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Metropolitalne
Spotkanie Noworoczne
Oficjalne podziękowania za zaangażowanie w budowę GOM wręczył prezydent Gdańska, prezes Zarządu GOM Paweł Adamowicz. Otrzymali je: wiceprezes GOM Józef Reszke (do niedawna starosta
powiatu wejherowskiego), skarbnik GOM Hanna Brejwo – wójt gminy Pszczółki, Jacek Michalski – burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Andrzej Rychłowski – b. burmistrz Malborka, Józef Puczyński
– b. starosta tczewski i Jacek Karnowski – prezydent Sopotu

W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim już po raz czwarty odbyło się Metropolitalne Spotkanie Noworoczne Gdańskiego
Obszaru Metropolitalnego. Było ono okazją do podsumowania zeszłorocznych działań stowarzyszenia, jak i omówienia
planów na przyszłość.

W

spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osobistości z kręgów samorządowo-politycznych,
biznesowych, oświatowych, jak i sektora pozarządowego. Na spotkaniu nie zabrakło Pawła
Adamowicza – prezesa Zarządu GOM, jak i większości członków Zarządu GOM w kadencji 2011–2014.
Ponadto spotkanie wzbogaciła obecność licznych

starostów, prezydentów, burmistrzów oraz wójtów
z obszaru metropolii. Przybyli m.in. Paweł Orłowski
– wiceminister infrastruktury i rozwoju, Stanisław
Lamczyk – poseł RP, Krzysztof Trawicki – wicemarszałek województwa pomorskiego, Serge Bocsa
– prezes Saur Neptun Gdańsk, Janusz Jarosiński
– prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Prezydent Paweł Adamowicz, przedstawiając najważniejsze założenia przyszłej pracy Gdańskiego
Obszaru Metropolitalnego, nie w ykluczył
możliwości jego poszerzenia między innymi
o Gdynię. Wręczył także specjalne podziękowania
wszystkim członkom Zarządu GOM w kadencji
2011–2014. 

ODO bez ABI w GIODO
W połowie stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Komisji ds. Administracji i Finansów Gdańskiego Obszaru
Metropolitalnego, które w całości było poświęcone ochronie danych osobowych. Zmiany w ustawie ODO oraz projekty
rozporządzeń omówił pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Ochrony Danych Osobowych, Tomasz Filipowicz.
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dyskutowany w formie powołanego w ramach
komisji „forum ABI”.
Przypomnijmy, prezydent RP Bronisław Komorowski
pod koniec listopada ubiegłego roku podpisał
ustawę o ułatwieniu działalności gospodarczej
(tzw. IV pakiet deregulacyjny). Jedną z nowelizowanych ustaw jest ustawa o ochronie danych
osobowych. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia
br., a dotyczą przede wszystkim:
]] zniesienia obowiązku powołania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI),
]] zniesienia obowiązku rejestracji w GIODO
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Noworoczny toast. Od lewej: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, prezes Zarządu Pomorskiej
Izby Rzemieślniczej MSP Wiesław Szajda, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk,
prezes Zarządu Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki i prezes Zarządu Regionalnej Izby
Gospodarczej Pomorza Sławomir Halbryt

Co

roku na początku stycznia w Dworze Artusa w Gdańsku odbywa
się spotkanie pod dobrze już znanym hasłem „Noworoczna Lampka
Szampana Pomorskich Przedsiębiorców”.
Za tym wydarzeniem stoją trzy czołowe organizacje zrzeszające przedsiębiorców:
Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
i Pracodawcy Pomorza. Ideą „Lampki Szampana” jest wspólne podsumowanie minionego roku, podzielenie się sukcesami oraz złożenie noworocznych
życzeń. W tym roku w spotkaniu wzięło udział około 300 osób – poza
przedsiębiorcami, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych
Pomorza, przedstawiciele świata nauki, kultury, polityki, mediów i sportu
oraz zagraniczni partnerzy organizatorów. 

(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) zbiorów niezawierających danych
osobowych „wrażliwych” dla przedsiębiorców,
którzy powołają administratora bezpieczeństwa informacji,
]] rejestrowania w GIODO administratorów
bezpieczeństwa informacji,
]] możliwości przekazywania danych do państw
trzecich oraz państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez zgody
GIODO. 

