zakresie szczególnie ważna jest z jednej strony identyfikacja i promowanie
dobrych praktyk w obszarze współpracy instytucji, jak również diagnozowanie barier
i ograniczeń dla rozwoju takiej współpracy – zwłaszcza w odniesieniu do istniejących
regulacji. W kontekście problemu wysokiego bezrobocia absolwentów szczególnie ważna jest
współpraca urzędów pracy i instytucji edukacyjnych. Jak wynika z opisu zawartego
w Programie, urzędy pracy powinny w większym stopniu współpracować ze szkołami
i uczelniami, udostępniając informacje o ofercie publicznych służb zatrudnienia oraz wyniki
prowadzonych badań i analiz dotyczących rynku pracy, w tym m.in. wyniki badania
zapotrzebowania na pracę w celu dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb
pracodawców. Nacisk powinien być również położony na wspieranie współpracy pomiędzy
pracodawcami a szkołami i uczelniami, m.in. w zakresie określania potencjalnego
zapotrzebowania na staże i praktyki zawodowe.
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Dobre rządzenie – według opisu zawartego w Programie, efektywne zarządzanie
rozwojem

kraju

oznacza

także

wdrożenie

elementów

systemu

zarządzania

wielopoziomowego, polegającego na zapewnieniu spójności działań podejmowanych na
szczeblu lokalnym, regionalnym oraz centralnym. Rozwiązanie lokalnych problemów wymaga
ponownego przemyślenia oraz uporządkowania kompetencji i zadań poszczególnych
poziomów JST w zakresie wykonywania usług publicznych. Konieczne jest również
uwzględnienie partnerskiego wymiaru działania administracji publicznej, w tym rozbudowy
procedur i praktyki konsultacji społecznych oraz takich mechanizmów jak „wysłuchanie
publiczne”.
Zarządzanie systemem oświaty – dla zapewnienia wysokiej jakości nauczania
w szkołach. Z tego punktu widzenia, zdaniem autorów Programu, ważne jest budowanie
systemowych rozwiązań wspomagających samorządy, szkoły i nauczycieli w ich działaniach
związanych z systemem edukacji. Dwa obszary, na które warto zwrócić uwagę, to współpraca
szkół z otoczeniem instytucjonalnym oraz dostępność wysokiej jakości informacji,
dotyczących różnych aspektów funkcjonowania szkół. Prowadzone badania pokazują duże
zróżnicowanie pomiędzy szkołami, jeśli chodzi o współpracę z instytucjami zewnętrznymi –
zarówno w odniesieniu do tego, jakie instytucje są głównymi partnerami szkół, jak i do
poziomu zaangażowania szkół w prowadzoną współpracę. Istnieje grupa instytucji, które
pojawiają się we wszystkich badanych szkołach: kuratoria, organy prowadzące, organy
porządku publicznego (policja, straż), inne szkoły, ośrodki pomocy społecznej, biblioteki,
ośrodki kultury, organizacje pozarządowe czy kościół. Te instytucje stanowią swego rodzaju
minimum podmiotów zaangażowanych do współpracy ze szkołami. Szkoły z dużych miast
mają dodatkowe możliwości korzystania z oferty instytucji kultury, nawiązywania współpracy
z instytucjami naukowymi i uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, natomiast
szkoły z obszarów wiejskich i mniejszych miejscowości nawiązują bliskie relacje
z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi czy jednostkami organizacyjnymi lasów państwowych.
Takie zróżnicowanie instytucji, z którymi współpracują szkoły, oznacza często kolejne,
narastające różnice pomiędzy efektami procesu edukacyjnego widocznymi w szkołach
miejskich a tymi ze szkół wiejskich, skutkujące różnicami w efektach kształcenia i poziomie
kompetencji uczniów. Biorąc pod uwagę powyższe, istotne jest wypracowywanie
i promowanie modeli współpracy szkół z otoczeniem, w tym wspieranie współpracy szkół
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z obszarów wiejskich z instytucjami kultury czy nauki działającymi w miastach. W przypadku
szkół zawodowych, szczególnie istotny jest natomiast rozwój współpracy szkół
z pracodawcami.
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5. Zakres koniecznych zmian formalnych
Zgodnie z wymaganiami Szczegółowego Opisu Zadania, diagnoza sposobów
zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego na terenie powiatu jasielskiego powinna odpowiadać także na
pytanie: „jaki jest zakres koniecznych zmian formalnych?” (wynikających z pożądanych
kierunków zmian w tym zakresie). Poniższy materiał zawiera odpowiedź na to pytanie –
w podziale na sformułowane wcześnie rekomendacje szczegółowe – odnoszące się do
poszczególnych rodzajów usług publicznych oraz rekomendację o charakterze systemowym.
Ze względu na ogólny charakter rekomendacji (które zostaną rozbudowane
operacyjnie w dalszych pracach związanych z opracowaniem Zintegrowanej Strategii
Świadczenia Usług Publicznych w gminach powiatu jasielskiego) oraz fakt, że dotyczą one
w większości kierunków działań związanych z usprawnieniami organizacyjnymi (a nie
inwestycji), wymagane zmiany formalne mogą być w większości wprowadzone na poziomie
jednostki

samorządowej

lub

nie

wymagają

zmian

w

zakresie

prawa

wewnętrznego/lokalnego. Dla większości poniższych rekomendacji potrzeba lub brak
konieczności wprowadzenia odpowiednich zmian formalnych mogą wynikać ze specyficznych
uwarunkowań organizacyjnych konkretnej gminy i potrzeby regulacji wewnętrznych
w formie zarządzenia, pisma okólnego, opisu projektu lub innych – w zależności od
charakteru rekomendacji. Niemniej istotne może być wypracowanie i utrwalenie prawa
zwyczajowego, które stanie się wystarczającą praktyką służącą podniesieniu jakości usług
publicznych poprzez ich koordynację.

5.1.

Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię

Instytucjonalno-prawne uwarunkowania zmian formalnych
Podstawową ustawą określającą zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek
samorządu terytorialnego jest Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236). Dodatkowo, zasady szczegółowe dla poszczególnych
dziedzin usług komunalnych zawarte są m.in. w następujących ustawach: Ustawa z dnia
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7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. nr 123 z 2006 r., poz. 858, tekst jednolity z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia
18 lipca 2001 r., Prawo wodne (Dz.U. nr 239 z 2005 r., poz. 2019, tekst jednolity z późn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 185 z 2010 r., poz. 1243, tekst
jednolity, uzupełnienie w Dz.U. nr 203 z 2010 r., poz. 1351), w powiązaniu z ustawą Prawo
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) oraz Ustawą
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 152 poz.
897). Obszar usług związanych z zaopatrzeniem w energię regulowany jest przez Ustawę
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348).

