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Plus dla Ka ro la Ra jew skie go, bur mi strza Bła szek, za re gu lar ne od -
da wa nie po ło wy swo jej urzęd ni czej pen sji dla mło dych lu dzi. Bur�-
mistrz�za�ra�bia�10�880�zł�(brut�to),�czy�li�oko�ło�7000�zł�na�rę�kę.�Jak
sam�mó�wi,�3�500�zł�wy�star�cza�mu�na�ży�cie�(ty�le�za�ra�biał�przed�wy�bo�-

rem�na�sta�no�wi�sko�bur�mi�strza),�dla�te�go�dru�gą�po�ło�wę�po�sta�no�wił�prze�ka�zy�wać
oso�bom�mło�dym�na�ich�wy�po�czy�nek�lub�re�ali�zo�wa�nie�pa�sji.�Bur�mistrz�pierw�szą
wy�pła�tą�po�dzie�lił�się�z�or�ga�ni�za�to�ra�mi�zi�mo�wych�re�ko�lek�cji,�ko�lej�ne�wpły�wy�rów�nież
za�si�la�ły�naj�bar�dziej�po�trze�bu�ją�cych.�Bur�mistrz�na�jed�nym�z�por�ta�li�spo�łecz�no�ścio�-
wych�pro�wa�dzi�ak�cję�za�chę�ca�ją�cą�do�fi�nan�so�we�go�wspar�cia�mło�dych�lu�dzi�i�swo�im
ko�le�gom�na�sta�no�wi�skach�w�sa�mo�rzą�dach�przy�po�mi�na,�że�po�li�ty�ka�to�służba.�(rp)

Trwa�ju�bi�le�uszo�wy�rok�25-le�-
cia� sa�mo�rząd�no�ści,� pięk�nej
idei,� któ�ra� nio�sła� nas� jak� na�-
stęp�na� So�li�dar�ność,� da�jąc
dobre� owo�ce� zmian.�Kon�gres
ju�bi�le�uszo�wy� w� Po�zna�niu�
w� mar�cu� br.� zgro�ma�dził� ok. 
1,5� tys.� sa�mo�rzą�dow�ców�
(z�obec�nej�ka�den�cji�i�po�przed�-
nich)� oraz� naj�wyż�sze� wła�dze
pań�stwo�we.�To�waż�ne�spo�tka�-
nie� zo�sta�ło� za�koń�czo�ne�Prze�-
sła�niem� Kon�gre�su,� w� któ�rym
zna�la�zła� się� wi�zja� do�ce�lo�wa
sa�mo�rzą�du� te�ry�to�rial�ne�go.
Spo�koj�na,�aka�de�mic�ka,�struk�-
tu�ral�na.�Jed�nak�bez�pa�sji,�bez
szcze�gó�ło�wych� pro�ble�mów,
któ�re� są� fun�da�men�tal�ne� i� ko�-
niecz�ne� do� pod�ję�cia� przez
wszyst�kich�– wła�dze�cen�tral�ne
i�sa�mo�rzą�dy�– jak�choć�by�prze�-

ciw�dzia�ła�nie� dra�ma�to�wi� de�-
mo�gra�fii� i�emi�gra�cji,�po�wo�du�-
ją�cych� wy�lud�nia�nie� miast�
i�wsi.�Po�trzeb�ny�jest�głos,�pro�-
wa�dzą�cy� do� kon�kret�nych� de�-
cy�zji�dzi�siaj,�a�nie�ju�tro,�po�wy�-
bo�rach,�bo�po� jed�nych�wy�bo�-
rach� na�stę�pu�ją� dru�gie.� Wi�zję
dia�lo�gu�spu�en�to�wał�wi�ce�mi�ni�-
ster�fi�nan�sów,�mó�wiąc:�na�pisz�-
cie� pro�jekt,� a� po�tem� zor�ga�ni�-
zuj�cie� si�łę,� któ�ra� wy�mu�si� na
nas� je�go� przy�ję�cie.� Sa�mo�rzą�-
do�wej� ri�po�sty� nie� by�ło,�mo�że
ze�wzglę�du�na�oko�licz�no�ścio�-
wy�cha�rak�ter�spo�tka�nia.
Jak�że� in�ne� by�ły� daw�niej�sze
kon�fe�ren�cje�pre�zy�den�tów,�bur�-
mi�strzów�i�wój�tów�w�po�znań�-
skiej�ope�rze�z�udzia�łem�pre�zy�-
den�ta�Wa�łę�sy,�pre�mier�Su�choc�-
kiej� i�mi�ni�strów.�Tam�ta�wal�ka
o  zmia�nę� pra�wa,� żar�li�wość�
i� au�ten�tycz�ność� wy�po�wie�dzi
sa�mo�rzą�dow�ców.�Czę�sto�ostry
ton�i nie�po�kój�u�go�ści�(pa�mię�-
tam� sze�fa�URM,�któ�ry� za�nie�-
mó�wił�na�kil�ka�mi�nut,�sta�nąw�-
szy�przy�mów�ni�cy�przed�peł�ną
sa�lą� sa�mo�rzą�dow�ców).� By�ły
też�wy�wal�czo�ne�re�zul�ta�ty�pro�-

