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Elektronicznie »» 7–9
Trendy »» 10–12

10 » Finanse. Projekty hybrydowe w PPP
11 » Architektura. Myślące ławki i kosze
12 » Transport. Zabytkowe autobusy i tramwaje

Administracja »» 14–51

14 » Zmiany w nadzorze nad działalnością finansową gmin
Opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt nowelizacji ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych proponuje, aby kontrolowały one także komunalne osoby prawne, na które wpływ mają
jednostki samorządu terytorialnego czy związki międzygminne. To powinno zahamować transfer zadłużenia
z budżetów gmin do np. spółek wodociągowych.
18 » Życie po życiu (samorządowym)
Ponieważ „dobra zmiana” najprawdopodobniej zmiecie dwie trzecie samorządowców, rozmawiamy z byłym
prezydentem i byłym burmistrzem, jak to jest odejść z urzędu.
21 » Generator oświadczeń majątkowych
Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło w internecie interaktywny program do wypełniania oświadczeń
majątkowych. Nie kryje, że to pierwszy krok do wprowadzenia obowiązku składania tych dokumentów
elektronicznie, co ułatwi ich kontrolę przez CBA.
22 » Demonstracje i wyjście z Komisji Wspólnej?
Związek Miast Polskich zapowiada podjęcie walki o polską samorządność.
23 » Samorządowiec Roku 2016
24 » Biznes wymaga szczerości
Gminy mają za mało narzędzi do wspierania biznesu, a obraz współpracy z przedsiębiorcami jest zakłamywany
– przekonywał podczas III Kongresu Młodego Samorządu Marek Jakubiak, poseł Kukiz’15 i przedsiębiorca.
25 » Po co nam klastry energetyczne
26 » Czy zmieniać system finansowania oświaty?
Zapowiadana zmiana finansowania zadań oświatowych jest niepełna. Do tego wybrano bardzo niekorzystny
moment na jej wdrożenie.
30 » Klucz do edukacji? Kompetencje cyfrowe
Badania pokazują, że polskie szkoły wciąż słabo wspierają rozwój umiejętności cyfrowych uczniów.
32 » Sukces na obcasach
Kobietom w samorządzie, polityce i biznesie poświęcony był jeden z paneli III Europejskiego Kongresu
Samorządów w Krakowie.
33 » Legionowo powiedziało: nie!
Ta wiadomość obiegła całą Polskę – w legionowskim referendum dotyczącym stworzenia metropolii warszawskiej
aż 94,27 proc. mieszkańców powiedziało, że nie chce być jej częścią. Frekwencja wyniosła 46,72 proc.
34 » Powstała baza projektów w PPP
Ministerstwo Rozwoju opracowało listę inwestycji, także samorządowych, które mogą zostać zrealizowane
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
36 » Deptak nad rzeką to nie ulica
38 » Nowe życie ulicznej latarni
Wraz z rozwojem idei internetu rzeczy otaczające nas przedmioty coraz częściej zmieniają swoje funkcje. Latarnie
przestają być betonowymi słupami, a oprawy tylko źródłami światła.
42 » Samorządy inwestują w piękne ośrodki kultury
Choć większość pieniędzy wydawanych przez samorządy na kulturę pochłania bieżąca działalność instytucji, od
kilku lat obserwujemy wyraźny trend inwestowania w piękne, a przede wszystkim użyteczne obiekty kulturalne.

Analizy »» 52–57

52 » Próba sformalizowania naturalnego procesu metropolizacji
Projekt ustawy o metropolii warszawskiej to ośmieszanie idei metropolii, to całkowite upartyjnienie samorządów
– tak ocenili projekt m.in. przedstawiciele stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
56 » Mikroprojekt zbliżył społeczności Polski i Ukrainy
Współpraca miasta Brody na Ukrainie i powiatu strzyżowskiego to ciekawy przykład kooperacji obwodu
lwowskiego z przygranicznymi województwami w Polsce.
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1 » Zmiany w Krajowej Komisji
Uwłaszczeniowej
Nowelizacja przewiduje zmianę trybu
powoływania członków Krajowej Komisji
Uwłaszczeniowej oraz określa wymagania,
jakie muszą spełniać.
2 » Działalność radnego
z wykorzystaniem mienia gminy
Sąd uznał, że otrzymanie wynagrodzenia
wypłaconego radnemu przez gminę
z tytułu realizacji umowy, stanowiącego
środki z budżetu gminy, które uzyskała
ona w ramach dotacji celowej
z budżetu państwa na realizację zadań
własnych, należy zakwalifikować jako
prowadzenie przez radnego działalności
z wykorzystaniem mienia komunalnego.
3 » Udział w posiedzeniach komisji
Nie można uzależniać udziału w komisjach
osób niebędących jej członkami
od zgody przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego komisji.
4 » Problemy z wykorzystaniem
funduszy sołeckich
7 » Usuwanie drzew i krzewów
z terenów rolniczych
Usuwanie drzew i krzewów z terenów
rolniczych nasuwa wiele wątpliwości.
Zostaną one pogłębione przez szykowane
przez posłów PiS poprawki do ustawy
o ochronie przyrody.
11 » Rola związków zawodowych
w procesie stanowienia prawa
miejscowego
Duża grupa aktów prawa miejscowego
wydawanych na poziomie gmin i powiatów
podlega opiniowaniu przez związki
zawodowe.
19 » PPP do zmiany
20 » Sprzedaż żywności przez
rolników
Zgodnie z projektem ustawy rolnicy
będą mogli sprzedawać swoją żywność
odbiorcom końcowym nie tylko w sposób
bezpośredni, w obrębie gospodarstw lub
na targowiskach, ale za pośrednictwem
sklepów, restauracji czy stołówek.
Na okładce: Ryszard Grobelny,
były prezydent Poznania oraz Marek Miros,
były burmistrz Gołdapi.
Fot. UM Lublin