Zmiany formalne w kontekście istniejących ograniczeń
1.

Przygotowanie programu zaopatrzenia w wodę w skali powiatu
Powyższa rekomendacja nie wymaga zmian formalnych – w zakresie przeprowadzenia
analiz wstępnych. Program zaopatrzenia w wodę będzie musiał być uzgodniony na
poziomie poszczególnych JST i będzie wymagał zgody organów stanowiących.

2.

Lobbing związany z gospodarką wodną (stabilizacja pozyskiwania wody, także poprzez
budowę zbiornika na Wisłoce).
Rekomendacja nie wymaga zmian formalnych – dotyczy wspólnych działań nie
wymagających konkretnej formy prawnej (chociaż np. w przypadku wspólnego
występowania o środki zewnętrzne może być wymagana umowa partnerstwa).

3. Przygotowanie i realizacja inwestycji OZE.
Powyższa rekomendacja nie wymaga zmian formalnych – do rozważenia jest ew.
podpisanie wspólnego porozumienia o działaniach na rzecz wdrożenia rekomendacji
przez

kierowników

prawdopodobnie

z

jednostek.

Realizacja

koniecznością

ew.

zawarcia

inwestycji
umowy

związana

partnerstwa

będzie
między

zainteresowanymi gminami.
4. Dokonywanie wspólnych zakupów energii
Realizacja rekomendacji – w wypadku dokonywania wspólnych zakupów energii przez
kilka jednostek – wymagać będzie podpisania odpowiedniej umowy między ich
kierownikami.
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5. Analiza i ocena możliwości współdziałania w zakresie usług komunalnych
Powyższa rekomendacja nie wymaga zmian formalnych – w zakresie przeprowadzenia
analiz wstępnych. Ewentualna konsolidacja przedsiębiorstw komunalnych będzie
wymagała wyrażenia zgody przez Rady zainteresowanych gmin oraz formalnego
powołania nowej jednostki – w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2.

Komunikacja i transport publiczny

Instytucjonalno-prawne uwarunkowania zmian formalnych
Podstawową ustawą regulującą komunikację drogową na poziomie jednostek
samorządu terytorialnego jest Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.). Zagadnienia związane z transportem publicznym
regulowane są przez Ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368).

Zmiany formalne w kontekście istniejących ograniczeń
1.

Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej
Rekomendacja będzie wymagała odpowiednich negocjacji pomiędzy gminami powiatu
a starostwem powiatowym przygotowującym plan, dla odpowiedniego zabezpieczenia
interesów poszczególnych jednostek. Negocjacje w zakresie wspólnej organizacji
transportu zbiorowego mogą zakończyć się podpisaniem odpowiednich porozumień
między gminami – co będzie wymagało decyzji rad gmin.

2.

Poprawa jakości sieci dróg
Powyższa rekomendacja wymaga dokonania uzgodnień pomiędzy poszczególnymi
gminami – co powodowało będzie konieczność zawarcia odpowiednich porozumień czy
umów o współpracy lub wspólnych inwestycjach drogowych.

3.

Lobbing w celu przywrócenia komunikacji kolejowej oraz zwiększenia prędkości
podróżnej na połączeniach kolejowych, drogach wojewódzkich oraz krajowych,
budowy obwodnic Jasła i Kołaczyc
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Powyższa rekomendacja nie wymaga zmian formalnych – do rozważenia jest ew.
podpisanie wspólnego porozumienia przez kierowników jednostek.
4.

Powiatowy węzeł transportowy (M. Jasło)
Realizacja rekomendacji będzie wymagała uzgodnień pomiędzy Miastem Jasło
a gminami powiatu i odpowiedniego porozumienia o charakterze partnerskim – dla
przygotowania wystąpienia o środki zewnętrzne.

5.

Analiza i ocena możliwości konsolidacji usług transportowych na poziomie powiatu
i ponadpowiatowym
Rekomendacja będzie wymagała odpowiednich negocjacji pomiędzy gminami powiatu
a starostwem powiatowym przygotowującym plan dla odpowiedniego zabezpieczenia
interesów poszczególnych jednostek. Negocjacje w zakresie wspólnej organizacji
transportu zbiorowego mogą zakończyć się podpisaniem odpowiednich porozumień
między gminami – co będzie wymagało decyzji rad gmin.

5.3.

Edukacja

Instytucjonalno-prawne uwarunkowania zmian formalnych
Zapewnienie usług edukacyjnych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego
uregulowane jest przez Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95,
poz. 425 z późniejszymi zmianami). Najważniejszą regulacją normującą prawa i obowiązki
nauczycieli w szkołach samorządowych jest Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami). Istotnymi dokumentami z punktu
widzenia jakości usług edukacyjnych są także Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców
oraz Karta Praw i Obowiązków Ucznia.

Zmiany formalne w kontekście istniejących ograniczeń
1. Opracowanie wytycznych dotyczących utrzymania sieci szkół
Powyższa rekomendacja nie wymaga zmian formalnych związanych z potrzebą
uzyskiwania zgody lub uchwały rady gminy – nie powoduje ona dodatkowych skutków
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budżetowych ani zmian w strukturze organizacyjnej urzędów. Rekomendacja ma
charakter organizacyjny.
2.

Wykorzystanie możliwości przekazania szkół podmiotom niepublicznym
Powyższa rekomendacja spowoduje konieczności dokonania zmian formalnych –
w zakresie dotyczącym kompetencji Rady Gminy, co powinno zostać poprzedzone
szerokim zakresem konsultacji społecznych ze społecznością lokalną. Ew. przekazanie
szkół podmiotom niepublicznym wymaga zachowania określonego trybu formalnego
związanego z Ustawą o systemie oświaty.

3.

Zwiększenie nacisku na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Rekomendacja ma charakter organizacyjny i nie wymaga zmian formalnych. Ewentualne
zmiany formalne byłyby potrzebne w przypadku konieczności dokonania zmian
w budżetach gmin jeżeli proponowane formy i zakres doskonalenia zawodowego
nauczycieli (po dokonaniu szczegółowej analizy) byłyby związane z dodatkowymi
kosztami.

