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Plus i rów no cze śnie gra tu la cje dla bur mi strza Szcze cin ka 
Je rze go Har die -Do ugla sa. Plus nie wąt pli wie na le ży się za wie -
lo let nie i sta łe wspie ra nie ru chu har cer skie go. Gra tu la cje, bo

przed na mi bur mi strza do ce ni li sa mi har ce rze, przy zna jąc mu
naj wyż sze od zna cze nie – la skę skau to wą. Bur mistrz od daw na pra cu je w Ra -
dzie Przy ja ciół Har ce rzy, jesz cze w la tach 90., gdy by ło to wy jąt ko wo trud ne,
wspie rał har cer ską brać mię dzy in ny mi w pro wa dze niu sta ni cy w Dręż nie.
Bur mistrz dba tak że o to, aby przy po dzia le gmin nych środ ków nie za bra kło
gro sza na po trze by skau tów. Stąd wy róż nie nie, któ re har ce rze przy zna ją je dy -
nie swo im „Nie za wod nym Przy ja cio łom”. (bt)

W�związ�ku�z�25-le�ciem�od�-
ro�dze�nia�pol�skie�go�sa�mo�rzą�-
du� te�ry�to�rial�ne�go� war�to
wspo�mnieć�o�obec�no�ści�je�go
przed�sta�wi�cie�li� w� struk�tu�-
rach� eu�ro�pej�skich,� tym� bar�-
dziej� że� roz�po�czę�ła� się�wła�-
śnie�no�wa�ka�den�cja�w Ko�mi�-
te�cie�Re�gio�nów.
Po�przy�ję�ciu�Pol�ski�do�Ra�-
dy� Eu�ro�py,� rów�no�le�gle�
z�uczest�nic�twem�w�niej�pol�-
skich�par�la�men�ta�rzy�stów,�od
mar�ca� 1992� r.� pol�scy� sa�mo�-
rzą�dow�cy�bra�li�udział�w�pra�-
cach�jej�izby��sa�mo�rzą�do�wej,
któ�rą�by�ła�Sta�ła�Kon�fe�ren�cja
Władz� Lo�kal�nych� i� Re�gio�-
nal�nych� Ra�dy� Eu�ro�py,�
w�Stras�bur�gu�(w�1994�r.� jej
na�zwa� ule�gła� zmia�nie� na
Kon�gres� Władz� Lo�kal�nych

i Re�gio�nal�nych�Ra�dy�Eu�ro�py
–�CLARE).�Pol�skę�re�pre�zen�-
to�wa�ło��12 człon�ków�i�12�ich
za�stęp�ców.� Ja�ko� de�le�gat
Związ�ku� Miast� Pol�skich
naj�bar�dziej�pa�mię�tam�udział
w�1993�r.�w dwóch�mi�sjach
do� naj�bied�niej�szej� w� Eu�ro�-
pie� Al�ba�nii,� za�koń�czo�nych
zbra�ta�niem� wszyst�kich
szkół� al�bań�skich� ze� szko�ła�-
mi� eu�ro�pej�ski�mi� �po� to,� aby
po�moc� tra�fia�ła� bez�po�śred�-
nio,� omi�ja�jąc� sko�rum�po�wa�-
ne� cen�trum.� Pol�skie� szko�ły
ob�ję�ły�pa�tro�na�tem�wszyst�kie
szko�ły� w� pół�noc�nym� dys�-
tryk�cie�Szko�dra.
Naj�waż�niej�szym�do�ku�men�-
tem� po�wsta�łym� w� wy�ni�ku
prac� te�go� gre�mium� by�ła
przy�ję�ta�30�lat�te�mu,�w�1985
r.,� Eu�ro�pej�ska� Kar�ta� Sa�mo�-
rzą�du� Te�ry�to�rial�ne�go,� do�ku�-
ment� okre�śla�ją�cy� sta�tus
praw�ny� sa�mo�rzą�dów� te�ry�to�-
rial�nych�w�ska�li�mię�dzy�na�ro�-
do�wej� oraz� za�sa�dy� �sa�mo�-
rząd�no�ści�lo�kal�nej.�Jej�ra�ty�fi�-
ko�wa�nie� w� 1993� r.� przez�
Pol�skę� wzmoc�ni�ło� nasz� sa�-

