
 

PROGRAM KONFERENCJI 

Perspektywy oraz wyzwania planowania i zagospodarowania przestrzennego.  
Efektywność w finasowaniu rozwoju JST 

16 grudnia 2021r. 

  9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników 

10.00 - 10.10 Otwarcie Konferencji 
Wojciech Odzimek, Dyrektor FRDL POST, Małgorzata Nieroda, Kierownik FRDL POST 

10.10 - 10.30 Ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 
Wojciech Odzimek, Dyrektor FRDL POST, dr Marek Cierpiał-Wolan, Dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Rzeszowie  

10.30 – 12.00 Perspektywy i wyzwania planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce 
w świetle stanu obecnego i funduszy unijnych: 
I. Omówienie bieżącego etapu prac nad reformą planowania przestrzennego.  
II. Środki europejskie dedykowane reformie planowania w KPO.  
III. Obecne wyzwania w dziedzinie gospodarki przestrzennej do czasu zmian prawa.  
Anna Kornecka, była Podsekretarz stanu w MRPiT, odpowiedzialna m.in. za reformę 
planowania i zagospodarowania przestrzennego.  

12.00 – 12.15 Przerwa 

12.15  - 13.45 Efektywność w finansowaniu rozwoju JST: 
I. Prognozy na najbliższą przyszłość. 
II. Jak uniknąć błędów w planowaniu finansowym? Właściwy sposób wyliczania 

potencjału finansowego. 
III. Co dalej ze wskaźnikami z art. 242-243 ustawy o finansach publicznych? 
IV. Nowa strategia finansowa JST - EMR jako efektywne podejście do finansowania 

i realizacji inwestycji samorządowych: 

• dobór optymalnej formy realizacji inwestycji, uwzględniający istniejące ograniczenia 
budżetowe; 

• właściwy dobór źródeł finasowania rozwoju lokalnego. 
Dariusz Giza, Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. 

13.45 - 14.00 Dyskusja, podsumowanie Konferencji. 
 

Informacja o prelegentach: 
Anna Kornecka- radca prawny, była Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii i Pełnomocnik ds. Inwestycji 
i Zielonego Ładu, Dyrektor Instytutu SPCP, Stowarzyszenie Program Czysta Polska. Pełniła funkcję Wiceprezesa 
Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. w Krakowie, wcześniej Prezesa spółki Nowe Centrum 
Administracyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Pracowała w zespole doradzającym przy budowie największych 
infrastrukturalnych inwestycji w kraju związanych z organizacją Euro2012. W latach 2011-2019 sprawowała funkcję 
pozaetatowego członka SKO w Krakowie. Autorka książek i publikacji z dziedziny prawa budowlanego, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz postępowania administracyjnego.  

Dariusz Giza- Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. Doradca samorządowy. Praktyk z ponad 20 letnim 
doświadczeniem w zarządzaniu finansami oraz finansowaniu inwestycji komunalnych. Współautor kilkuset 
opracowań z zakresu analiz budżetu JST, emisji obligacji oraz restrukturyzacji zobowiązań. Wykładowca 
na szkoleniach z zakresu finansów komunalnych. Współtwórca wydawnictwa pt. „Obligacje komunalne. Zagadnienia 
prawne, finansowe, praktyczne”. 


