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1. ZGROMADZENIA OGÓLNE 

W roku 2013 odbyło się jedno Zgromadzenie Ogólne ZGWWP: 

 

 XVI Zgromadzenie Ogólne ZGWWP w dniach 7-8 lutego 2013 r. 

W dniach 7-8 lutego 2013 r. odbyło się w Serwach XVI Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. 

Uczestniczyło w nim około 70 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości. W 

czasie dwudniowych obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2012, 

udzielili Zarządowi absolutorium oraz przyjęli budżet na rok 2013. Dyskutowano m.in. o stanie 

zaawansowania samorządów województwa podlaskiego we wdrażaniu nowego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, korzyściach i zagrożeniach wynikających z założeń do 

ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego 

przygotowanego przez MAC, pracach zmierzających do określenia zakresu wsparcia w ramach 

działania opisanego w Art. 21 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 

finansowania Wspólnej Polityki Rolnej ze wskazaniem na konieczność uwzględnienia w planowanym 

obszarze wsparcia tzw. „infrastruktury powiązanej”; zwiększenia środków i intensyfikacji działań w 

zakresie melioracji, pozyskiwaniu unijnych pieniędzy, drogach, podatkach, oświacie. Zostały 

zaprezentowane plany Związku na 2013 r. Wójtowie i burmistrzowie rozmawiali także o włączeniu się 

ZGWWP w obchody 500-lecia województwa podlaskiego. Wypracowano stanowisko w sprawie 

uwzględnienia w planowanym obszarze wsparcia tzw. „infrastruktury powiązanej”. Stanowisko to 

Przewodniczący Zarządu ZGWWP i jednocześnie Członek Zarządu ZGWRP przedstawił jako propozycję 

do przyjęcia przez Zarząd ZGWRP, żeby była większa siła przebicia. Delegaci wypracowali: 

Stanowisko w sprawie uwzględnienia w planowanym obszarze wsparcia tzw. „infrastruktury 

powiązanej”.     

 

2. FORUM 

W roku 2013 odbyły się dwa Forum ZGWWP: 

 

 XXVI Forum ZGWWP w dniach 6-7 czerwca 2013 r. 

W dniach 6-7 czerwca 2013 r. odbyło się w Gawrych Rudzie XXVI Forum ZGWWP, w którym 

uczestniczyło ponad 60 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz zaproszonych 

gości, wśród nich m.in.: Krzysztof Jurgiel, Poseł na Sejm RP, Dariusz Piontkowski, Poseł na Sejm RP, 

Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm RP, Mieczysław Kazimierz Baszko, Wicemarszałek Województwa 

Podlaskiego, Jacek Piorunek, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Podczas Forum Pan 

Mirosław Lech, Przewodniczący Zarządu ZGWWP zaprezentował Album "500 wydarzeń na 500 lat. 

Jubileusz Województwa Podlaskiego w Naszych Małych Ojczyznach" wydany przez ZGWWP z okazji 

obchodów 500-lecia naszego województwa. Podczas obrad Pani Agnieszka Aleksiejczuk, Dyrektor 

Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grzegorz Stelmaszek, Zastępca Dyrektora 

Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przekazali informacje o realizacji projektu budowy sieci 

szerokopasmowej na terenie województwa podlaskiego. Pani Elżbieta Filipowicz, Dyrektor 

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawiła założenia do Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, które niestety nie są korzystne. Następnie odbyła się debata na temat 

wdrażanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Pan Mieczysław Ilkowski zabrał głos 

w temacie elektrośmieci i zaproponował gminom bezpłatną organizację Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Pan Antoni Tworkowski z Eko-Efektu omówił usługi z 

zakresu przygotowania kompleksowej dokumentacji, niezbędnej do wypełnienia przepisów i 
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aplikowania o środki finansowe. Pan Marcin Hulak, Dyrektor Zarządzający Level Eco przedstawił 

proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z Ustawą PZP. 

 

 XXVII Forum ZGWWP w dniach 7-8 listopada 2013 r. 