4.

Poprawa dostępności i przepływu informacji wśród pracowników oświaty
Powyższa rekomendacja nie wymaga zmian formalnych związanych z potrzebą
uzyskiwania zgody lub uchwały Rady gminy – nie powoduje ona dodatkowych skutków
budżetowych ani zmian w strukturze organizacyjnej urzędów. Rekomendacja ma
charakter organizacyjny.

5.

Organizacja wydarzeń promujących edukację i kształcenie ustawiczne
Postulowana współpraca jest rozwiązaniem o charakterze organizacyjnym i nie wymaga
zmian formalnych. Współpraca będzie wykonywana w ramach istniejącego systemu
szkolnego i nie wymaga zmian struktury organizacyjnej poszczególnych jednostek.

6.

Szeroka współpraca na rzecz tworzenia warunków rozwoju dla najzdolniejszych
uczniów
Rekomendacja nie wymaga zmian formalnych – jej realizacja wymaga natomiast
wypracowania rozwiązań organizacyjnych przez poszczególne gminy (lub wspólnie –
w ramach współpracy między gminami i/lub powiatem) oraz uzgodnień z powiatem,
kuratorium oświaty, urzędem marszałkowskim oraz innymi podmiotami.
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5.4.

Kultura

Instytucjonalno-prawne uwarunkowania zmian formalnych
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114, poz. 493) zawiera podstawowe regulacje obejmujące również
samorządowe instytucje kultury. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U. z 2012 r., poz. 642) normuje status bibliotek publicznych prowadzonych przez
jednostki samorządowe.

Zmiany formalne w kontekście istniejących ograniczeń
1. Koordynacja kalendarza imprez kulturalnych i ich wzajemna promocja
Rekomendacja nie wymaga zmian formalnych – jej wdrożenie jest uzależnione tylko od
budowy sprawnego systemu współpracy między jednostkami samorządowymi powiatu
jasielskiego.
2. Powołanie Jasielskiego Forum Pracowników Kultury
Rekomendacja nie wymaga zmian formalnych w wypadku powołania Forum
o charakterze nieformalnym (bez statusu prawnego).
3. Organizowanie wspólnych szkoleń dla pracowników zajmujących się kulturą
Powyższa rekomendacja nie wymaga zmian formalnych, nie prowadzi także do
zwiększenia wydatków budżetowych na szkolenia w poszczególnych gminach.
4.

Wykreowanie „markowych wydarzeń” kulturalnych
Rekomendacja nie wymaga zmian formalnych, natomiast może wymagać np.
przygotowania lub uaktualnienia nowego planu działania w zakresie kultury w formie
zarządzenia organu wykonawczego.

5. Uzgadnianie i realizacja wspólnych projektów z obszaru kultury w ramach LGD
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowego wkładu finansowego gminy do ew.
nowych projektów w ramach Lokalnych Grup Działania, będą wymagane odpowiednie
zmiany budżetowe poprzedzone decyzjami organu stanowiącego gminy.
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5.5.

Opieka zdrowotna

Instytucjonalno-prawne uwarunkowania zmian formalnych
Podstawowe unormowanie dotyczące usług zdrowotnych zawiera Ustawa z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
(Dz.U. 2004 Nr 201, poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Z kolei Ustawa z dnia 15 kwietnia
2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
(Dz.U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684) zawiera regulacje odnośnie możliwości przekształcania
publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zmiany formalne w kontekście istniejących ograniczeń
1. Koordynacja realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej na poziomie powiatu
Rekomendacja będzie wymagała zmian formalnych w przypadku powierzenia
koordynacji działań w zakresie opieki zdrowotnej nowoutworzonemu związkowi lub
stowarzyszeniu – zgodnie z treścią rekomendacji systemowej. Zakres wymaganych
zmian został przedstawiony w końcowej części obecnego rozdziału.
2. Tworzenie kompleksowego systemu informacji o dostępności usług medycznych na
terenie powiatu jasielskiego
Rekomendacja nie wymaga zmian formalnych, natomiast jej realizacja będzie wymagała
dokonania wyboru podmiotu, który opracuje i będzie udostępniał bazę informacyjną.
Może to być np. starostwo powiatowe lub jeden z urzędów gmin powiatu jasielskiego –
na podstawie wcześniejszego uzgodnienia lub realizacja przez organizację pozarządową
zadania wskazanego w konkursie przez podmiot zamawiający.
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5.6.

Rekomendacja systemowa
Przedstawiona wcześniej rekomendacja systemowa dotyczy opracowania koncepcji

założenia związku lub stowarzyszenia gmin powiatu jasielskiego, które mogłyby przekształcić
się (przy założeniu wejścia w życie Ustawy o współdziałaniu na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego) w zespół współpracy terytorialnej.

Instytucjonalno-prawne uwarunkowania zmian formalnych
Zasady prawne odnośnie form organizacji w samorządzie gminnym regulowane są
w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95 z późn.
zm.).
Zgodnie z art. 64 Ustawy, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy
mogą tworzyć związki międzygminne, które wykonują zadania publiczne w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność. Z kolei zgodnie z art. 84 Ustawy, gminy mogą tworzyć
stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami, celu wspierania idei
samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów.
Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw został zgłoszony przez Prezydenta
RP w dniu 30 sierpnia 2013 r. i otrzymał status druku sejmowego nr 1699. 27 września 2013
r. odbyło się pierwsze czytanie projektu i projekt ten został skierowany do Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji
Infrastruktury. Jednocześnie wcześniej projekt został skierowany do opinii do organizacji
samorządowych.

