Wielkopolski Ośrodek Kształcenia
i Studiów Samorządowych
NajpowaŜniejszy partner
samorządów lokalnych

WOKiSS - kim jesteśmy
 Stowarzyszenie WOKiSS powstało w 1990r.
 Zrzesza aktualnie 245 gmin oraz 31 powiatów –
jest najstarszym regionalnym stowarzyszeniem
samorządów lokalnych w Polsce.
 Kluczowym terenem działania WOKiSS jest
Wielkopolska, ale członkami Stowarzyszenia są
takŜe samorządy z województw: Lubuskiego,
Zachodniopomorskiego, Łódzkiego i Dolnośląskiego.

obszar działania WOKiSS

245 gmin
31 powiatów

nasza misja
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu
terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu
efektywności jednostek samorządowych w realizacji
zadań publicznych.
Wszystkie inicjatywy WOKiSS nakierowane są na rozwój
oraz modernizację jednostek samorządowych i obejmują:





działania edukacyjno – doradcze,
działania informacyjno – wydawnicze,
wdraŜanie nowoczesnych narzędzi zarządzania,
wprowadzanie nowoczesnych narzędzi informatycznych
wspomagających pracę urzędów.

podstawowe zasady działania

 równe prawa wszystkich członków, niezaleŜnie od
ich wielkości, wysokości płaconych składek i staŜu
członkowskiego,
 powszechny dostęp do wszystkich oferowanych
programów,
 wysoka jakość proponowanych świadczeń, przy
zachowaniu moŜliwie najniŜszych kosztów ich
realizacji.

zakres oferty WOKiSS
Oferujemy usługi w ramach 5 stałych programów:
EDUKACJA
SAMORZĄDOWA

INFORMATYZACJA
ADMINISTRACJI
SAMORZĄDOWEJ+

DORADZTWO
PRAWNE
CENTRUM
WSPÓŁPRACY
EUROPEJSKIEJ

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE
GMINĄ/POWIATEM

EDUKACJA SAMORZĄDOWA – 1990
(program finansowany ze składek członkowskich)

seminaria dla pracowników jst i radnych
kurs SłuŜba Przygotowawcza Urzędników Samorządowych obowiązkowy dla osób podejmujących pierwszy raz pracę na
stanowisku urzędniczym
zjazdy klubów zawodowych dla kadry zarządzającej
zjazdy subregionalne
specjalistyczne projekty, konferencje i cykle szkoleniowe:
 Akademia Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta i Starosty.
 Gospodarka odpadami w gminach –rewolucja śmieciowa.
 Praktyczne wykonanie przez gminy obowiązku objęcia
wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania
odpadów komunalnych.

W roku 2012 WOKiSS zorganizował ogółem 920 seminariów,
w których udział wzięło 21 458 słuchaczy

EDUKACJA SAMORZĄDOWA – 1990
Ogólne zasady organizacji szkoleń:
 seminaria (z wyłączeniem szkoleń informatycznych) finansowane są ze
składek członkowskich.
 zróŜnicowana oferta szkoleniowa kierowana jest do członków
Stowarzyszenia przynajmniej 3 razy w roku - poprzez pocztę elektroniczną i
stronę internetową, co gwarantuje dostępność oferty przez 24h.
 seminaria organizuje się wyłącznie dla pracowników, którzy zostali
zgłoszeni w wyznaczonym terminie - jeŜeli gmina / powiat nie zareagowały
na ofertę, nie są informowani o terminie i miejscu spotkań.
 samorządy mogą wnioskować o realizację innych tematów niŜ zawarte w
ofercie.
 miejsca szkoleń: 6 stałych punktów Konin, Leszno, Ostrów Wielkopolski,
Piła, Poznań, Skwierzyna lub w gminach/powiatach.

DORADZTWO PRAWNE – 1991
(program finansowany ze składek członkowskich)

Stały dostęp do usług 7 konsultantów prawnych – specjalistów,
w róŜnorodnych dziedzinach, dyŜurujących w Stowarzyszeniu
 udzielanie bieŜących porad prawnych telefonicznie lub
w trakcie spotkań w siedzibie WOKiSS.
 opracowywanie na rzecz gmin i powiatów opinii prawnych
mających wymiar powszechnego zainteresowania.
 opracowywanie indywidualnych opinii i ekspertyz prawnych,
po wcześniejszym ustaleniu warunków z prawnikami WOKiSS
W roku 2012 opracowano 24 opinie prawne oraz udzielono
4 826 telefonicznych i 242 pisemnych porad prawnych

INFORMATYZACJA
ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ+ – 1991
(program finansowany ze środków pozaskładkowych)

 wsparcie procesu wdroŜeń systemów informatycznych
 pomoc przy opracowywaniu strategii rozwoju rozwiązań
informatycznych w urzędach
 bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych,
licencjonowanie oprogramowania,
 szeroka gama szkoleń informatycznych
 bieŜące konsultacje
 spotkania w ramach Klubu Informatyka Samorządowego
 działania na rzecz e-Urzędu- w tym rozwój narzędzi do kreowania
polityki informacyjnej samorządów(SPI,BIP,BOM,GCI,..)
 prowadzenie działalności hostingowej – serwery wirtualne, poczta
elektroniczna,itp

