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Szanowni Państwo!
Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w XVII Samorządowym Forum
Kapitału i Finansów, które odbędzie się w dniach 2–3 października 2019 r.
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Samorządowe Forum Kapitału i Finansów wyrosło na największą profesjonalną
konferencję dla władz samorządowych w Polsce, podczas której dyskutuje
się o problemach wykorzystania zasobów i aktywów, którymi samorząd
dysponuje, do jak najskuteczniejszego realizowania polityk, strategii i zadań o charakterze
lokalnym. Wspólnie z prezydentami, burmistrzami, wójtami, starostami i radnymi debatują
skarbnicy, sekretarze i wyżsi urzędnicy samorządowi o kluczowych problemach i sposobach ich
rozwiązywania bez jałowych i dzielących sporów politycznych. Ta eksperckość i profesjonalizm
Forum stanowią jego największą zaletę, bo każdy może tu znaleźć ciekawe dla siebie tematy,
kolegów zajmujących się podobnymi problemami w innych samorządach oraz rozwiązania, które
można przenieść czy zaadaptować w swoim mieście czy gminie. Dlatego zapraszamy Państwa do
owocnej wymiany doświadczeń oraz merytorycznej rozmowy o stanie polskiego samorządu w roku
2019 i o prognozach na najbliższe lata.
Bieżąca edycja Forum to 2 dni spotkań, 80 debat i prezentacji, ponad 350 wykładowców, ponad
1300 uczestników. Bogata tematyka 10 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia
towarzyszące będą doskonałym miejscem pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania
trendów.
Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych,
technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki
temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami,
trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im jak najefektywniej wykorzystać środki
budżetowe, którymi dysponują.
Obok ambitnego programu merytorycznego konferencjom towarzyszyć będą ciekawe wydarzenia,
takie jak: Gala Inwestorów Samorządowych, strefy eksperckie, wystawy targowe i promocyjne.
Podczas wieczornej gali uhonorujemy laureatów rankingów WSPÓLNOTY.
Serdecznie zapraszam
Janusz Król
Prezes Municipium S.A.
Wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

samorządowe forum
kapitału i finansów to:

1300

370

uczestników

prelegentów
31% szefowie JST i z-cy
26% skarbnicy JST i z-cy
10% sekretarze
8% przewodniczący rad
8% szefowie departamentów
7% inni
7% radni
6% biznes
4% audytorzy wewnętrzni

GRUPA DOCELOWA

80

debat

W XVII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów weźmie udział
około 1300 uczestników: samorządowych liderów, szefów jednostek
organizacyjnych i spółek komunalnych, finansistów, przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu, a także inwestorów. Samorządy
reprezentować będą: prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie,
starostowie, marszałkowie województw, przewodniczący rad
i sejmików wojewódzkich, skarbnicy, sekretarze oraz urzędnicy
samorządowi wszelkich szczebli, a także przedstawiciele administracji centralnej oraz świata nauki i biznesu.

Program XVII Samorządowego
Forum Kapitału i Finansów 2019 r.
1. KONGRES SKARBNIKÓW
POLSKICH SAMORZĄDÓW

P

odczas kongresu będziemy mówić o uwarunkowaniach
prawnych, ekonomicznych i politycznych efektywnej gospodarki
finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Poddamy
analizie ostatnie zmiany prawne, w szczególności te, które dotyczą
dochodów samorządów oraz usztywniających wydatki budżetowe?
Pokażemy, gdzie szukać optymalnych źródeł finansowania nowych
inwestycji i przedsięwzięć? Przedyskutujemy warunki nowej
perspektywy finansowej UE determinujące strategie samorządów
na najbliższe lata.