mo�rząd�w� cza�sie� po�stę�pu�ją�-
cej�wte�dy��re�cen�tra�li�za�cji.
Od� 2003� r.� na�si� sa�mo�rzą�-
dow�cy�pra�cu�ją�w�Ko�mi�te�cie
Re�gio�nów�przy�Par�la�men�cie
Eu�ro�pej�skim�w�Bruk�se�li�(do
chwi�li� wstą�pie�nia� do� UE�
w�2004�r.�w�cha�rak�te�rze�ob�-
ser�wa�to�rów).
Ja�ko�or�gan�do�rad�czy,� re�pre�-
zen�tu�ją�cy� sa�mo�rzą�dy� lo�kal�ne�
i�re�gio�nal�ne�państw�człon�kow�-
skich,�Ko�mi�tet�Re�gio�nów�wy�-
po�wia�da� się� na� te�mat� ak�tów
praw�nych� UE� z� per�spek�ty�wy
sa�mo�rzą�dów.�De�le�ga�cja�pol�ska
skła�da�się�z�18�człon�ków�i�16
ich� za�stęp�ców,� za�pro�po�no�wa�-
nych� przez� ogól�no�pol�skie� or�-
ga�ni�za�cje�sa�mo�rzą�do�we.
Na� po�cząt�ku� 5-let�niej� ka�-
den�cji�przed�na�szy�mi� re�pre�-
zen�tan�ta�mi�sto�ją��istot�ne�wy�-
zwa�nia.� Jed�nym� z� nich� bę�-
dzie�� pil�no�wa�nie,� aby� plan
Junc�ke�ra,� któ�ry� ma� po�bu�-
dzić�go�spo�dar�kę�Eu�ro�py,�nie
był� zre�ali�zo�wa�ny� kosz�tem
po�li�ty�ki� spój�no�ści,� a� więc
na�szym�kosz�tem.
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Ak�tu�al�ne�re�gu�la�cje�re�sor�to�we
utrwa�la�ją�nie�słusz�ne�prze�ko�na�-
nie,�że�gwa�ran�tem�re�ali�za�cji�za�-
da�nia�pu�blicz�ne�go�jest�ist�nie�nie
in�sty�tu�cji�sa�mo�rzą�do�wej.�Mno�-
żo�ne� są� de�ta�licz�ne� prze�pi�sy,
któ�re�po�zba�wia�ją�JST�pra�wa�do
za�rzą�dza�nia�spra�wa�mi�w� imie�-
niu�wła�snym�i�na�wła�sną�od�po�-

wie�dzial�ność� oraz� kon�ser�wu�ją
au�to�no�mię�59�tys.�jed�no�stek�or�-
ga�ni�za�cyj�nych� (jed�no�stek� i� za�-
kła�dów�bu�dże�to�wych)�dzia�ła�ją�-
cych� ob�li�ga�to�ryj�nie� pod� szyl�-
dem�sa�mo�rzą�dów.�Każ�da�z�nich
mu�si� za�trud�niać� głów�ne�go
księ�go�we�go�i�kie�row�ni�ka,�co�ge�-
ne�ru�je�du�że�kosz�ty.�Tym�cza�sem
wspól�no�ty� po�win�ny� mieć� pra�-
wo� two�rze�nia�wła�snych� struk�-
tur� w� kształ�cie� i� for�mie,� ja�kie
uzna�ją�za�ra�cjo�nal�ne.�Nie�ozna�-
cza� to� li�kwi�da�cji� jed�no�stek�or�-
ga�ni�za�cyj�nych� (np.� ośrod�ków
po�mo�cy� spo�łecz�nej,� szkół,� po�-
wia�to�wych� i� wo�je�wódz�kich
urzę�dów� pra�cy,� in�sty�tu�cji� kul�-
tu�ry),�ale�odej�ście�od�obo�wiąz�-