INFORMATYZACJA
ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ+ – 1991
(program finansowany ze środków pozaskładkowych)

 modyfikacja rozwiązań portalowych dla podniesienia ich
atrakcyjności,
 wspieranie wykorzystania platformy e-PUAP przez wielkopolskie
samorządy, w tym „ profilu zaufanego” e-PUAP
 integracja rozwiązań związanych z kompleksową obsługą
komunikacji obywateli, podmiotów i instytucji z urzędami
samorządowymi
 doradztwo przy opracowywaniu studiów wykonalności dla
projektów z obszaru społeczeństwa informacyjnego
 wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy
 informatyczne wsparcie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.

INFORMATYZACJA
ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ+ – 1991
(program finansowany ze środków pozaskładkowych)

 Szkolenia informatyczne prowadzone są w 12 - stanowiskowym
laboratorium informatycznym – w roku 2012 podczas 84 seminariów
przeszkolono ponad 1100 osób.
 Usługi hostingowe – ponad 110 serwerów wirtualnych dla prowadzenia
Samorządowych Portali Informacyjnych, Biuletynów informacji Publicznej,
itp.; takŜe ponad 2000 kont poczty elektronicznej,
 Realizacja projektu: Podniesienie jakości i dostępności usług
publicznych świadczonych drogą elektroniczną w 12 gminach
północnej Wielkopolski

Centrum Współpracy Europejskiej – 2007
(program częściowo finansowany ze składek członkowskich)

szkolenia, warsztaty, konferencje – szczególnie w zakresie
tematyki dotyczącej UE i funduszy strukturalnych,
opracowywanie wniosków o dotacje i realizacja projektów
 Samorządowe Studium Europejskie
(w latach 2002-2003, ze środków Phare Access 2001, 67 absolwentów)
 Zarządzanie środowiskiem – zintegrowany program edukacyjny dla
pracowników samorządowych
(w 2008 roku, ze środków WFOŚIGW w Poznaniu, 128 uczestników )
 Specjalistyczne szkolenia kluczem do sprawnej i efektywnej administracji
(w latach 2009 -2011, z funduszy UE w ramach PO KL , 201 uczestników)

 doradztwo poprzez biuletyn „DOTACJE – Serwis Informacyjny”
zawierający wiadomości o bieŜących konkursach, w ramach których
samorządy mogą pozyskać granty na realizację planowanych
działań (75 jst w 2012r., abonament miesięczny brutto 80 zł)

Centrum Współpracy Europejskiej – 2007
(program częściowo finansowany ze składek członkowskich)

 pomoc w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy
bilateralnej przez gminy i powiaty;

W latach 1991-2012 przy udziale WOKiSS nawiązano
101 partnerstw samorządowych:

 26 partnerstw polsko - francuskich
 75 partnerstw polsko – ukraińskich
 StaŜe zagraniczne dla przedstawicieli gmin i powiatów

(Dania, Francja, Austria, Niemcy / Biuro WOKiSS w Brukseli)
1171 / 29 staŜystów w latach 1991–2012

 Wyjazdy studyjne dla przedstawicieli gmin i powiatów
(Litwa, Belgia, Ukraina, Niemcy)
1132 uczestników w latach 2003 – 2012

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE
GMINĄ / POWIATEM – 2001
(program finansowany ze środków pozaskładkowych)

Istotą programu jest udzielanie pomocy samorządom przy wdraŜaniu
nowoczesnych narzędzi zarządzania, w celu efektywnego
wykorzystania posiadanych zasobów i pojawiających się moŜliwości
W ramach programu proponujemy przygotowanie opracowań takich jak:













Raporty i Strategie Rozwoju
Plany Rozwoju Lokalnego
Wieloletnie Plany Inwestycyjne i Finansowe
Studia Wykonalności oraz Wnioski Aplikacyjne
Plany Odnowy Miejscowości
Lokalne Programy Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Gminne Program Ochrony Środowiska
Analizy Systemu Oświaty
Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych
System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001
Wartościowanie Stanowisk Pracy w JST
Kontrola Zarządcza

Posiadanie przez samorząd części z wymienionych opracowań stanowi
element konieczny przy aplikowaniu o środki unijne
w projektach inwestycyjnych, słuŜących zaspokajaniu potrzeb
społeczności lokalnych