2. ZJAZD SEKRETARZY

6. GOSPODARKA KOMUNALNA

C

iągłe zmiany prawa powodują, że gospodarka odpadami nadal
zajmuje pierwsze miejsce wśród zagadnień, z którymi muszą
się borykać samorządy. Inne wyzwania to usztywnienie polityki
regulatorów w zakresie cen usług komunalnych, pojawienie
się nowych czynników kosztotwórczych w gospodarce wodnościekowej, zachowaniu czystości powietrza. Niezwykle ważne
są też koszty wprowadzania nowych technologii w zakresie
zagospodarowywania odpadów, wdrażania gospodarki w
obiegu zamkniętym, budowania efektywności energetycznej itd.
To powoduje, że poświęcimy wiele uwagi źródłom finansowania
inwestycji i modernizacji w zakresie rozwoju infrastruktury
technicznej miast i gmin.

P

7. oświata i KULTURA w samorządzie

3. FORUM PRZEWODNICZĄCYCH RAD

8. AUDYT WEWNĘTRZNY W JST

odczas kolejnych paneli zajmiemy się oceną
dziesięcioletniego funkcjonowania ustawy o pracownikach
samorządowych, jej plusami i regulacjami, które wymagają
korekty. Ponadto będziemy dyskutowali o ekstraobciążeniach
finansowych i organizacyjnych dużych miast, wynikających
ze zniesienia właściwości miejscowej zadań z zakresu
rejestracji stanu cywilnego. Przedstawimy inteligentne
systemy informatyczne, nowe technologie poprawiające jakość
i skuteczność działania administracji, a także skuteczną ochronę
danych, w tym danych osobowych.

W

listopadzie minie rok od wybrania nowych przedstawicieli
władz samorządowych. Jest to równocześnie pierwszy
rok stosowania wprowadzonych w styczniu 2018 roku
przepisów zmieniających organizację pracy rad gmin i dających
nowe kompetencje radnym oraz mieszkańcom. Będziemy
rozmawiać o tym, jak samorządy radzą sobie ze stosowaniem
znowelizowanych przepisów oraz o najczęściej pojawiających
się problemach i dylematach prawnych. Sprawdzimy też, jak
w organizacji prac rad mogą pomóc nowe technologie.

4. MIASTO PRZYSZŁOŚCI

W

edług wszystkich badań i prognoz w XXI w. rozwój miast
będzie kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego
państw i kontynentów. Równocześnie w miastach skoncentrują się
wszystkie zagrożenia i wyzwania dla jakości życia mieszkańców.
Problem, który będą musiały rozwiązywać władze lokalne, to
znalezienie równowagi pomiędzy wymaganiami gospodarki
a ekologią, mobilnością a oszczędnością energii, dostępnością pracy
a warunkami do wypoczynku, dynamiką i oczekiwaniem młodych
a zapewnieniem warunków dla osób starszych, bezpieczeństwem
publicznym a ochroną prywatności. Takich dylematów stanie przed
władzami znacznie więcej i o nich musimy mówić, jeśli chcemy
wspierać rozwój technologiczny oraz zachować humanistyczne
wartości w życiu ludzi.

5. SPÓŁKI KOMUNALNE

P

rzedsiębiorstwa komunalne są najważniejszym instrumentem,
jakim dysponują władze lokalne, w procesie zarządzania
usługami dla społeczeństwa i ich rozwojem. Podczas konferencji
omówimy zagadnienia dotyczące inwestycji dokonywanych przez
administrację za pośrednictwem spółek miejskich (zakupy taboru,
rozbudowa infrastruktury, modernizacja majątku trwałego),
finansowanie – kredyty, leasing, w tym leasing zwrotny, obligacje
przychodowe, dotacje). Zajmiemy się też różnymi aspektami
zarządzania tym sektorem – strukturą własności, zarządami,
wynagrodzeniami zarządu, nadzorem, uprawnieniami kontrolnymi,
w tym radami nadzorczymi, kto może a kto nie może i kiedy w nich
uczestniczyć?

S

amorząd jest organizatorem życia kulturalnego w społeczności
lokalnej. Tworzy warunki do przeżywania sztuki przez dorosłych
oraz wspiera wychowanie dzieci i młodzieży poprzez przeżycia
estetyczne oraz rozwój uczuć wyższych. Tworzenie nowoczesnych
muzeów, centrów kultury i bibliotek w obiektach zabytkowych staje
się sposobem na budowanie narracji o mieście i gminie oraz na
umacnianie pozytywnego wizerunku małych ojczyzn. Będziemy
rozmawiać, w jaki sposób kultura i sport budują więzi lokalne
i poczucie dumy mieszkańców ze swojego miejsca na ziemi.