wa�dzo�ne�go�dra�ma�tycz�nie�spo�-
ru,� cho�ciaż�by� w� spra�wie� do�-
dat�ków�miesz�ka�nio�wych.
Dzi�siaj� prze�wa�ża� ru�ty�na,

kur�tu�azja,�pro�ce�du�ry�i�nie�ma
miej�sca� na� spon�ta�nicz�ność.�
O� wiele� więk�sze� niż� kie�dyś
zna�cze�nie� ma� też� upar�tyj�nie�-
nie�sa�mo�rzą�du.�
Przed� dwo�ma� la�ty� ze�spół
eks�per�tów�przed�sta�wił�Ra�port
o�sta�nie�sa�mo�rzą�du�te�ry�to�rial�-
ne�go�w Pol�sce�–�„Na�ra�sta�ją�ce
dys�funk�cje,� za�sad�ni�cze� dy�le�-
ma�ty,� ko�niecz�ne� dzia�ła�nia”.�
Z� wiel�ką� tro�ską� za�pre�zen�to�-
wa�no�dia�gno�zę�i�spo�so�by�roz�-
wią�za�nia�istot�nych�pro�ble�mów
sa�mo�rzą�du,� któ�re� pro�wa�dzą
dziś�do�je�go�pa�to�lo�gi�zo�wa�nia.
Nie�moż�na�po�wie�dzieć,�że�Ra�-
port�prze�szedł�wte�dy�bez�echa.
Po�świę�co�no� mu� na�wet� spe�-
cjal�ne� po�sie�dze�nie� Ko�mi�sji
Sej�mo�wej.�No�ale�co�da�lej?�Co
zmie�nio�no?�Co�z�uwią�dem�sa�-
mo�rząd�no�ści,� bra�kiem� dy�na�-
mi�ki�i�świe�żo�ści?�Te�raz�jest�ju�-
bi�le�usz,�po�tem�wy�bo�ry.�Ale�je�-
że�li�nie�te�raz,�to�kie�dy?
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

24�lu�te�go�br.�mi�ni�ster�ad�mi�ni�-
stra�cji�i�cy�fry�za�cji�An�drzej�Ha�-
lic�ki� za�po�wie�dział� po�wo�ła�nie
In�sty�tu�tu� Sa�mo�rząd�no�ści.� To
ko�lej�na�ini�cja�ty�wa�de�cy�den�tów
na�25-le�cie�re�sty�tu�cji�sa�mo�rzą�-
du� te�ry�to�rial�ne�go.� Na�le�ży� się
cie�szyć,� że� wresz�cie� spra�wy
wspól�not� prze�bi�ły� się� do� ich

świa�do�mo�ści� oraz� że� wła�dze
cen�tral�ne� do�strze�ga�ją� po�trze�bę
stwo�rze�nia�za�rów�no�miej�sca�do
pro�wa�dze�nia� dys�ku�sji� czy�mo�-
ni�to�ro�wa�nia� dzia�łań� sa�mo�rzą�-
dów,� jak� i� plat�for�my�wy�ku�wa�-
nia� się� nie�zbęd�nych� zmian� w
funk�cjo�no�wa�niu� JST.� Wpraw�-
dzie� ist�nie�ją� w� Pol�sce� róż�ne
oso�by� i� gru�py� zaj�mu�ją�ce� się
kwe�stia�mi� sys�te�mo�wy�mi� dzia�-
ła�nia�wspól�not,�dzia�ła�ją�jed�nak
w�roz�pro�sze�niu�i�nie�dys�po�nu�ją
wie�lo�ma�moż�li�wo�ścia�mi�do�cie�-
ra�nia�do�sfe�ry�rzą�do�wej�ani�na�-
wet�opi�nii�pu�blicz�nej,�gdyż�me�-
dia�ma�in�stre�amo�we�nie�są�za�in�-
te�re�so�wa�ne� tą� pro�ble�ma�ty�ką.
Pro�blem� sta�no�wi� też� frag�men�-

