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9 » Rewitalizacja. Książki na dworcach
10 » Rekreacja. Przestrzeń do ćwiczeń
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12 » Na celowniku cyberprzestępców
Od podkręcania głosowania w budżecie obywatelskim, przez wycieki wrażliwych danych osobowych,
po kradzieże pieniędzy z konta gminy. Obiektem zainteresowania przestępców mogą być dane
z miejskiego systemu monitoringu, profile na portalach społecznościowych, strony internetowe urzędów.
16 » Samorządy przekonują się do PPP
Partnerstwo publiczno-prywatne powoli staje się jednym z ważniejszych narzędzi rozwoju.
Przy współudziale partnera prywatnego realizowane są inwestycje komunikacyjne, z zakresu ochrony
zdrowia i gospodarki wodnościekowej.
18 » Miasto zyskuje na dobrych relacjach z biznesem
Analizujemy trendy w gospodarce, starając się zdywersyfikować kierunki rozwoju miasta. Obniżyliśmy
maksymalne stawki podatku dla przedsiębiorców z branży transportowej na ciągniki siodłowe i naczepy.
Dzięki temu kolejne firmy rejestrują się u nas, zwiększając naszą bazę podatkową – mówi Sławomir
Kowalewski, burmistrz Mławy.
24 » GUS: Przasnysz najbogatszy
28 » Różne oblicza dotacji
Dotacja dla placówek oświatowych jest kwotą roczną, a jej części nie muszą być równe, zatem błędem jest
publikowanie przez samorządy podstawowej kwoty dotacji wyłącznie w ujęciu miesięcznej kwoty
na ucznia.
32 » Dwie kadencje nie tylko w samorządzie
Wójt, burmistrz i prezydent miasta powinni pełnić swoje funkcje nie dłużej niż przez dwie następujące
po sobie 5-letnie kadencje. Pozwoliłoby to rozkruszyć zabetonowane „układy zamknięte” w małych
ojczyznach. Ale limit dwóch kadencji powinien też dotyczyć Sejmu.
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36 » Siła kobiet
Pań w organach stanowiących i wykonawczych samorządów stopniowo przybywa. Po wyborach w 1990 roku
ich odsetek w gminach wiejskich ledwie przekraczał 9 proc., po 2014 roku był już niemal trzykrotnie wyższy.
40 » Miasta na prawach powiatu: żelazne damy samorządu
Kobiety zajmują dzisiaj najważniejsze stanowiska w kraju. Często radzą sobie lepiej niż ich męscy
odpowiednicy.
41 » Miasteczka: Puck – piękne miasto
Choć Puck w naszym rankingu plasuje się dość daleko, jednak to kobiety piastują najważniejsze stanowiska
w urzędzie.
42 » Województwa: jedyny marszałek w spódnicy
Gdy w grę wchodzą funkcje cenione, prestiżowe, związane z dużymi wpływami i wysokimi
wynagrodzeniami, a w związku z tym atrakcyjne dla mężczyzn, reprezentacja kobiet wygląda marnie.
44 » Powiaty: rada powiatu w damskich rękach
15 kobiet i 12 mężczyzn. Przewodnicząca: kobieta. O Radzie Powiatu Pruszkowskiego można więc
powiedzieć, że jest sfeminizowana.
46 » Gminy wiejskie: Rzeczpospolita babska
Na wsiach kobiety najczęściej pracują albo w szkole, albo w urzędzie. Mężczyźni częściej zajmują się
rolnictwem lub prowadzą firmy.

$QDOL]\ t

48 » Wielki optymizm w małej szkole
Mała wiejska szkoła w Lamkowie k. Barczewa wypełnia ważną, społeczną misję, nie tylko edukacyjną.
54 » Retroakcja – czy polski ustawodawca dopuszcza możliwość działania prawa wstecz?
Czy wprowadzenie limitu kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z mocą wsteczną jest
podyktowane okolicznościami determinującymi odstąpienie od zasady lex retro non agit?
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2 » Radny sołtys dostanie dwie diety
Gdy rada decyduje się na określenie zasad wypłaty
diety radnym oraz dla przewodniczącego organu
wykonawczego jednostki pomocniczej, a osoba ta
jest jednocześnie radnym, któremu z mocy prawa
przysługuje dieta, to dla takiego podmiotu istnieją
dwa tytuły prawne uprawniające do wypłaty diet.
3 » Wniosek o realizację zadania
publicznego
Rada gminy może tylko określić tryb i szczegółowe
kryteria oceny wniosku o realizację zadania
publicznego. Z tej delegacji nie można wywodzić
możliwości określania ani wzoru wniosku, ani jego
części składowych.
4 » Nowe standardy dla kadry
menedżerskiej spółek komunalnych
Ustawodawca zwiększył m.in. wymagania
stawiane wobec członków organów spółek
komunalnych. Czy czeka nas profesjonalizacja kadr
spółek samorządowych?
8 » Samorządy będą mogły realizować
inwestycje przy drogach zarządzanych
przez GDDKiA
10 » Zwiększanie rezerwy ogólnej
w trakcie roku
Kwota utworzonej rezerwy ogólnej z art. 222
ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększona
w trybie zmiany budżetu, wraz z kwotą rezerwy
utworzonej przy uchwalaniu budżetu rocznego,
nie może w skali roku przekraczać 1 proc.
wydatków budżetu.
11 » Starosta jako organ nadzorczy
i kontrolny nad organami spółek
wodnych
Starosta nie posiada uprawień do przeprowadzania
kontroli w siedzibie spółki lub żądania od niej
innych dokumentów niż wskazane w ustawie
Prawo wodne.
13 » Rozbiórka napowietrznej sieci cieplnej
14 » Skarga na członków rady gminy oraz
jej organy wewnętrzne
Rozpatrywanie skarg wnoszonych do rady gminy
przysparza wielu problemów. W szczególności
dotyczą one ustalenia dopuszczalności wnoszenia
skarg na pojedynczych radnych oraz na
przewodniczącego rady i jej komisje.
19 » Dotacje dla niepublicznych placówek
oświatowych
Ustawodawca nie przewidział w przepisach rangi
ustawowej instytucji wstrzymania dotacji.
20 » Zmiana definicji rolnika
Do pierwszego czytania w komisjach sejmowych
trafił poselski projekt nowelizacji ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego. Dotyczy m.in.
zmiany definicji rolnika indywidualnego.
Na okładce: Sławomir Kowalewski,
burmistrz Mławy. Fot. UM Mława
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