W

ysoko wyspecjalizowane służby badania jakości
funkcjonowania administracji po latach wypracowały już spory
dorobek w zakresie metod i mierników efektywności działania
jednostek samorządowych. Powinien on być wykorzystywany przez
jednostki mniejsze, które nie mają obowiązku tworzenia audytu
wewnętrznego u siebie, ale które realizują podobne zadania jak
duże miasta. Obszary wzrastającego ryzyka to m.in. bezpieczeństwo
informacji, korupcja, zamówienia publiczne, w szczególności umowy
na dostawy usług w warunkach szybkich zmian ekonomicznych na
rynku.

9. GŁOS GMIN WIEJSKICH

I

nnowacje potocznie kojarzą się z miastem i nowoczesnymi
technologiami. Jednak innowacja to zmiana dokonująca się
gdziekolwiek i niemal w dowolnej dziedzinie. Musi spełniać tylko
jeden warunek – rozwiązywać problem dotychczas nierozwiązany
bądź rozwiązywany nieefektywnie. Innowacje są ważne i w sektorze
gospodarczym, i w obszarze społecznym – właśnie na terenach
wiejskich jest ogromny potencjał dla innowacji. Polska wieś
stale potrzebuje zmian w funkcjonowaniu rolnictwa, w lokalnym
zarządzaniu, w promocji, turystyce, edukacji i polityce rolnej. O tym
porozmawiamy podczas konferencji poświęconej gminom wiejskim.

10. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA
SENIORALNA

O

chrona zdrowia i opieka nad starszymi ludźmi to najważniejsze
wyzwania społeczne, jakie stoją przed administracją. Wydaje
się, że stan ochrony zdrowia w Polsce, szczególnie szpitalnictwa,
wymaga systemowych zmian na szczeblu państwowym, bowiem
w wielu przypadkach rola samorządów coraz bardziej ogranicza
się do gwarantowania rosnących długów szpitali. Tworzy to
ogromne zagrożenie zarówno dla placówek ochrony zdrowia,
jak i samorządów, szczególnie samorządów powiatowych.
Zdecydowanie łatwiej radzą sobie samorządy z polityką senioralną.
Na poziomie organizacyjnym wypracowano wiele inspirujących
programów adresowanych do osób starszych. Jednak i w tym
zakresie będą rosnąć obowiązki samorządów i wiążące się z tym
wydatki. I o tym będziemy debatować podczas tej konferencji.

XVII Samorządowe Forum Kapitału
DZIEŃ I – 2 października
9.00-10.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00-10.15

OTWARCIE FORUM / POWITANIE UCZESTNIKÓW

10.15-11.00

VIP SPEAKER

11.00-12.00

SESJA PLENARNA – BUDOWANIE MARKI MIAST POPRZEZ KULTURĘ

12.00-12.30

przerwa kawowa

KONFERENCJE
Czas
trwania

Kongres Skarbników
Polskich Samorządów

Zjazd Sekretarzy

Forum
Przewodniczących Rad

Miasto Przyszłości

KONFERENCJE
12.30-14.00

Czy JST są zobowiązane do raportowania
schematów podatkowych? Potencjalne
obszary raportowania i krąg podmiotów
zobowiązanych do raportowania

10 lat ustawy o pracownikach
samorządowych
– czas na zmiany

RODO a obowiązkowa
transmisja obrad. Kontrole
zgodności z RODO

Internet rzeczy w służbie
smart city

14.00-14.45

Przerwa obiadowa

14.45-16.15

Finansowanie instytucji samorządowych
ze środków zewnętrznych

Nowoczesny urząd JST

Praktyczne funkcjonowanie
Komisji skarg, wniosków i petycji

Miejskie strategie rozwoju „smart
city” – czy są tworzone, a jeśli tak
czy są wykorzystywane i w jakim
zakresie?