ta�rycz�ność� wie�lu� po�stu�lo�wa�-
nych�kon�cep�cji�czy�wą�ska�spe�-
cja�li�za�cja� eks�per�tów.� Dla�te�go
po�wsta�nie�wio�dą�ce�go�ośrod�ka,
in�ku�ba�to�ra,�w�któ�rym�ze�bra�ły�-
by�się�róż�ne�śro�do�wi�ska,�ście�ra�-
ły�idee,�kształ�to�wa�ły�wi�zje�oraz
kon�sul�to�wa�ne� by�ły� ist�nie�ją�ce
re�ko�men�da�cje,�da�je�na�dzie�ję�na
spraw�ne� przy�go�to�wy�wa�nie� re�-
form.�Osa�dze�nie� In�sty�tu�tu�Sa�-
mo�rząd�no�ści�przy�MAC�umoż�-
li�wia�trans�mi�sję�my�śli�do�władz
cen�tral�nych.�Waż�ne,�by�nie�peł�-
nił�on�w�sto�sun�ku�do�te�ma�ty�ki
JST� je�dy�nie� funk�cji� opi�so�wej,
ale�ak�tyw�nie�włą�czał�się�w�pro�-
jek�to�wa�nie�roz�wią�zań.
damb�ska@fo�ru�mod�no�wa.pl

W� pierw�szym� pół�ro�czu
obec�nej�ka�den�cji�or�ga�nów�sa�-
mo�rzą�du� gmin�ne�go� sto�imy
wo�bec� waż�nych� wy�zwań.
Wkrót�ce�wy�bo�ry�na�Pre�zy�den�-
ta�RP,�a�na�stęp�nie�wy�bo�ry�do
Sej�mu�i�Se�na�tu.�Oce�na�25-le�-
cia� sto�so�wa�nia� usta�wy� o� sa�-
mo�rzą�dzie�gmin�nym�i�pra�wo�-
daw�stwa�III�Rze�czy�po�spo�li�tej
do�ko�ny�wa�na� z� per�spek�ty�wy
z b i o �r o �w y c h
po�trzeb� wspól�-
not� miesz�kań�-
ców,� któ�ry�mi
są� sa�mo�rzą�dy
gmin,� skła�nia
do� stra�te�gicz�-
nych� wnio�-
sków� na� naj�-
bliż�sze� la�ta.
We�dług� mo�jej
opi�nii� ko�ali�cje
rzą�do�we�po�stę�-
po�wa�ły� w� du�-
chu� cen�tra�li�-
zmu,�trak�to�wa�-
ły� sa�mo�rzą�dy
in�stru�men�tal�-
nie.� Tak,� jak�by
or�ga�ny� gmin
by�ły�na�dal�te�re�-
no�wy�mi�or�ga�na�mi�ad�mi�ni�stra�-
cji� pań�stwo�wej� stop�nia� pod�-
sta�wo�we�go,�jak�za�PRL-u.
W� ogól�no�kra�jo�wym� śro�do�-
wi�sku� sa�mo�rzą�du� gmin�ne�go
obec�ny� jest� nurt� sa�mo�rzą�-
dow�ców,� któ�rzy� w� swo�jej
dzia�łal�no�ści� kon�cen�tru�ją� się
na� po�trze�bach� wspól�not
miesz�kań�ców,�a�nie�są�uza�leż�-
nie�ni� od� par�tii� po�li�tycz�nych.