ku�ich�po�sia�da�nia.�Po�stu�lat�ten
zna�lazł� się� w� ra�por�cie� Fo�rum
Od�-no�wa� „Sa�mo�rząd� 3.0”,�
a�obec�nie�jest�w�pro�jek�cie�Mi�ni�-
ster�stwa�Ad�mi�ni�stra�cji�i�Cy�fry�-
za�cji.� Je�go� re�ali�za�cja� po�zwo�li
wspól�no�tom� na� sil�niej�szą
współ�pra�cę,� stwo�rzy� moż�li�-
wość�re�ali�za�cji�za�dań�przez�fir�-
my� pry�wat�ne� czy� or�ga�ni�za�cje
po�za�rzą�do�we� (out�so�ur�cing),
wy�po�sa�ży� JST� w� sa�mo�dziel�-
ność� de�cy�do�wa�nia� o� spo�so�bie
wy�ko�ny�wa�nia� usług� pu�blicz�-
nych� oraz� umoż�li�wi� po�szcze�-
gól�nym�sa�mo�rzą�dom�pro�jek�to�-
wa�nie�wła�snych� roz�wią�zań� lo�-
kal�nych�wy�zwań�i�pro�ble�mów.
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Zgro�ma�dze�nie� na�sze�go
Związ�ku�po�sta�no�wi�ło�o�utwo�-
rze�niu� IV� gru�py� za�ku�po�wej
ZGŚO.�Od�2012�r.�jest�to�na�-
sze� sztan�da�ro�we� przed�się�-
wzię�cie,� gdyż� przy�no�si� gmi�-
nom�� wy�mier�ne� ko�rzy�ści� fi�-
nan�so�we.� W� 2014� r.� po� raz
pierw�szy� gmi�ną� wio�dą�cą� zo�-
sta�ła� Gmi�na� Strzel�ce� Opol�-
skie.� Po�zy�tyw�ne� do�świad�cze�-
nia� wzmoc�ni�ły
za�ufa�nie,� któ�-
rym�w�obec�nej
IV� gru�pie� zo�-
sta�ła� ob�da�rzo�-
na� Gmi�na
Strzel�ce� Opol�-
skie,� zo�sta�jąc
po�now�nie�gmi�-
ną� wio�dą�cą.
Za�ufa�nie� jest
tu� naj�waż�niej�-
sze,� gdyż� po
prze�pro�wa�dze�-
niu� po�stę�po�-
wa�nia�o�wspól�-
ne�za�mó�wie�nie
pu�blicz�ne� gmi�-
na�wio�dą�ca�za�-
wie�ra� umo�wę
ge�ne�ral�ną� ze
spół�ką�wy�ło�nio�ną�w�prze�tar�gu
nie�ogra�ni�czo�nym,�któ�ra�w�ko�-
lej�nym�ro�ku�do�star�cza�ener�gię
elek�trycz�ną� wszyst�kim� od�-
bior�com� koń�co�wym.� Dla� III
gru�py�za�ku�po�wej�ZGŚO�by�ło
to� 378� od�bior�ców.� Zgod�ność�
z�pra�wem�te�go�po�stę�po�wa�nia
bę�dzie� kon�tro�lo�wa�na� przez
or�ga�ny�nad�zo�ru.�Na�przy�kład
in�spek�tor� kon�tro�li�RIO�w� ra�-