Związek Gmin Pomorskich i Kancelaria Prawna Dr Krystian
Ziemski & Partners w Poznaniu zaprosili na seminarium
„Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach” w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego. Prelegentem był Maciej Kiełbus,
prawnik, konsultant specjalizujący się w problematyce nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, ekspert
ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych
w pracach legislacyjnych nad najnowszymi zmianami w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

S

ejm uchwalił ustawę w październiku 2014 roku. Początkowo miała to być
niewielka nowelizacja o charakterze „technicznym”, ale w ciągu kilku
miesięcy została przekształcona w kilkudziesięciu stronnicową ustawę
zmieniającą również niektóre elementy systemowe. Najważniejsze zmiany
dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustalanie i wydatkowanie), przetargów śmieciowych, punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i egzekucji tej opłaty oraz pojęcia „właściciel nieruchomości”
(problem nieruchomości wielorodzinnych).
Jedna z kluczowych zmian znowelizowanej ustawy śmieciowej dotyczy obligatoryjnego rozdzielania przetargu na odbiór odpadów komunalnych od przetargu
na ich zagospodarowanie. Gmina będzie zobowiązana zorganizować odrębne
przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tymczasem zmiana dotycząca
punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ogranicza samodzielność organizacyjną gmin, bo punkty te muszą mieć charakter stacjonarny.
Jednocześnie w ustawie nowelizującej wskazano, że gmina jest zobowiązana
utworzyć co najmniej jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami. 

]] Związek Gmin Pomorskich

Prezydencja Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Samorządowych
Wraz z nowym rokiem Związek Gmin Pomorskich z rąk Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego przejął prezydencję
Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS), sygnowanego przez jedenaście stowarzyszeń
jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego kraju.
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aproszeni goście dyskutowali między innymi
o niejednoznacznych zapisach ustawy, o statusie
wspomnianych dokumentów – dwa z trzech rozporządzeń to nadal tylko projekty oraz wymienili
się podejściem do interpretacji nowych przepisów.
Niestety nie na wszystkie pytania i wątpliwości
uczestnicy zdołali sobie odpowiedzieć – część
rozwiązań trzeba dopiero wypracować, a część
będzie wynikała z interpretacji i komentarzy instytucji kontrolujących, które zapewne już wkrótce się uformują. Podczas spotkania ustalono, że
temat ochrony danych osobowych będzie szerzej

Znowelizowana
ustawa śmieciowa
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nicjatywa stworzenia wspólnej platformy porozumienia regionalnych organizacji samorządowych pojawiła się kilka lat temu, w rozmowach
o współpracy dwóch stowarzyszeń: wielkopolskiego i śląskiego. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski zorganizowało pierwsze spotkanie
we wrześniu 2012 roku w Tarnowie Podgórnym
z udziałem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin
i Powiatów Regionu Łódzkiego oraz Związku
Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Kolejne
spotkanie odbyło się w Konstantynowie Łódzkim
w lutym 2013 r., jako platforma wymiany doświadczeń. Natomiast idea połączenia sił i wspólnych
działań reprezentujących interesy samorządów

lokalnych, to pomysł ze Świerklańca w maju
2013 r., gdzie Jacek Walczak, prezydent Sieradza
zaproponował nazwę OPOS (Ogólnopolskie
Porozumienie Organizacji Samorządowych).
29 października 2013 r. w Nowej Soli dziewięć stowarzyszeń i związków podpisało OPOS, z głównymi założeniami wspólnej i skoordynowanej reprezentacji w najważniejszych sprawach związanych
z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego
oraz wzajemnej wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji
samorządowych.
Zgodnie z treścią porozumienia, Związek Gmin
Pomorskich przekaże prezydencję kolejnej
organizacji 30 czerwca 2015 br. 

OPOS tworzą: Związek Gmin Pomorskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych,

Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów
Regionu Łódzkiego, Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, Śląski Związek Gmin i Powiatów,
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Związek Gmin Lubelszczyzny, Związek Gmin Śląska Opolskiego,
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

W okresie od października 2013 r. do grudnia 2014 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych wypracowało stanowiska lub podjęło pracę
nad bieżącymi procesami legislacyjnymi w zakresie:
]] projektu ustawy o powiecie metropolitalnym oraz
projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie
terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw
]] projektu ustawy o korytarzach przesyłowych
]] projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu
]] projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii
]] ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(powołano w tym celu zespół branżowy OPOS ds.
gospodarki odpadami, który wypracował trzy opinie)
]] ustawy prawo energetyczne (powołano zespół
branżowy OPOS ds. prawa energetycznego)
]] projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw.
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