W dniach  7-8 listopada 2013 r. odbyło się w Rozłogach XXVII Forum ZGWWP. Po raz 

pierwszy nasze obrady były transmitowane na żywo w internecie. W spotkaniu uczestniczyło  ponad 

70 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz zaproszonych gości, wśród nich m.in.: 

Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Wojciech 

Dzierzgowski, Wicewojewoda Podlaski, Mieczysław Kazimierz Baszko, Wicemarszałek Województwa 

Podlaskiego. Tematyka była poświęcona głównie finansowaniu inwestycji na obszarach wiejskich w 

latach 2014-2020, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, inwestycjom w internet 

szerokopasmowy, uwarunkowaniom i kierunkom polityki społecznej wobec ludzi starych na przykładzie 

województwa podlaskiego. Delegaci wypracowali: 

Stanowisko popierające działania związane z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i 

budynków na terenie województwa podlaskiego.  

Poparto stanowiska XIV Kongresu GWRP z dnia 15.10.2013 w sprawie finansowania rozwoju 

obszarów wiejskich w latach 2014-2020 oraz w sprawie wdrożenia systemu zagospodarowania 

odpadów komunalnych. 

 

3. WYJAZDY STUDYJNE 

W roku 2013 odbył się jeden wyjazd studyjny: 

 

 Wyjazd studyjny do Republiki Białorusi w dniach 2-5 października 2013 r. 

W dniach 2-5 października 2013 r. ZGWWP zorganizował wyjazd studyjny do Republiki 

Białorusi. Wzięło w nim udział około 30 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich i gości. 

Celem wyjazdu było odbycie spotkań i nawiązanie bezpośrednich kontaktów ze środowiskami 

polonijnymi, gospodarczymi i samorządowymi Rejonu Kamienieckego, Próżańskiego i Swisłockiego. 

Uczestnicy spotkali się z m.in. z: Michaiłem Sierkow, Przewodniczącym Prużańskiego Rejonowego 

Komitetu Wykonawczego, Olegiem Targońskij, Przewodniczącym Swisłockiego Rejonowego Komitetu 

Wykonawczego, Anną Czyżykowa, Zastępcą Przewodniczącego Swisłockiego Rejonowego Komitetu 

Wykonawczego, Wiktorem Subbotka, Zastępcą Przewodniczącego Swisłockiego Rejonowego Komitetu 

Wykonawczego, Denisem Szpak, Zastępcą Przewodniczącego Kamienieckiego Rejonowego Komitetu 

Wykonawczego, Nikołajem Kudrawiec, Zastępcą Przewodniczącego Prużańskiego Rejonowego 

Komitetu Wykonawczego, Edwardem Tarnowskij, Przewodniczącym Swisłockiej Rejonowej Rady 

Deputowanych. Wójtowie i burmistrzowie zobaczyli kompleksy turystyczne, szkoły, domy kultury. 

Delegacja zapaliła znicze przy pomniku polskich powstańców styczniowych w lesie w Bohatyrewiczach, 

na grobie Jana i Cecylii Bohatyrewiczów znanych z powieści E. Orzeszkowej „Nad Niemnem” oraz na 

grobie Elizy Orzeszkowej.  

 

4. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZGWWP 

W roku 2013 Związek realizował cztery projekty:  
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 Projekt „Edukacja nowych szans w gminie Płaska"  

ZGWWP w 2013 roku zakończył realizację projektu „Edukacja nowych szans w gminie Plaska", 

który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2. Celem projektu było stworzenie 

warunków rozwoju uczniom klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Płaskiej z uwzględnieniem specjalnych 

potrzeb edukacyjnych w okresie sierpień 2012 - lipiec 2013.  