mach� kon�tro�li� kom�plek�so�wej
w� gmi�nie� mo�że� przy�być� po
upły�wie�4�lat�od�roz�strzy�gnię�-
cia�te�go�prze�tar�gu�do�ja�kie�go�-
kol�wiek�z�wy�mie�nio�nych�licz�-
nych� od�bior�ców� koń�co�wych:
urzę�du�gmi�ny,�szko�ły,�za�kła�du
bu�dże�to�we�go,� spół�ki�z�udzia�-
łem�gmi�ny�lub�gmin�nej�in�sty�-
tu�cji�kul�tu�ry.
Na�le�ży� za�zna�czyć,� że� nasz
zwią�zek� zo�stał� za�ło�żo�ny�
w�grud�niu�1990�r.�z�ini�cja�ty�wy
wła�śnie� sa�mo�rzą�du� gmi�ny
Strzel�ce� Opol�skie,� sto�ją�ce�go
na� cze�le� 17� gmin� za�ło�ży�ciel�-
skich� (te�raz� zrze�sza�my�
38�gmin).�Oso�bo�wość�praw�ną
zwią�zek�uzy�skał�z�dniem�re�je�-
stra�cji,�w�czerw�cu�1991�r.,�pod
nr� 16� w� Re�je�strze� związ�ków

mię�dzyg�min�-
nych,� pro�wa�-
d z o �n y m
w ó w �c z a s
przez� Pre�ze�-
sa� Ra�dy� Mi�-
n i �s t r ó w
( o b e c �n i e
przez�MAiC)
i�dziś�jest�jed�-
nym� z� naj�-
s t a r �s z y c h �
w�Pol�sce.�
O ś r o �d e k
kon�den�sa�cji
to� po�ję�cie
zna�ne� z� fi�zy�-
ki.� Wo�kół
nie�go� two�rzy
się� za�wią�zek
chmu�ry,� nio�-

są�cej�deszcz.�W�pro�ce�sach�spo�-
łecz�nych�ini�cja�tor�(a�po�tem�li�-
der)�po�cią�ga�za�so�bą�ko�lej�nych
za�in�te�re�so�wa�nych.�Ale� bez� je�-
go� dzia�ła�nia� przed�się�wzię�cie
nie�ru�szy�ło�by�z�miej�sca.
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– inicjator i lider

Mi nus dla dla wój ta Że laz ko wa Syl wiu sza J. za pi cie, awan -
tur nic two i osta tecz ne wy lą do wa nie w izbie wy trzeź wień.
W no cy z 21 na 22 lu te go pa trol me dycz ny zo stał we zwa ny do

pi ja ne go męż czy zny, w któ rym roz po zna no wój ta. Miał roz bi tą
gło wę, jed nak gdy ra tow ni cy usi ło wa li mu po móc, za czął sta wiać opór. Był
na ty le agre syw ny, że le ka rze zde cy do wa li się we zwać po li cję. Funk cjo na riu -
sze prze ko na li wój ta, że by do bro wol nie udał się z ra tow ni ka mi do szpi ta la.
Tam jed nak zno wu wszczął awan tu rę i nie zbęd na by ła ko lej na in ter wen cja.
Wójt po wy trzeź wie niu przy znał się, że był pi ja ny i że do znał uszko dze nia
gło wy, jed nak sta now czo za prze czał ca łej resz cie hi sto rii. (bt)

70 mln zł

Logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

zo sta nie prze zna czo ne na na pra wy
znisz czeń po po wo dzio wych na
Pod kar pa ciu. Środ ki otrzy ma 121
sa mo rzą dów, któ re prze zna czą je
na od bu do wę in fra struk tu ry znisz -
czo nej w ubie głych la tach. 

Ośro dek kon den sa cji 

to po ję cie zna ne z fi zy ki.

Wo kół nie go two rzy się

za wią zek chmu ry, nio są -

cej deszcz. W pro ce -

sach spo łecz nych ini cja -

tor (a po tem li der) po cią -

ga za so bą ko lej nych 

za in te re so wa nych. Ale

bez je go dzia ła nia przed -

się wzię cie nie ru szy ło by 

z miej sca.

Samorządowcy w europejskich strukturach

Po sze rzo na wer sja 
do stęp na na stronie  

www.fo rum sa mo rza do we.pl