16.15-16.30

Przerwa kawowa

16.30-17.30

Zasady waloryzacji umów o zamówienie
publiczne w nowej ustawie o zamówieniach
publicznych – opiniowanie ugód przez
Prokuratorię Generalną

Problemy miast wynikające
ze zniesienia właściwości
miejscowej w sprawie realizacji
zadań z zakresu rejestracji stanu
cywilnego

Raport o stanie JST oraz
wotum zaufania – pierwsze
doświadczenia

Zarządzanie mieszkaniowym
zasobem komunalnym. Inwestycje
mieszkaniowe

17.30-18.00

Przerwa kawowa

18.00-20:00

Przerwa techniczna

20:00-24.00

GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWYCH / KONCERT

DZIEŃ II – 3 października
10.00-11.00

Sesja plenarna – Skala ubytków w budżetach jst w związku z wdrożeniem „5–tki Kaczyńskiego”. Skutki braku rekompensowania uszczerbku dochodów dla budż

11.00-11.15

Przerwa kawowa

Czas
trwania

Kongres Skarbników
Polskich Samorządów

Zjazd Sekretarzy

Forum
Przewodniczących Rad

Miasto Przyszłości

KONFERENCJE
11.15-12.45

Finansowanie

12.45-13.00

Przerwa kawowa

13.00-14.30

Zmiany w zakresie limitacji zadłużenia

14.30-14.45

Przerwa kawowa

14.45-15.45

Brak rekompensowania wzrostu kosztów
zadań zleconych przez budżet państwa

15.45-16.45

Obiad

Cyberbezpieczeństwo urzędu
i na stanowiskach pracy

Głosowanie elektroniczne,
wspólne posiedzenia komisji
oraz sposób tworzenia
protokołów

Inwestycje w efektywność
energetyczną – czy to się opłaca?

Szybkość informacji
o zmieniających się przepisach
a dostosowanie się urzędów
do czekających je nowych
zadań. Realny wpływ
samorządów na zmieniające się
prawo

Uchwała w sprawie inicjatywy
obywatelskiej. Doświadczenia
pierwszych inicjatyw
obywatelskich

W jakim kierunku zmierza rozwój
polityki mobilności w polskich
miastach?

Problemy z przekształceniem
prawa użytkowania wieczystego
gruntów w prawo własności

Indywidualne uprawnienia
kontrolne radnych
a uprawnienia komisji rewizyjnej

Samorządowe próby walki ze
smogiem

i Finansów

SPÓŁKI KOMUNALNE

GOSPODARKA
KOMUNALNA

2–3 października 2019 r.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

oświata i kultura
w samorządzie

Audyt
wewnętrzny
w JST

GŁOS GMIN
WIEJSKICH

OCHRONA
ZDROWIA
I POLITYKA
SENIORALNA

Rekompensata
publicznoprawna.
Forma organizowania
i finansowania zadań
komunalnych

Gospodarka odpadami
komunalnymi. Nowe
technologie i procesy.
Energia z odpadów

Katowice jako miasto
kreatywne w dziedzinie
muzyki

Audyt projektów
europejskich. Główne
ryzyka powodujące
utratę środków

Najważniejsi są ludzie.
Jak lokalne inicjatywy
zmieniają oblicze wsi

Czy szpitale
powinny być
w rękach
samorządów
– debata

Finansowanie
proekologicznych inwestycji
w transporcie publicznym
(infrastruktura i tabor)
z wykorzystaniem leasingu
i/lub obligacji przychodowych

Ryzyko nieosiągnięcia poziomu
recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia frakcji
odpadów komunalnych.
Gospodarka w obiegu
zamkniętym.
Dyrektywa plastikowa

Technologie

E-samorząd wyzwaniem
dla audytorów

Gmina
samowystarczalna
energetycznie.
Odnawialne źródła
energii i klastry energii
– realna szansa czy
mit?

Informatyzacja
ochrony zdrowia
– inwestycja, która
się zwraca?