W ramach projektu przeszkoliliśmy 27 nauczycieli z nowoczesnych metod pracy z uczniem 

zdolnym i dysfunkcyjnym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i środków dydaktycznych, gdzie 

gł. nacisk położono na indywidualizację pracy, zdolności ucznia i sukces edukacyjny. Działaniami 

projektu objęliśmy 75 uczniów, którzy chętnie uczęszczali na dodatkowe zajęcia rozwijające wg. 

ośrodków zainteresowań: kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji inicjatywności i 

przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej. Uczniów niepełnosprawnych objęto programem 

indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 

Szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt w postaci tablic interaktywnych, 

projektorów, wizualizera, drukarki wielofunkcyjnej, kamer i słuchawek, co umożliwiło uczniom udział w 

zajęciach z informatyki i języka angielskiego z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz 

korzystanie z konwersacji w formie on-line. Dodatkowo dzieci uczestniczyły w zajęciach korekcyjno-

kompensacyjnych z psychologiem, logopedą i gimnastyce korekcyjnej.  

Na zakończenie projektu odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w 

której uczestniczyło 64 uczniów.  

Budżet projektu wyniósł 234 486 zł. 

 

 Projekt "Seniorzy w działaniu!" 

ZGWWP w 2013 roku zakończył realizację projektu "Seniorzy w działaniu!", który był 

współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013. Realizowany był w okresie maj -

grudzień 2013 r. Celem projektu była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego 

starzenia się poprzez aktywizację społeczną na terenie gminy Korycin. W projekcie uczestniczyło 134 

mieszkańców gminy Korycin. W ramach działań realizowanych w projekcie odbyły się:  

• Zajęcia teatralno – plastyczne, których efektem było przedstawienie premiery sztuki: 

”Ożenek” Gogola, pantomimy: „Tacy Sami?” i Jasełek w dniu 20.12.2013 r. podczas wspólnej Wigilii; 

• 6 dniowy wyjazd edukacyjny (Częstochowa – Oświęcim – Wadowice – Kalwaria 

Zebrzydowska – Zakopane – Wieliczka – Kraków – Ojców – Góry Świętokrzyskie – Sandomierz – 

Krzemionki Opatowskie – Kazimierz Dolny), który pozwolił na poznanie wielu ciekawych miejsc w 

Polsce, miejsc o bogatej historii, przyrodzie, tradycji, bogatych w zabytki kultury i historii; 

• Galeria Sztuki Seniora, która obejmowała warsztaty malarskie, wikliniarskie, koronkarskie i 

florystyczne oraz wyjazd do Muzeum Ikon w Supraślu i warsztaty pisania Ikon; 

• Klub Przyszłości Seniora, który obejmował warsztaty dotyczące profilaktyki najczęstszych 

chorób, aktywności psychofizycznej i jej roli dla jak najdłuższej sprawności; zajęcia psychodietetyczne, 

zajęcia ruchowe: aerobik, nordic walking, taniec, ćwiczenia Pilates; 

• Wiem co jem,  czyli warsztaty dotyczące zasad zdrowego żywienia, przyrządzania zdrowych 

posiłków i przetworów, zasady konserwowania i przechowywania jedzenia;  

• Wyjazd edukacyjny do Gospodarstwa Agroturystycznego - Ogrodu Botanicznego w 

Korycinach w celu obejrzenia ekologicznej uprawy ziół i pozyskania informacji o ich zastosowaniu; 
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• Wyjazdy kulturowe do kina, teatru oraz opery i filharmonii na: sztukę teatralną „ Ożenek” 

Gogola i „Szalone nożyczki” oraz spektakl „Upiór w Operze”. Zdecydowana większość uczestników 

projektu była w teatrze i operze po raz pierwszy; 

• Wspólna wigilia, podczas której były przedstawione sztuki teatralne przygotowane  w 

działaniu: Zajęcia teatralno-plastyczne oraz wspólna kolacja wigilijna uczestników projektu, członków 

ich rodzin i mieszkańców gminy Korycin. 

Budżet projektu opiewał na 154 990 zł. 

 

 Projekt „Europejskie Kadry - edukacja językowa drogą do rozwoju kadr 

samorządowych województwa podlaskiego" 

Związek od 2012 roku realizuje projekt „Europejskie Kadry - edukacja językowa drogą do 

rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego", który jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, 

Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków 

obcych.  