Zmiany formalne w kontekście istniejących ograniczeń
Zgodnie z art. 64 Ustawy, Uchwały o utworzeniu związku międzygminnego podejmują
rady zainteresowanych gmin.
Zgodnie z art. 69, organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie
związku, w skład którego wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w związku, a organem
wykonawczym – zarząd. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem
przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin związane z powierzonymi jej zadaniami,
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a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
Art. 70 normuje skład zgromadzenia związku – w jego skład wchodzą wójtowie gmin
uczestniczących w związku, a zgodnie z art. 71 uchwały zgromadzenia są podejmowane
bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia. Organem
wykonawczym związku jest zarząd powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród
jego członków (art. 73).
Inną wobec stowarzyszenia gmin formą przewidzianą w ustawie jest stowarzyszenie,
które, zgodnie z art. 84, może być utworzone w celu wspierania idei samorządu
terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. W przeciwieństwie do związku, którego
celem jest wspólna realizacja zadań publicznych, stowarzyszenie realizuje cele społecznie
użyteczne, a jego udział w realizacji zadań publicznych jest ograniczony formułą zlecania
zadań na podstawie Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz celami zapisanymi
w art. 84 Ustawy o samorządzie gminnym.
Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut. Ustawa
o samorządzie gminnym nie normuje szczegółowo zasad działania stowarzyszenia, gdyż do
stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach (Ustawa
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 2001 nr 79, poz. 855).
W nowym projekcie Ustawy o współdziałaniu na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw pojawia się nowa forma współdziałania
jednostek samorządu terytorialnego – zespołu współpracy terytorialnej – jako uzupełnienie
luki pomiędzy stowarzyszeniem JST a celowym związkiem komunalnym.
Zgodnie z art. 17 projektu ustawy, utworzenie zespołu wymaga przyjęcia jego statutu
przez rady zainteresowanych jednostek samorządu lokalnego bezwzględną większością
głosów ustawowego składu każdej rady. W uchwale o przystąpieniu do zespołu rada
właściwej jednostki samorządu lokalnego wyraża zgodę na podporządkowanie się tej
jednostki

statutowi

zespołu

oraz

uchwałom

organów

zespołu

podjętym

przed

przystąpieniem tej jednostki do zespołu. W uchwale o utworzeniu zespołu lub przystąpieniu
do zespołu rada gminy może zastrzec wyłączenie danej gminy z realizacji niektórych zadań
wykonywanych przez zespół.
Zgodnie z art. 27 projektu, uchwały w sprawach ramowego studium uwarunkowań
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i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

całego

obszaru

zespołu

podlegają

zaopiniowaniu przez rady poszczególnych gmin wchodzących w skład zespołu.
Możliwość wystąpienia jednostki z zespołu jest normowana przez art. 29, zgodnie
z którym uchwałę o wystąpieniu z zespołu podejmuje rada zainteresowanej jednostki
samorządu lokalnego większością 2/3 głosów ustawowego składu rady. Rozwiązanie zespołu
– zgodnie z art. 36 następuje na podstawie uchwały podejmowanej przez zgromadzenie
większością co najmniej 2/3 głosów pełnego składu zgromadzenia, na podstawie uchwał rad
gmin należących do zespołu, reprezentujących nie mniej niż 75% mieszkańców zespołu. Rada
zainteresowanej gminy podejmuje stosowną uchwałę większością 2/3 głosów ustawowego
składu rady.
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6. Skutki budżetowe zmian
Zgodnie z wymaganiami Szczegółowego Opisu Zadania, diagnoza sposobów
zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego na terenie powiatu jasielskiego powinna odpowiadać także na
pytanie: „jakie są skutki budżetowe dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego”
(wynikające z pożądanych kierunków zmian w tym zakresie). Poniższy materiał zawiera
odpowiedź na to pytanie – w podziale na sformułowane wcześnie rekomendacje
szczegółowe – odnoszące się do poszczególnych rodzajów usług publicznych oraz
rekomendację o charakterze systemowym.
Ze względu na ogólny charakter rekomendacji (które zostaną rozbudowane
operacyjnie w dalszych pracach związanych z opracowaniem Zintegrowanej Strategii
Świadczenia Usług Publicznych w gminach powiatu jasielskiego) dotyczących w większości
kierunków działań związanych z usprawnieniami organizacyjnymi (a nie działań
inwestycyjnych) oraz fakt, że w zasadzie wszystkie rekomendacje dotyczą koordynacji
wertykalnej lub horyzontalnej, informacje o skutkach budżetowych zostały sformułowane
w przekroju poszczególnych kategorii usług. Jak wynika z przeprowadzonych badań oraz
wstępnych analiz, wydatki budżetowe z tytułu wprowadzenia rekomendacji dla
poszczególnych jednostek wydają się marginalne.
Pierwsza część poniższego punktu omawia w sposób ogólny potencjalne skutki
budżetowe w przekroju poszczególnych kategorii usług. Druga część omawia natomiast
potencjalne możliwości finansowania zgłoszonych rekomendacji w ramach nowej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ze względu na to, że
w momencie zakończenia prac redakcyjnych nad raportem (październik 2013 r.) trwają
jeszcze prace nad przygotowaniem Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską – będącą
podstawą do przygotowania finalnych wersji programów operacyjnych, informacje
przedstawione w tej części raportu oparte są na projektach i założeniach programów
operacyjnych dostępnych wg stanu na koniec października 2013 r.
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6.1.

Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię
Większość rekomendacji zgłoszone w obszarze usług komunalnych dotyczą zmian

organizacyjnych, mających wpływ na zwiększenie koordynacji pomiędzy gminami i nie
powinny generować dodatkowych kosztów budżetowych. Rekomendacje dotyczące
przygotowania odpowiednich programów i analiz mogą generować dodatkowe koszty – przy
założeniu, ze te opracowania będą zamawiane na zewnątrz. Ew. projekty współfinansowane
ze źródeł zewnętrznych (jak np. inwestycje OZE) będą wymagały zabezpieczenia środków na
wkład własny w budżetach gmin – co wymaga analizy z punktu widzenia progów zadłużenia
i kosztów obsługi.
Natomiast wdrożenie rekomendacji nr 4 i 5 powinno zmniejszyć koszty dostawy usług
komunalnych – poprzez np. wspólne zakupy sprzętu (lub energii – dla rekomendacji nr 4)
oraz skonsolidowanie kosztów obsługi bieżącej sieci komunalnych.

6.2.

Komunikacja i transport publiczny
Większość rekomendacji z zakresu komunikacji i transportu publicznego dotyczą

działań z zakresu koordynacji zadań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
powiatu jasielskiego oraz lobbingu w stosunku do jednostek zewnętrznych i nie powinny
spowodować skutków budżetowych w formie dodatkowych wydatków dla poszczególnych
jednostek. Pełne wdrożenie rekomendacji 2 i 4 (poprawa jakości sieci dróg i powiatowy
węzeł transportowy) będzie wymagało znacznych środków budżetowych – finansowanych ze
źródeł zewnętrznych (fundusze strukturalne) z uwzględnieniem wkładu własnego.
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6.3.