Wykorzystanie środków
(w tym rezerwy) Programu
Infrastruktura i Środowisko
na przedsięwzięcia
z zakresu ochrony klimatu
(modernizacje i rozbudowa
sieci, termomodernizacje)
w przedsięwzięciach
rewitalizacyjnych

Finansowanie rozbudowy
i modernizacji systemu
odwodnienia miasta. Technika
komunalna, gospodarka
wodnościekowa

Samorządy, które stawiają
na sport, wygrywają dwa
razy

Kontrola zarządcza
– doświadczenia 10 lat
funkcjonowania

Jak walczymy
o czyste powietrze.
Czy rządowy program
może skutecznie
rozwiązać problem
smogu?

Programy
profilaktyczne
wdrażane w JST

GOSPODARKA
KOMUNALNA

oświata i kultura
w samorządzie

żetów jst

SPÓŁKI KOMUNALNE

Audyt
wewnętrzny
w JST

GŁOS GMIN
WIEJSKICH

OCHRONA
ZDROWIA
I POLITYKA
SENIORALNA

Koncentracja aktywów
(fuzje spółek komunalnych)
w celu poprawy
zdolności finansowych
sektora komunalnego
w miastach
– formy i metody

Adaptacja miasta do zmian
klimatu

Małe muzea, niewielkie
eventy. Fundusz miejski
na zakup muzealiów dla
muzeów miejskich

Wymiana doświadczeń

Jak tanio budować
i remontować drogi
lokalne?

Nowoczesne
technologie jako
element wsparcia
w opiece nad
seniorami

Uprawnienia kontrolne
organów jednostek
samorządu terytorialnego
wobec spółek komunalnych
w świetle zmienionych
przepisów

Transport – drogi,
komunikacja, zarządzanie
ruchem

Rozliczenie VAT poprzez
instytucje kultury

Zapobieganie
nadużyciom
w samorządach

Planowanie
przestrzenne na wsi.
Czy proponowane
zmiany zatrzymają
chaos urbanistyczny
na wsi?

Gmina przyjazna
seniorom

Rady nadzorcze spółek
komunalnych – kto, kiedy
i na jakich warunkach może
uczestniczyć w radach
nadzorczych spółek.
Wynagrodzenia członków
organów spółek
komunalnych

Zieleń miejska, ochrona
przyrody. Mała architektura.

Organizacja oświaty
a ingerencja
w kompetencje
samorządów

Procedury audytu
– czy mamy
co usprawniać?

Nowelizacja ustawy
o obrocie ziemią rolną

Cohousing
i rozwiązania
wielopokoleniowe
nie tylko
dla seniorów

GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWYCH
Pierwszy dzień XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów zwieńczy
Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której ogłoszone zostaną
wyniki rankingów WSPÓLNOTY.
Laureatów rankingów uhonorujemy statuetkami i dyplomami.
Nie zabraknie również wydarzeń kulturalnych, muzyki oraz występów
najpopularniejszych artystów, które będą jak zawsze miłym
urozmaiceniem wieczoru podkreślającym prestiżową rangę wydarzenia.

Organizacja i uczestnictwo
Agnieszka Borkowska
Dyrektor Działu Konferencji i Projektów Specjalnych
tel. +48 600 207 183
e-mail: a.borkowska@municipium.com.pl
monika glegoŁa
Marketing & PR Manager
tel. +48 604 438 841
e-mail: m.glegola@municipium.com.pl
Agata fiodorow
Koordynator działu Konferencji i Projektów Specjalnych
tel. kom. 22 242 80 55
e-mail: a.fiodorow@municipium.com.pl
Współpraca i sponsoring
Aneta Wilim
M:+48 504 034 377
T:+48 22 242 80 21
E: a.wilim@municipium.com.pl
Joanna Kowalska
M:+48 511 712 716
T: +48 22 242 80 14
E: j.kowalska@municipium.com.pl
Michał Sierpiński
M:+48 509 806 962
T: +48 22 242 80 35
E: m.sierpinski@municipium.com.pl
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