źródła finansowania
 Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich
(zróŜnicowanych w zaleŜności od liczby mieszkańców
gminy/powiatu), działalności gospodarczej oraz ze źródeł
zewnętrznych (np. dotacje)
 Działalność finansowa określana jest budŜetem ustalanym
corocznie przez Walne Zgromadzenie,
 BudŜet Stowarzyszenia w 2012r.
4 558 837,00 PLN
 Preliminarz budŜetu Stowarzyszenia w 2013r.
4 534 637,29 PLN

aktualne składki członkowskie

Składka miesięczna uzaleŜniona jest od wielkość jednostki i wynosi:

 do 10.000 mieszkańców

580 PLN

 od 10.001 do 20.000 mieszkańców

810 PLN

 od 20.001 do 50.000 mieszkańców

970 PLN

 od 50.001 do 100.000 mieszkańców

1 310 PLN

 od 100.001 do 1 000 000 mieszkańców

1 700 PLN

 powyŜej 1 000 000 mieszkańców

1 860 PLN

władze Stowarzyszenia
 Najistotniejsze decyzje Stowarzyszenia podejmowane są
corocznie przez Walne Zgromadzenie, składające się z
reprezentantów gmin i powiatów.
 Pracą bieŜącą WOKiSS kieruje Zarząd w składzie:








Mirosław Broniszewski – prezes, wójt gminy Przykona,
Franciszek Reszel - zastępca prezesa, sekretarz gminy Dobrzyca,
Ryszard Kurp – zastępca prezesa, starosta wolsztyński,
Brunon Wolski - sekretarz, wójt gminy Kaczory,
Antoni Mazankiewicz - skarbnik, b. sekretarz miasta Leszna,
Waldemar Górczyński - członek zarządu, wójt gminy Pszczew,
Henryk Helwing- członek zarządu, burmistrz Nowego Tomyśla.

 Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Wspólne przedsięwzięcia realizowane z
Departamentem
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
1. Wyjazd studyjny: „Doświadczenia duńskich samorządów lokalnych i
regionalnych w zakresie zrównowaŜonego rozwoju obszarów
wiejskich”, DANIA, 20-24 maja 2012 r. z udziałem 25 przedstawicieli
wielkopolskich gmin i powiatów.
W programie:
• Realizacja załoŜeń unijnego pakietu energetyczno – klimatycznego
(„pakiet 20/20/20”) w gminie Skive – przykładem - energooszczędnego
Ratuszu w Skive.
• Sposoby na zwiększenie efektywności energetycznej budynków
administracji.
• Reforma komunalna w Danii z 2007 r. dla gminy Skive.
• Innowacyjny projekt energetyczny EnergiMidt prowadzony na wyspie Fur
• Sposoby wykorzystywania przez samorządy duńskie dostępnych źródeł
energii odnawialnej, źródła geotermalne w Kvols,

Wspólne przedsięwzięcia realizowane z
Departamentem
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
• Program doradztwa energetycznego dla rolników prowadzony przez
Centrum Doradztwa Rolniczego (Landbo Limfjord).
• Wizyta w Ciepłowni Skive (wykorzystanie procesu gazowania
brykietów).
• Edukacja ekologiczna w Danii.
• Projekty rozwojowe realizowane przez Lokalne Grupy Działania w
Glyngøre,
• Ochrona środowiska naturalnego w Danii - wizyta w Parku Narodowym
Thy

Wspólne przedsięwzięcia realizowane z
Departamentem
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
2. Wyjazd studyjny: „Agroturystyka i produkty lokalne jako element
polityki rozwoju obszarów wiejskich na Litwie”, 22 – 26 września
2012r. z udziałem 27 przedstawicieli wielkopolskich gmin i powiatów.
W programie:
• Wizyta w rejonie Wileńskim Ziemskim – problemy polityki rolnej,
• Spotkanie z władzami samorządu Rejonu Trockiego – sytuacja
Samorządu Rejonu Trockiego w kontekście ogólnej sytuacji w kraju,
• Rozwój agroturystyki wiejskiej w Rejonie Trockim ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania środków UE.
• Wizyty w gospodarstwach agroturystycznych,
• Wizyta w Parlamencie Republiki Litewskiej - Komisja ds. Wsi.
Seminarium: Produkt tradycyjny: wspieranie producentów, procedury
rejestracji, unormowania prawne w zakresie warunków produkcji i
obrotu Ŝywnością.

Wspólne przedsięwzięcia realizowane z
Departamentem
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
• Spotkanie z władzami samorządu Rejonu Solecznickiego:
Seminaria:
1. Samorząd Rejonu Solecznickiego w kontekście ogólnej sytuacji w
kraju, z wyróŜnieniem obecnej sytuacji, tendencji rozwojowych i
problemów.
2. Formy działalności nierolniczych prowadzonych na obszarach
wiejskich Rejonu ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania
środków UE.
3. Działalność Lokalnej Grupy Działania Rejonu Solecznickiego.
• Spotkanie w Domu Polskim w Ejszyszkach

Wspólne przedsięwzięcia realizowane z
Departamentem
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Przedsięwzięcia planowane w 2013 r.:
1. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności Unii
Europejskiej po 2013 roku. Strasburg / Bruksela, 12-17 maja 2013 r.
2. Zasady prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich przez
samorządy łotewskie. Łotwa, 9-14 czerwca 2013 r.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

