Przyjaciele Gazety Sołeckiej

Wspiera gminy
i pomaga sołtysom
przyczyniają się do popularyzowania idei
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
oraz budowy e-administracji.

Rozmowa z dr Iwoną
Wieczorek, dyrektorem
Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego.
Czym jest i jakie zadania ma do
wykonania Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego?
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (NIST), utworzony 3 września
2015 r., jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. NIST realizuje
zadania na rzecz harmonijnego rozwoju
samorządu terytorialnego oraz podnoszenia standardów jego działania. Zajmujemy się opracowywaniem ekspertyz,
opinii prawnych oraz ocen dotyczących
stanu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów. Uczestniczymy
w wypracowywaniu koncepcji zmian aktów prawnych dotyczących samorządu
terytorialnego. Prowadzimy działalność
wydawniczą, promocyjną oraz edukacyjną i szkoleniową w zakresie objętym
przedmiotem działania Instytutu w formie
publikacji, konferencji i seminariów. Służymy wsparciem w zakresie zarządzania
jakością (w grudniu 2016 r. NIST przejął
funkcję i zadania Krajowego Koordynatora CAF realizowane dotychczas przez
MSWiA). Kontynuujemy realizację projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.
Podejmowane przez NIST działania

Mijają zatem 2 lata od utworzenia Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Co zrealizowano
w tym czasie?
W 2016 r. wsparcie NIST otrzymało
prawie 3000 pracowników z około 1900
jednostek samorządu terytorialnego (67
procent ogólnej ich liczby). W pierwszym
półroczu 2017 r. ze szkoleń, seminariów
i konferencji organizowanych przez NIST
skorzystało już ponad 6000 pracowników
z 1700 urzędów. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wydaje również
własne opracowania naukowe dotyczące
funkcjonowania samorządu. Od początku działalności NIST ukazało się kilkadziesiąt ekspertyz, opinii prawnych oraz
monografie, a także liczne opracowania
i raporty z badań. Instytut publikuje biuletyn oraz prowadzi cyfrowe repozytorium. Wsparcie dla samorządów stanowi
również prowadzona przez Narodowy
Instytut Samorządu Terytorialnego eplatforma umożliwiająca odbycie służby
przygotowawczej dla nowo zatrudnionych
pracowników administracji samorządowej. Od lutego 2017 r. z takiej możliwości skorzystało ponad 1600 pracowników
z 220 jednostek samorządu terytorialnego. W obszarze działalności Instytutu
znajduje się także propagowanie dobrych
standardów w zakresie zarządzania jakością w samorządzie terytorialnym.
Czy wsparcie oferowane przez
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego uwzględnia zróżnicowany
charakter jednostek samorządu terytorialnego?
Istotną część naszej działalności,
uwzględniającej zróżnicowany charakter
jst, stanowi wsparcie oferowane gminom
wiejskim. Dlatego jednym z pierwszych
porozumień podpisanych przez NIST
było porozumienie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Nasi przedstawiciele uczestniczą w spotkaniach Związku
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Instytut był organizatorem konferencji „Wieś polska – wieś innowacyjna”
oraz seminarium „Programy wsparcia
rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – instrumenty, źródła, perspek-
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tywy”, a także szkoleń: „Rola organów
gminy i jednostek pomocniczych gminy
w zakresie promocji produktów regionalnych. Jak pozyskać środki na promocję
żywności i tradycji kulinarnych kultywowanych w małych gminach”, „Co zmienia
fundusz sołecki i czy można wydać go
lepiej?”.
Ponadto, bierzemy udział w wydarzeniach dotyczących funkcjonowania
sołectw np. w konferencjach: „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa”,
„Fundusz Sołecki jako instrument rozwoju lokalnego”. NIST przygotowywał także
opinie i ekspertyzy w tematyce związanej
z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych gmin, m.in: opinia dr hab. Dawida
Sześciło w sprawie możliwości prawnych
jednostek pomocniczych gmin na obszarach wiejskich (sołectw), czy „Diagnoza
funkcjonowania funduszu sołeckiego na
przykładzie gmin Województwa Wielkopolskiego” autorstwa Patryka Węgierkiewicza – wieloletniego współpracownika
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Wszystkie opracowania dostępne są na
stronie internatowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego:
www.nist.gov.pl.
Jestem głęboko przekonana, że nasze kolejne działania przyczynią się do
wzmocnienia potencjału gmin wiejskich.
Zapraszam do współpracy.