Edukacja
Rekomendacje w obszarze usług edukacyjnych można podzielić na trzy grupy

z punktu widzenia możliwych skutków budżetowych.
Rekomendacje dotyczące poszerzenia form współpracy (organizacja wydarzeń
promujących edukację i kształcenie ustawiczne, współpraca na rzecz tworzenia warunków
rozwoju dla najzdolniejszych uczniów), które nie powinny doprowadzić do dodatkowych
wydatków budżetowych lub wpłynąć na nie w niewielki sposób, co wynikać będzie
z konieczności poniesienia małych wydatków na organizację spotkań.
Druga grupa rekomendacji dotyczy nowych form wymiany informacji i doskonalenia
zawodowego (poprawa dostępności i przepływu informacji, doskonalenie zawodowe
nauczycieli), których wdrożenie może spowodować dodatkowe koszty związane np.
z dodatkowymi kosztami szkoleń. Nie wydaje się jednak, aby były to koszty znaczące w skali
budżetów poszczególnych gmin przeznaczonych na oświatę.
Trzecia grupa rekomendacji (wytyczne dotyczące sieci szkół oraz wykorzystanie
możliwości przekazania szkół podmiotom niepublicznym) jest związana z jednej strony
z potencjalnymi dodatkowymi wydatkami budżetowymi (np. na sporządzenie analiz czy
wytycznych), a z drugiej – może przynieść dodatkowe dochody lub obniżenie istniejących
wydatków na cele oświatowe (wynikające z mniejszych kosztów utrzymania szkół
niepublicznych).

6.4.

Kultura
Rekomendacje

zgłoszone

w

obszarze

usług

kulturalnych

dotyczą

zmian

organizacyjnych, mających wpływ na zwiększenie koordynacji pomiędzy gminami i nie
powinny generować dodatkowych kosztów budżetowych. Organizowanie wspólnych szkoleń
dla pracowników zajmujących się kulturą może wpłynąć na ograniczenie kosztów szkoleń
w poszczególnych jednostkach, np. poprzez możliwość uzyskania niższych cen od dostawców
szkoleń przy szkoleniach zbiorczych.

91

W dłuższym okresie działania w zakresie wspólnej koordynacji wydarzeń kulturalnych
mogą doprowadzić do lepszego wykorzystania części budżetów poszczególnych gmin
przeznaczonych na kulturę i jednocześnie uzyskania większego stopnia satysfakcji
uczestników imprez i społeczności lokalnej.

6.5.

Opieka zdrowotna
Rekomendacje nr 1-2 dotyczą działań z zakresu koordynacji zadań z dziedziny opieki

zdrowotnej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego powiatu jasielskiego i nie
powinny spowodować skutków budżetowych w formie dodatkowych wydatków dla
poszczególnych jednostek. Natomiast wdrożenie rekomendacji może doprowadzić do
oszczędności budżetowych w wyniku lepszej koordynacji wykonywania zadań publicznych
w tym obszarze. Oszczędności te są trudne do oszacowania – można przyjąć, że ze względu
na istniejący system finansowania zadań z zakresu opieki zdrowotnej przez Narodowy
Fundusz Zdrowia nie będą one znacząco wpływały na budżety gmin.
Ewentualne skutki wdrożenia rekomendacji przejawiać się będą raczej na
płaszczyźnie społecznej, w postaci większego zadowolenia ze świadczenia usług ochrony
zdrowia. Skutki finansowe pociągną za sobą przed wszystkim koszty organizacyjne
(np. delegacje dla pracowników na spotkania koordynacyjne, promocja programów
zdrowotnych). Rekomendacja nr 2 – dotycząca zbudowania i udostępnienia bazy
informacyjnej w zakresie oferty i dostępności do usług medycznych na terenie powiatu
będzie wymagała nakładów pracy specjalistów – informatyków, zaangażowanych w budowę i
bieżącą aktualizację odpowiedniej bazy danych. Trudno ocenić w jakim stopniu działanie to
może być zrealizowane własnymi siłami jednostki (starostwa powiatowego lub innej
jednostki samorządowej) i czy wymaga zlecenia zewnętrznego. Biorąc pod uwagę skalę
projektu oraz doświadczenia w realizacji podobnych baz danych nie wydaje się, aby koszty
takiego projektu były znaczące.
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6.6.

Rekomendacja systemowa
Rekomendacja systemowa dotyczy opracowania koncepcji założenia związku lub

stowarzyszenia gmin powiatu jasielskiego, które mogłyby przekształcić się (przy założeniu
wejścia w życie Ustawy o współdziałaniu na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego) w zespół
współpracy terytorialnej.
Analiza możliwych skutków budżetowych wdrożenia powyższej rekomendacji poprzez
założenie nowej formy prawnej skupiającej gminy powiatu jasielskiego, powinna
uwzględniać następujące rodzaje kosztów:
1. Koszty związane z przygotowaniem działalności nowej organizacji (przygotowanie
dokumentów statutowych, obsługa prawna, analizy finansowe).
2. Koszty wkładów finansowych lub kapitałowych (w przypadku przejęcia przez związek lub
zespół części majątku samorządowego).
3. Koszty bieżącego funkcjonowania związku lub zespołu (wysokość składki dla członków –
liczona np. w groszach/zł od mieszkańca).
4. Koszty wynikające z udziałów jednostki samorządowej w projektach czy inwestycjach
prowadzonych przez wspólną organizację (wkłady proporcjonalne do osiągniętych
korzyści).
Z drugiej strony powstanie nowej organizacji może przynieść dodatkowe korzyści
budżetowe swoim członkom – jednostkom samorządu terytorialnego poprzez:
1. obniżkę kosztów dostawy części usług publicznych realizowanych przez nową organizację
w wyniku np. obniżki kosztów jednostkowych, lepszego wykorzystania istniejącej
infrastruktury;
2. realizację wspólnych projektów w zakresie rozwoju systemu i infrastruktury usług
publicznych finansowanych ze środków zewnętrznych;
3. zwiększenie zdolności do generowania nowych projektów finansowanych przez Unię
Europejską przez możliwość wspólnego występowania w ramach np. lokalnych grup
współdziałania, zintegrowanych inwestycji terytorialnych itp.
Wybór dostępnej formy organizacyjnej dla organizacji samorządowej powinien być
poprzedzony szczegółową analizą kosztów i korzyści – w perspektywie krótko-
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i długoterminowej.

6.7.