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji językowych 150 osób pracujących w instytucjach 

publicznych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego w ciągu 24 miesięcy. W 

ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie 240 godz. zajęć z języka angielskiego na max. 4 

poziomach zaawansowania. Przyporządkowanie do grup nastąpiło na podstawie testu diagnozującego. 

Oferta szkoleniowa została dostosowana do praktycznych potrzeb kobiet i mężczyzn pracujących w 

instytucjach publicznych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z województwa podlaskiego. Uwzględniła 

ona zarówno zakres merytoryczny (słownictwo, nastawienie na umiejętności komunikacyjne) jak i 

organizacyjny (szkolenia odbywają się w miejscu pracy uczestników projektu lub w pobliżu miejsca 

pracy). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego TOEIC /uznawanego 

przez kraje UE/, potwierdzającego kompetencje językowe na pełnych poziomach A, B lub C. 

Aktualnie zajęcia z języka angielskiego są prowadzone w 18 grupach szkoleniowych, na 

terenie gmin: Krasnopol, Miastkowo, Tykocin, Brańsk, Supraśl, Wasilków, Nowogród, Mielnik, Puńsk, 

Szczuczyn, Grajewo, Korycin, Nowe Piekuty, Lipsk oraz po 2 grupy w Białymstoku i Ciechanowcu. 

 

 Projekt „Gimnazjum szkoła szans" 

Związek od 2013 roku realizuje projekt „Gimnazjum szkoła szans", który jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w gimnazjach na obszarach wiejskich w 

Dubinach, Kuźnicy, Puńsku, Nowych Piekutach oraz Małym Płocku z uwzględnieniem specjalnych 

potrzeb edukacyjnych w ciągu 24 miesięcy. W ramach projektu przeszkoliliśmy nauczycieli z 

nowoczesnych metod pracy z uczniem zdolnym i dysfunkcyjnym z wykorzystaniem nowoczesnych 

narzędzi i środków dydaktycznych, gdzie gł. nacisk był położony na indywidualizację pracy, zdolności 

ucznia i sukces edukacyjny. Działaniami projektu zostali objęci wszyscy uczniowie, którzy uczęszczają 

na:  
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- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z psychologiem, 

- zajęcia na basenie, 

- koło młodego technika, 

- koło zainteresowań kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości, 

- koło zainteresowań świadomości i ekspresji kulturalnej, 

- zajęcia filmowe, 

- koło zainteresowań informatycznych z wykorzystaniem platformy e-learningowej,  

- koło zainteresowań języka angielskiego z wykorzystaniem platformy e-learningowej, 

- koło zainteresowań języka rosyjskiego, 

- konwersacje w formie on-line z języka angielskiego, 

- warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. 

Szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt w postaci m.in.: tablic interaktywnych, 

projektorów, notebooków, kamer, aparatów fotograficznych, telewizorów, magnetofonów, 

wizualizerów, kamer i słuchawek, tablic suchościeralnych, mikroskopów. 

Na zakończenie projektu przewidziano wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik.  

 

Ponadto Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego został laureatem konkursu 

„Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego” 

organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku za projekt „Sprawny samorząd – 

lepsza Polska II”. Nagrody zostały wręczone 4 grudnia 2013 r. podczas seminarium Podlaskiego 

Obserwatorium Polityki Społecznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. 

 

5. OBCHODY 500-LECIA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

ZGWWP z okazji 500-lecia Województwa Podlaskiego wydał album „500 wydarzeń na 500 lat. 

Jubileusz Województwa Podlaskiego w Naszych Małych Ojczyznach" oraz ogłosił Wojewódzki Konkurs 

Literacki na Legendę o Mojej Małej Ojczyźnie. 