W� ostat�nich� dniach� dwóch
naj�wy�bit�niej�szych� przed�sta�-
wi�cie�li�te�go�nur�tu�zo�sta�ło�wy�-
bra�nych� na� pre�ze�sów� za�rzą�-
dów�naj�sil�niej�szych�or�ga�ni�za�-
cji� sa�mo�rzą�du� gmin�ne�go:
Związ�ku� Miast� Pol�skich�
i�Unii�Me�tro�po�lii�Pol�skich.
Uwa�żam,� że� wo�kół� pre�zy�-
den�ta� Gli�wic� i� pre�zy�den�ta
Wro�cła�wia�po�win�na�się�skupić
gru�pa� sa�mo�rzą�dow�ców� ze
wszyst�kich�pol�skich�re�gio�nów,
zde�ter�mi�no�wa�nych� wo�lą� sku�-
tecz�ne�go� dzia�ła�nia.� W� ta�kiej
gru�pie� je�ste�śmy�w� sta�nie�wy�-
pra�co�wać�w�dro�dze�kon�sen�su�-
su�nie�licz�ne�ce�le�i�ja�sne�za�sa�dy
współ�pra�cy,�a�na�stęp�nie�krót�ki
ka�ta�log�prio�ry�te�to�wych�za�dań
do� re�ali�za�cji� w� ro�ku� 2015.�

Za�da�nia� te
po�win�ny� do�-
ty�czyć� opra�-
co�wa�nia� na�-
szych�pro�jek�-
tów� ustaw,
aby� po� ich
przy�ję�ciu� dą�-
żyć� do� uzy�-
ska�nia� po�-
par�cia� od
naj�waż�niej�-
szych� kan�dy�-
da�tów� na
pre�mie�ra,� a
wcze�śniej� od
wy�bra �ne �go
pre�zy�den�ta
RP.� Ter�mi�ny
te�go�rocz�nych
w y �b o �r ó w

stwa�rza�ją� wy�jąt�ko�we� moż�li�-
wo�ści�od�dzia�ły�wa�nia�sa�mo�rzą�-
dow�ców� na� przy�szłą� ko�ali�cję
rzą�do�wą.�Do�ta�kiej�współ�pra�-
cy�po�trze�ba�chęt�nych,�po�trze�-
ba�so�jusz�ni�ków.

zgso@zgso.org.pl
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Skupmy się wokół 
zdeterminowanych liderów

Mi nus dla To ma sza Li piń skie go, rad ne go w Po zna niu. To�masz�Li�-
piń�ski�na�jed�nym�z�in�ter�ne�to�wych�por�ta�li�spo�łecz�no�ścio�wych�za�mie�-
ścił�wul�gar�ny�wpis�do�ty�czą�cy�me�czu�pił�kar�skie�go�Lech�-Le�gia.�

W�jed�nym�zda�niu�użył�dwóch�wy�ra�żeń�po�wszech�nie�uwa�ża�nych�za
ob�raź�li�we.�Pi�kan�te�rii�spra�wie�do�da�je�to,�że�rad�ny�Li�piń�ski�jest�wi�ce�prze�wod�ni�czą�-
cym�Ko�mi�sji�Oświa�ty�i�Wy�cho�wa�nia�w�Ra�dzie�Mia�sta,�a�na�do�da�tek�w�prze�szło�ści
do�ma�gał�się�od�wo�ła�nia�Ewy�Wój�ciak�z�funk�cji�dy�rek�tor�Te�atru�Ósme�go�Dnia,�ar�gu�-
men�tu�jąc,�że�miej�ski�urzęd�nik�nie�po�wi�nien�w�wul�gar�ny�spo�sób�wy�po�wia�dać�się�
o�no�wo�wy�bra�nym�pa�pie�żu.�Dzień�po�do�ko�na�niu�wpi�su�rad�ny�przy�znał,�że�emo�cje
wzię�ły�gó�rę�nad�roz�sąd�kiem,�ale�za�ra�zem�do�dał,�że�wpi�su�się�nie�wsty�dzi.�(rp)

16,6 mld zł

logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

Ty�le�w�su�mie�sa�mo�rzą�dy�wszyst�kich
szcze�bli�otrzy�ma�ły�od�Mi�ni�ster�stwa
Fi�nan�sów�na�re�ali�za�cję�za�dań�zle�co�-
nych�w�2013�r.�Najwięcej�gminy�–
ponad�11�mld�zł,�powiaty�4�mld�zł,
a�województwa�1,5�mld�zł.

Wo kół pre zy den tów

Gli wic i Wro cła wia 

po win na się skon so li do -

wać gru pa sa mo rzą -

dow ców ze wszyst kich

pol skich re gio nów, 

zde ter mi no wa nych 

wo lą sku tecz ne go 

dzia ła nia. W ta kiej gru -

pie możemy starać się

o popracie naszych

projektów ustaw.

Jeżeli nie teraz, to kiedy?

Po�sze�rzo�na�wer�sja�
do�stęp�na�na�stronie��

www.fo�rum�sa�mo�rza�do�we.pl