Możliwości finansowania rekomendacji w nowej perspektywie finansowej
2014-2020
Poniższy fragment

rozdziału omawia

możliwości finansowania zgłoszonych

rekomendacji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Z dostępnych projektów programów operacyjnych wybrano cele i kierunki finansowania,
które wspierają koordynację usług publicznych wykonywanych przez jednostki administracji
publicznej.

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z 26 lipca 2013 r.
Podstawowe rodzaje działań związane ze współpracą i koordynacją działań w zakresie
usług publicznych na obszarach wiejskich są związane z osią VIII „Lokalny rozwój w ramach
podejścia Leader”.
Podejście Leader w okresie 2014-2020 będzie realizowane w ramach szerszej
koncepcji tzw. rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność (RKLS). Podstawą
opracowania tej koncepcji były m.in. doświadczenia dotychczasowych edycji podejścia
Leader. Główne zasady podejścia nie ulegają zmianie. Leader i szerzej RKLS mają być
podejściem partnerskim (w formie lokalnych grup działania – LGD), oddolnym (decyzje
o wyborze operacji powinny zapadać na poziomie LGD), terytorialnym (skupionym na
rozwoju konkretnego, dobrze zdefiniowanego i spójnego obszaru w oparciu o przygotowaną
z udziałem lokalnych społeczności lokalną strategią rozwoju – LSR) oraz zintegrowanym –
wykorzystującym różne formy współpracy i sieciowania oraz innowacyjne podejście.
Podejście Leader będzie realizowane na obszarach gmin wiejskich oraz gmin miejskowiejskich i gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 000 mieszkańców
Jedna lokalna strategia rozwoju będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez
minimum 30 000 mieszkańców i maksimum 150 000 mieszkańców i obejmować będzie
obszar przynajmniej 2 gmin.
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Wsparcie przygotowawcze zostanie uruchomione najpóźniej w III kwartale 2014 roku.
Wybór LGD nastąpi nie później niż 2 lata po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską
Umowy Partnerstwa. Opublikowanie zaproszenia dla LGD do składania lokalnych strategii
rozwoju nastąpi nie później niż 9 miesięcy przed ostateczną datą przewidzianą na wybór LSR.
Cele szczegółowe powiązane to:
1C – promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorze
rolnym i leśnym. W ramach podejścia Leader wspierane będą szkolenia dla rolników,
pozwalające na różnicowanie działalności lub LGD (w ramach aktywizacji) prowadzić będzie
działania mające na celu skierowanie osób zainteresowanych podniesieniem swoich
kwalifikacji do odpowiednich instytucji (np. ośrodków doradztwa rolniczego) poprzez
nawiązanie stałej współpracy z tymi instytucjami.
6A

–

ułatwianie

różnicowania

działalności,

zakładania

nowych,

małych

przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy. W ramach podejścia Leader realizowane będą
operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, a także inwestycje w infrastrukturę usług dla
ludności (społecznych, usług prozdrowotnych, w zakresie turystyki, rekreacji, kultury,
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego).
Cele szczegółowe i cele przekrojowe to osiągnięcie celów lokalnych strategii rozwoju
(LSR) wszystkich lokalnych grup działania (LGD), będących partnerami projektu współpracy,
oraz nawiązanie bądź poszerzenie współpracy pomiędzy LGD. Projekty współpracy będą
dotyczyć wspólnych przedsięwzięć, których realizacja samodzielnie przez każdego
z partnerów nie byłaby możliwa, lub w znacznie mniejszym zakresie, przy poniesieniu
analogicznych nakładów. Dzięki wspólnej realizacji projektu współpracy, partnerzy będą
mieli możliwość optymalnego wykorzystania zasobów swoich oraz zasobów partnerstwa,
przez co możliwe stanie się osiągnięcie celu projektu, wspólnie określonego przez partnerów.
Jednym z instrumentów wdrażania i koordynacji PROW będzie Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich, której celem jest m.in. zwiększenie udziału zainteresowanych stron we
wdrażaniu rozwoju obszarów wiejskich oraz podniesienie jakości realizacji programu rozwoju
obszarów wiejskich.
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Wybrane rodzaje finansowanych operacji w ramach Sieci to:


zapewnienie działań sieciujących dla nauki, doradców i służb wspierających wdrażanie
innowacji na obszarach wiejskich;



gromadzenie przykładów projektów obejmujących wszystkie priorytety programu
rozwoju obszarów wiejskich;



zapewnienie szkoleń i sieciowania lokalnych grup działania, w tym pomoc techniczna
w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej, ułatwiania współpracy
pomiędzy LGD oraz poszukiwanie nowych partnerów;



ułatwianie wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej pomiędzy interesariuszami
uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich i wymiana oraz rozpowszechnianie
rezultatów;



współpraca z Europejską Siecią Rozwoju Obszarów Wiejskich;



współpraca z Europejską Siecią Innowacji.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Wersja 3.0 z dnia 6 września
2013 r.)
Z przedstawionej w Programie syntetycznej diagnozy wynika, że zwiększenie jakości
usług publicznych powinno opierać się w głównej mierze na orientacji administracji
publicznej na faktyczne potrzeby klientów, poprawie koordynacji działań oraz skuteczniejszej
komunikacji, włączając w to konsultacje społeczne z obywatelami oraz ich organizacjami.
Powinny być podejmowane działania mające na celu doskonalenie funkcjonowania
administracji publicznej w zakresie m.in. poprawy jakości współpracy, wymiany doświadczeń
w zarządzaniu i usługach publicznych, wprowadzaniu narzędzi do monitorowania i mierzenia
satysfakcji z usług, wprowadzaniu standardów realizacji zadań publicznych wraz z systemem
wskaźników i metod ich pomiaru.
W zakresie edukacji, z perspektywy zapewnienia wysokiej jakości nauczania
w szkołach, ważne jest budowanie rozwiązań wspomagających samorządy, szkoły
i nauczycieli w ich działaniach związanych z edukacją. Szczególnie ważna jest współpraca
szkół z otoczeniem instytucjonalnym oraz dostępność wysokiej jakości informacji,
dotyczących różnych aspektów funkcjonowania szkół. Prowadzone badania pokazują duże
zróżnicowanie pomiędzy szkołami, jeśli chodzi o współpracę z instytucjami zewnętrznymi, co
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wskazuje na konieczność wypracowywania i promowania modeli współpracy szkół z ich
otoczeniem. W przypadku szkół zawodowych, szczególnie istotny jest rozwój współpracy
z pracodawcami. Badania szkolnictwa zawodowego wskazują, że doświadczenia z takiej
współpracy ma stosunkowo niewiele szkół, natomiast ma ona znaczący, pozytywny skutek
dla osiąganych przez szkołę efektów kształcenia.
Priorytet Inwestycyjny 9 to „Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie
ubóstwa”, a w ramach priorytetu cel szczegółowy 9.7 to „Ułatwianie dostępu do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych
świadczonych w interesie ogólnym”.
Priorytet Inwestycyjny 10.3 to „Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez
całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania
systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się
poprzez praktykę i przyuczania do zawodu, takich jak dwutorowe systemy kształcenia”.
Jeden z celów szczegółowych dla tego priorytetu to: „Stworzenie warunków dla
współpracy przedsiębiorców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla
w