 

 Album „500 wydarzeń na 500 lat. Jubileusz Województwa Podlaskiego w Naszych 

Małych Ojczyznach" 

Podczas XXVI Forum ZGWWP został zaprezentowany Album "500 wydarzeń na 500 lat. Jubileusz 

Województwa Podlaskiego w Naszych Małych Ojczyznach" wydany przez ZGWWP. Zawiera on krótką 

2-stronicową prezentację 110 samorządów województwa podlaskiego, czyli wszystkich potencjalnych 

członków ZGWWP. Album prezentuje bogactwo i potencjał gmin w zakresie kultury, jak również 

działania poszczególnych samorządów związane z organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 

sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych realizowanych w ramach obchodów jubileuszu. 

Nakład wyniósł 8000 egzemplarzy. 

 

 Wojewódzki Konkurs Literacki na Legendę o Mojej Małej Ojczyźnie 

24 czerwca 2013 r. w Centrum Astoria w Białymstoku nastąpiło uroczyste podsumowanie i wręczenie 

nagród w I Wojewódzkim Konkursie Literackim na Legendę o Mojej Małej Ojczyźnie organizowanym 

przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.  Patronat medialny nad konkursem objęła 

Gazeta Współczesna i Polskie Radio Białystok. Konkurs był skierowany do uczniów gimnazjów z gmin 

członkowskich ZGWWP. Miał na celu popularyzację wiedzy i zainteresowań młodzieży historią, 

tradycją, ustnymi przekazami o „ziemi rodzinnej”, z jednoczesnym rozwijaniem umiejętności 

literackich, wrażliwości i wyobraźni. W wyznaczonym terminie wpłynęło 19 prac. Wybór laureatów był 
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niezmiernie trudny, dlatego zdecydowano, że wszyscy uczestnicy dostaną drobne upominki. Wyboru 

laureatów dokonała Komisja Konkursowa w składzie: Mirosław Lech, Przewodniczący Zarządu 

ZGWWP, Zenon Białobrzeski, Członek Zarządu ZGWWP, Witold Liszkowski, Członek Zarządu ZGWWP, 

Julia Szypulska, Redaktor Gazety Współczesnej, Dorota Sokołowska, Redaktor Polskiego Radia 

Białystok. Komisja przyznała 10 nagród w postaci zestawów Parkera. Główną nagrodą były 2-

tygodniowe kolonie letnie, którą otrzymały 3 pierwsze miejsca. Fundatorami nagród byli Związek Gmin 

Wiejskich Województwa Podlaskiego i Ośrodek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży „Leśny Dwór” w 

Mrozach k/Ełku. 

Laureaci I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego na Legendę o Mojej Małej Ojczyźnie: 

I MIEJSCE MARTA ZDANCEWICZ  

z Publicznego Gimnazjum w Kaletniku, Gmina Szypliszki za pracę „Legenda o Graużach Nowych” 

II MIEJSCE ANETA HALICKA 

z Gimnazjum w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu za pracę „O małej Wroczeniance, co 

pokochała biebrzańską przyrodę„ 

III MIEJSCE KATARZYNA MILEWSKA 

z Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku, Gmina Grajewo za pracę „Legenda o Mojej 

Małej Ojczyźnie” 

 

6. ZARZĄD 

 

ZGWWP przez ostatni rok konsekwentnie realizował swoją linię programową. Aktywność Związku na 

wielu płaszczyznach pozwalała na skuteczne wyartykułowanie potrzeb gmin wiejskich i efektywną 

walkę o ich interesy. 

 

POSIEDZENIA ZARZĄDU ZGWWP W ROKU 2013 

 

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego obradował w roku 2013 dziewięć 

razy. Komisja Rewizyjna uczestniczyła w niektórych obradach Zarządu i raz obradowała samodzielnie. 

