
 

Sprawozdanie z działalności  

Koła Naukowego „Lokalna Samorządność” 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu 

działającego przy Wydziale Zarządzania 

 

za rok kalendarzowy 2014 

 
 

1. Opiekun Koła: 

mgr Kamila Majewska 

 

2. Członkowie Koła (wskazać liczbę członków ewentualnie listę członków) 

 

20 osób 

3. Cel funkcjonowania Kola Naukowego 

Umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat:  

- administracji publicznej w Polsce,  

- historii i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą,  

- zarządzania w sektorze publicznym,  

- ustroju i gospodarki samorządu terytorialnego,  

- przewidywania i badania zjawisk społecznych, 

- projektowania przedsięwzięć promocyjnych w strukturach samorządu terytorialnego w 

Polsce i zagranicą,  

- powiązań w sposobie uregulowania zasadniczego podziału terytorialnego i zakresem zadań 

obciążających jednostki samorządu terytorialnego, a możliwościami ich realizacji,  

- możliwości rozwoju regionalnego,  

- możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przez jednostki samorządu 

terytorialnego,  

- ekonomiki i strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, 

- możliwości rozwoju infrastruktury,  

- polityki przestrzennej i rozwoju regionalnego,  

- lokalnej polityki społecznej,  

- gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, 

- form organizacyjno prawnych jednostek sektora finansów publicznych, 

- zagadnień dotyczących kontroli j.s.t.  przez RIO, NIK, 

- sprawozdawczości finansowej J.S.T. 

 

4. Formy aktywności (tematy spotkań, wyjście, wyjazdy, udziały w konferencjach) 

 

1. W czwartek tj. 03.04.2014 odbyło się spotkanie Koła Naukowego „Lokalna 

Samorządność” z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich, Inspekcji Transportu 

Drogowego oraz Straży Miejskiej Kalisza – zorganizowane przez Kamilę Majewską.  

Studenci  kierunku: Bezpieczeństwo Wewnętrzne  mogli zapoznać się I etapem nowej 

inwestycji miejskiej tj. Zintegrowanym Systemem Zarządzania  Ruchem Drogowym.  

 Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich szczegółowo omówił możliwości tegoż systemu, 



które już zwiększają efektywność pracy Inspekcji Transportu Drogowego, następne funkcje 

zostaną rozdzielone pomiędzy ZDM, Straż Miejską i Policję. Od początku września możemy 

spodziewać się iż zacznie funkcjonować pomiar prędkości na 4 odcinkach kaliskich dróg. 

System ten będzie wychwytywał również kierowców przejeżdżających na czerwonym 

świetle. Wiele zagadnień czeka jeszcze na rozwiązanie, chociażby podział kompetencji – od 

tego zależy czy pieniądze z mandatów zasilać będą budżet miasta czy państwa. Wszelkiego 

rodzaju certyfikacje, nadzór nad systemem. Dużą wiedzę odnośnie wad i zalet 

funkcjonowania podobnych rozwiązań w Polsce wniósł na spotkaniu Pan Wiesław Jaszczur, 

były komendant kaliskiej drogówki, obecnie pracownik uczelni. Studenci mogli zobaczyć 

również „serce” tegoż systemu w którym dokonywane będą wszelkiego rodzaju zapisy i 

sterowanie systemem.  

 
 

 

 
 



2. 30.04.2015. Udział w Konferencji Samorządu Województwa Wielkopolskiego „10 na 

10. Unia Europejska, Samorząd, Obywatele. Przedmiotem naszego zainteresowania 

były dwa panele „Samorząd w Unii – Unia w samorządzie. Dekada zmian” oraz „ 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego w kontekście 10-lecia wyborów do 

Parlamentu Europejskiego” 

 

3. 12.12. 2014 r. Wizyta z grupą studentów z Portugalii i Turcji w ratuszu. Omówienie 

zagadnień dot. struktury samorządu terytorialnego, organów wykonawczych i 

uchwałodawczych w gminach. Zwiedzanie kaliskiego ratusza i wieży ratuszowej. 

 
 

 

 

4. Plany na rok 2015 

 

Zorganizowanie konkursu wśród młodzieży szkół średnich z zagadnień podstaw 

przedsiębiorczości. 

Współpraca z IV LO w Ostrowie Wielkopolskim  

Spotkanie z Panią Elżbietą Garncarek – Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego 

Kalisz.  

Pozostałe zagadnienia zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu koła w semestrze letnim. 

 

6. Inne wnioski, uwagi, zgłaszane potrzeby 

 

 

 