procesie

kształcenia

i

egzaminowania,

ukierunkowanych

na

zapewnienie

wykwalifikowanych kadr gospodarki”. Przykładowymi typami operacji realizowanymi
w ramach PI 10.3 będą:
1. Włączenie pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjnozawodowych na rynku pracy, zwłaszcza w ujęciu sektorowym, w tym stworzenie
i wsparcie funkcjonowania rady programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad ds.
kompetencji.
2. Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z ich
otoczeniem.

Z kolei Priorytet Inwestycyjny: 11.3 to: „Inwestycje w zdolności instytucjonalne
i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia
reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych rządów”. Jednym z celów
dla tego priorytetu jest „Usprawnienie procesu monitorowania wykonywania usług
publicznych oraz doskonalenie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych
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z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej”.
Przykładowe typy operacji przewidzianych do realizacji i finansowania w ramach
PI 11.3 to: „Wdrażanie w JST najlepszych rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania
usługami publicznymi (w tym zlecania usług w trybie ustawy o działalności pożytku
publicznego, ustawy prawo zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego)”.

7. Założenia projektu kluczowego dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego
W tym miejscu przedstawiamy najważniejsze, naszym zdaniem, rekomendacje
wypracowane w ramach badań prowadzonych w modułach I-III projektu. Rekomendacje te
mogą stanowić zawartość merytoryczną projektu kluczowego dla jasielskiego obszaru
funkcjonalnego, realizowanego w ramach Podkarpackiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Proponujemy aby cel projektu został sformułowany w sposób następujący:
zwiększenie wykorzystania potencjału usług publicznych do zdynamizowania procesów
rozwojowych w powiecie, w tym wzrostu dochodowości jednostek samorządu terytorialnego
i jakości życia mieszkańców. Wybrane w ramach projektu kierunki działań zostały
zidentyfikowane na podstawie działań diagnostycznych. Warto także podkreślić udział
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiatu zarówno w procesie diagnozy jak
i w planowanej realizacji projektu.

W ramach diagnozy zidentyfikowano następujące kierunki działań (dla każdego
kierunku wskazano bardziej szczegółowe kategorie działań):
1. Poprawa jakości i efektów kształcenia oraz rozwój szkolnictwa zawodowego


udoskonalenie oferty szkolnictwa zawodowego i możliwości rozwoju kwalifikacji
zawodowych na terenie powiatu;



rozwój programów nauczania zawodowego m.in. poprzez poprawę współpracy
z otoczeniem;



poprawa wyników egzaminów zawodowych.
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2. Poprawa stanu bazy lokalowej oraz wyposażenia podmiotów leczniczych, w tym
w odpowiednią aparaturę medyczną oraz specjalistyczny i wysokospecjalistyczny
sprzęt medyczny, w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów i zwiększenia jakości
i dostępności usług medycznych oraz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców
województwa


realizacja projektu winna zostać poprzedzona szczegółową analizą potrzeb
i możliwości realizacji poszczególnych świadczeń medycznych na terenie powiatu
jasielskiego przy uwzględnieniu między innymi taki czynników jak: dostępność
wykwalifikowanej kadry medycznej, dostępność tego typu sprzętu w najbliższych
ośrodkach medycznych (np. Krosno, Rzeszów), istniejące zapotrzebowanie wśród
mieszkańców powiatu oraz powiatów ościennych, możliwość sfinansowania
świadczeń przez NFZ.

3. Uzupełnienie istniejącej infrastruktury ochrony zdrowia o brakujące oddziały,
w szczególności w zakresie perinatologii (w tym echokardiografii płodu), anestezjologii
i intensywnej terapii dziecięcej, geriatrii, i innych wynikających z diagnozy


szczegółowa analiza zapotrzebowania na organizację specjalistycznych oddziałów
szpitalnych;



budowa/adaptacja

nieruchomości

na

cele

stacjonarnej

opieki

medycznej

w wyznaczonych obszarach;


zakup specjalistycznego sprzętu medycznego;



zatrudnienie specjalistycznej kadry medycznej;



dodatkowe szkolenia i konsultacje dla obecnego personelu medycznego.

4. Współpraca, koordynacja działań i pełniejsze wykorzystanie zasobów kapitału
intelektualnego powiatu


e-integracja zasobów – skatalogowanie on-line najważniejszych informacji na temat
możliwości

uzyskania

wsparcia

aktywności

edukacyjnej

czy

społecznej

(np. informacja o szkoleniach, możliwych do podjęcia formach aktywności
społecznej, organizacjach pozarządowych funkcjonujących w powiecie, itp.);


budowa/ rozbudowa systemów monitorujących posiadane w powiecie zasoby bądź
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pełniejsze wykorzystanie systemów już istniejących;


zaangażowanie w proces tworzenia planów działania w obszarze kapitału
intelektualnego wszystkich zainteresowanych stron (JST, pracodawców, instytucji
rynku pracy i edukacji – np. w formie partnerstwa na rzecz kapitału intelektualnego
województwa);



budowa sieci współpracy międzysektorowej (nauki z biznesem, kulturą czy
organizacjami pozarządowymi);



prowadzenie debaty publicznej i kreowanie „dobrego klimatu” dla rozwoju
najważniejszych kapitałów: ludzkiego i społecznego – uświadamianie mieszkańcom
powiatu jak ważne jest dla nich i dla przyszłości regionu inwestowanie we własne
kompetencje oraz kompetencje dzieci.