 

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w IV kadencji: 

Przewodniczący Zarządu ZGWWP:  

 Mirosław Lech: Gmina Korycin, Powiat Sokólski; 

Członkowie Zarządu ZGWWP:  

 Zenon Białobrzeski: Gmina Zbójna, Powiat Łomżyński;  

 Marek Kaczyński: Gmina Nowe Piekuty, Powiat Wysokomazowiecki; 

 Witold Liszkowski: Gmina Puńsk, Powiat Sejneński;  

 Krzysztof Radziszewski: Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: 

 Raisa Rajecka: Gmina Bielsk Podlaski, Powiat Bielski;  

Członkowie Komisji Rewizyjnej:  

 Roman Fiedorowicz: Gmina Raczki, Powiat Suwalski; 

 Józef Piątek: Gmina Nowogród, Powiat Łomżyński. 
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PRACA ZARZĄDU 

 

Trudno w kilku słowach opisać wielokierunkowość prac Zarządu ZGWWP. Jako przedstawiciele 

władz wykonawczych Związku, członkowie Zarządu aktywnie i skutecznie reprezentują organizację na 

zewnątrz i pracują na jej rzecz w różnych organach państwowych i społecznych. 

Członkowie ZGWWP byli delegowani do następujących organów: Podkomitetu Monitorującego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Zespołu doradczego do spraw Rozwiązywania 

Problemów Wsi; Komitetu Sterującego SR WP; Grupy roboczej do spraw realizacji idei e-Podlaskie; 

Programu wspierającego rozwój obszarów wiejskich; Zespołu doradczego wspierającego proces 

opracowywania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; prac w zespole, którego zadaniem 

było określenie najpilniejszych kierunków wsparcia i wysokości interwencji w perspektywie finansowej 

2014-2020;  Komitetu Sterującego ds. realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla 

ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa; Wojewódzkiej Komisji do 

spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym; Kapituły Medalu Świętego Izydora 

Oracza za Szczególne Zasługi w Rolnictwie. 

Członkowie ZGWWP uczestniczyli w: konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju 

Województwa Podlaskiego do roku 2020; konferencji w ramach konsultacji „Projektu Umowy 

Partnerstwa”; konferencji pn. „Wielojęzyczny świat – wspólny język partnerstwa” realizowanej w 

ramach projektu „Twinning – winning. W partnerstwie osiągamy sukces”; Uroczystej Sesji Sejmiku 

Województwa Podlaskiego poświęconej obchodom 500-lecia Województwa Podlaskiego.  

ZGWWP objął honorowym patronatem: V Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla 

gimnazjalistów województwa podlaskiego; Konferencję Naukową pt. „Nowoczesne instrumenty 

zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego” zorganizowanej na Wydziale Ekonomii i 

Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku; II edycję Plebiscytu „Rolnik Roku 2013” oraz „Nasz Sołtys” 

organizowane przez Gazetę Współczesną; VII Europejską Konferencję Dyrektorów Przedszkoli 

„Edukacja Przedszkolna w perspektywie nadchodzących zmian”; wydarzenie dedykowane polskiej 

oświacie EDU Trendy 2013; II zjazd Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” Problemy prawne 

dyrektorów szkół z 2013 r. – zmiany w USO i KN; III zjazd Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” 

Techniki menedżerskie zarządzania zespołem w szkolnych realiach. 

ZGWWP ufundował nagrodę w etapie wojewódzkim XI edycji Ogólnokrajowego Konkursu 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w V Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla 

gimnazjalistów województwa podlaskiego oraz dla najlepszego zespołu dziecięcego z województwa 

podlaskiego w XX Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej. 

ZGWWP podpisał List intencyjny z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. dotyczący 

lokalnej organizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej „Autobus Energetyczny”.  

W dniach 22-23 października 2013 r. Zarząd Związku wybrał się z wizytą do Gimnazjum 

imienia Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, objętego patronatem ZGWWP, w celu 

przekazania 2 kompletów sprzętu elektronicznego (laptop, projektor, stojak). Do zakupu sprzętu 

dołączyła się firma Wolters Kluwer Polska. 

Dnia 9 grudnia 2013 r. skierowano do Ministerstwa Środowiska pismo popierające postulaty 

Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku dotyczące utrzymania wojewódzkich funduszy w systemie 

inwestycji zaangażowanych w realizację POIiŚ na lata 2014-2020. 

Dnia 27 grudnia 2013 r. skierowano do Zarządu Województwa Podlaskiego uwagi Zarządu 

Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego 2014-2020. 