5. Podniesienie rangi kultury i umiejętności realizacji dobrych projektów kulturalnych –
Wykreowanie „markowych wydarzeń” kulturalnych


ustawiczna poprawa wiedzy i umiejętności pracowników kultury;



stworzenie możliwości świadczenia codziennych usług kulturalnych na dobrym
poziomie, a w efekcie także budowa markowych wydarzeń kulturalnych,
wyróżniających ofertę kulturalną w powiecie jasielskim na skalę regionalną, krajową
i/lub międzynarodową.

6. Przygotowanie i wdrożenie planu modernizacji obiektów kulturalnych – Podniesienie
materialnych warunków świadczenia usług kulturalnych


analiza stanu technicznego i wyposażenia obiektów wykorzystywanych na cele usług
kulturalnych;



ocena potrzeb rozwoju sieci placówek i filii instytucji kultury, rozeznanie możliwości
organizacji pozarządowych w zagospodarowaniu lokali nadających się do
świadczenia

usług

kulturalnych,

przygotowanie

planu

realizacyjnego

skonsultowanego społecznie, modernizacja lub rozbudowa obiektów na potrzeby
usług kulturalnych.
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7. Przygotowanie programu zaopatrzenia w wodę w skali powiatu


lobbing;



określenia zakresu i przyczyn problemów z wodą (analiza o charakterze naukowym),



wskazanie rozwiązania problemu;



przygotowanie – plany zagospodarowania dostępnych źródeł wody;



nowe inwestycje (np. zbiornik na Wisłoce);



przyjęcie harmonogramu czasowo-rzeczowego dalszych działań i poszukiwanie
środków na realizację z funduszy krajowych i europejskich, montaż finansowy;



wdrożenie.

8. Poprawa dostępności transportowej, w tym komunikacji zbiorowej


dostosowanie cyklu przebudów i remontów dróg ponadlokalnych do potrzeb
związanych z oczekiwaniami mieszkańców, małe kroki w zakresie infrastruktury
drogowej – udrożnienie i zwiększenie prędkości podróżnej na drogach krajowych
i wojewódzkich, obejścia Jasła i Kołaczyc;



powiatowy i subregionalny węzeł drogowo-kolejowy w Jaśle – dworzec kolejowy,
dworzec autobusowy itp.

9. Program małej energetyki i OZE


przygotowanie – analizy lokalizacji, wykonalności;



przygotowanie zmian w regulacjach przestrzennych (studiach i mpzp);



oferta dla inwestorów i mieszkańców.

10. Profesjonalizacja i wzrost skuteczności działań podejmowanych przez organizacje
pozarządowe


skatalogowanie on line zasobów organizacji pozarządowych (lider organizacji, grupy
docelowe, podejmowane aktywności, kontakt, itp.);



wyszukiwarka organizacji i inicjatyw (dostępna on line);



wzrost widoczności organizacji w sieci (własna podstrona każdej z organizacji);



przygotowywana corocznie mapa problemów i potrzeb powiatu (w podziale na
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gminy czy sołectwa);


inwestycje w kadry NGO (w tym organizacja wizyt studyjnych w innych regionach);



wsparcie (mentoring) działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe
(stworzenie lokalnego centrum NGO i/lub współpraca z centrum rzeszowskim,
stworzenie organizacji parasolowej (lokalnej lub ponadlokalnej, stworzenie forum
wymiany know-how), wsparcie w prowadzeniu działań administracyjnych
(np. księgowych);



zlecanie i powierzanie zadań NGO, z równoczesnym wprowadzeniem monitoringu
jakości podejmowanych interwencji.

11. Wsparcie przedsiębiorstw – wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwój
młodej przedsiębiorczości w powiecie jasielskim


wdrożenie idei wirtualnego ośrodka wsparcia jasielskiej przedsiębiorczości (strona
internetowa, która w sposób jasny i przejrzysty będzie prezentowała informacje na
temat możliwego wsparcia o charakterze: finansowym, organizacyjnym czy
mentorskim skierowanego do istniejących i powstających przedsiębiorstw] – strona
bazować będzie nie tylko na potencjale powiatu jasielskiego, ale też na zasobach
regionalnych;



wsparcie przedsiębiorstw w procesie pozyskiwania środków finansowych poza
powiatem (np. dotacje PARP, środki RPO);



działania pośredniczące między przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi oraz
ośrodkami wsparcia z poziomu regionalnego (z województwa lub spoza jego
terenu);



pełniejsze

wykorzystanie

sprzyjającego

innowacjom

regionalnego
(wsparcie

(rzeszowskiego)
inicjatyw

w

otoczenia
formie

biznesu

inkubatorów

przedsiębiorczości, start-upów, grup producenckich);


wsparcie nowych przedsiębiorstw działających w obszarze e-gospodarki (np. ehandlu) (ze szczególnym naciskiem na przedsiębiorczość młodych oraz biznes
związany z zasobami lokalnymi powiatu, np. poprzez wprowadzenie ulg
podatkowych);



stworzenie infrastruktury dla jasielskich inkubatorów młodej przedsiębiorczości,
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stworzenie infrastruktury dla e-handlu;


promocja i wsparcie inicjatyw podejmowanych w obszarze ekonomii społecznej;



wsparcie organizacji przedsiębiorstw w zakresie wdrożenia inicjatyw mentorskich
względem młodych przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność;



promowanie

wśród

przedsiębiorców

standardów

zarządzania

kapitałem

intelektualnym (w tym promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu);


zwiększenie

przygotowania

przedsiębiorstw

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej poza granicami polski (dostęp do informacji o zasadach prowadzenia
tej działalności, wsparcie dla grup lobbujących na rzecz interesów lokalnych
przedsiębiorstw,

wsparcie

procesu

nawiązywania

i

utrzymywania

relacji

gospodarczych między wybranymi krajami).

12. Wzmocnienie wizerunku regionu, w tym ukształtowanie pozytywnego wizerunku
gospodarczego powiatu


wdrożenie kampanii wizerunkowej powiatu – jasny przekaz misji oraz strategii
rozwoju regionu, bazującej na kluczowych zasobach lokalnych;



promocja

turystyczna regionu

(skatalogowanie

zasobów, wybór

zasobów

kluczowych);


rozwój bazy turystyczno-gastronomicznej;



większe wykorzystanie nowych mediów (w tym mediów społecznościowych
w procesie promocji regionu);



uproszczenie dostępu do informacji o warunkach prowadzenia biznesu w powiecie;



identyfikacja branż kluczowych dla powiatu, promocja tych branż ustalenie zasad
koordynacji współpracy wójtów i burmistrzów.
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