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komentarze

samorządowcy na celowniku...

Plus dla An drze ja Le ma no wi cza, bur mi strza Tolk mic ka, któ ry
ze wzglę du na trud ną sy tu ację fi nan so wą gmi ny zde cy do wał
się na ob ni że nie swo jej pen sji. Uchwa�lo�ny�przez�sa�mo�rząd�bu�-
dżet�na�2015�r.�za�kwe�stio�no�wa�ła�Re�gio�nal�na�Izba�Ob�ra�chun�ko�wa,

któ�ra�na�ka�za�ła�gmi�nie�znacz�ne�oszczęd�no�ści.�Rad�ni�chcie�li�ob�ni�żyć�pen�sję
bur�mi�strza�o�800�zł,�ale�An�drzej�Le�ma�no�wicz�zło�żył�wła�sną�pro�po�zy�cję,�by
ob�niż�ka�wy�nio�sła�936�zł�i�ta�ką�wła�śnie�uchwa�li�li�rad�ni.�Po�nad�to�die�ty�rad�-
nych�zo�sta�ły�ob�ni�żo�ne�o�20�proc.�Po�wsta�łe�w�ten�spo�sób�oszczęd�no�ści,�ok.
30�tys.�zł�rocz�nie,�mo�gą�zo�stać�prze�zna�czo�ne�na�sfi�nan�so�wa�nie�eta�tów�
w�przed�szko�lu,�któ�re�mia�ły�być�zli�kwi�do�wa�ne.�(rp) 

Ćwierć wie cze od ro dzo ne -
go sa mo rzą du te ry to rial ne go
pro wo ku je do ocen i pod su -
mo wań w  róż nych ob sza -
rach je go dzia ła nia. Naj waż -
niej szą mi sją i isto tą funk -
cjo no wa nia sa mo rzą du jest
re ali za cja po wszech nie do -
stęp nych usług pu blicz nych
oraz cią głe do sko na le nie ich
ja ko ści. Za spo ka ja nie zbio -
ro wych po trzeb miesz kań -
ców na le ży do za dań wła -
snych gmi ny i aby je wy peł -
nić, mo że ona two rzyć struk -
tu ry or ga ni za cyj ne w for mie
jed no stek bu dże to wych, za -
kła dów bu dże to wych, spół -
ek pra wa han dlo we go oraz

za wie rać umo wy z  in ny mi
pod mio ta mi, rów nież wspól -
nie z in ny mi jed nost ka mi sa -
mo rzą du te ry to rial ne go.

Po za sfe rą uży tecz no ści
pu blicz nej gmi na mo że two -
rzyć spół ki pra wa han dlo -
we go tyl ko wte dy, gdy ist -
nie ją nie za spo ko jo ne po -
trze by wspól no ty sa mo rzą -
do wej, a wy stę pu ją ce na jej
te re nie bez ro bo cie w spo sób
istot ny wpły wa na po ziom
ży cia miesz kań ców.

Prak ty ka po ka zu je, że nie -
jed no krot nie spół ki ko mu -
nal ne pro wa dzą do dat ko wo
dzia łal ność wy kra cza ją cą
znacz nie po za ob szar usług
pu blicz nych oraz nie wy ka -
zu ją na le ży tej sta ran no ści
o  wy ni ki eko no micz no -fi -
nan so we oraz efek tyw ność
funk cjo no wa nia. Czę sto ma -
ją tak że trud no ści z  do sto -
so wa niem się do zmien nych
wa run ków ryn ko wych.

Po wo dem ta kie go sta nu
rze czy jest nie do sta tecz ny

nad zór wła ści ciel ski spra -
wo wa ny przez sa mo rząd.
Nad zór ten ogra ni cza się
prze waż nie do po wo ły wa nia
i od wo ły wa nia człon ków rad
nad zor czych spół ek (brak
trans pa rent no ści do bo ru ich
człon ków i ich wła ści we
przy go to wa nie me ry to rycz -
ne to osob ny te mat) oraz do
za twier dza nia rocz nych
spra woz dań z ich dzia łal no -
ści. Brak rze tel nej oce ny
funk cjo no wa nia spół ek ko -
mu nal nych skut ku je spóź -
nio ny mi de cy zja mi wo bec
tych, któ re uzy sku ją ujem ne
wy ni ki fi nan so we.

Sa mo rząd wo bec swo ich
spół ek po wi nien przede
wszyst kim okre ślić po li ty kę
wła ści ciel ską, w opar ciu 
o stra te gie i pla ny opra co wa -
ne w związ ku z wy zna czo ny -
mi ce la mi, za wie ra ją cą oce nę
sku tecz no ści osią ga nia ce lów
oraz oce nę ja ko ści usług 
w po wią za niu z ich kosz ta mi.
ta de uszw ro na7@gma il.com

Z pro gnoz GUS wy ni ka, że 
w 2035 r. lud ność Pol ski wy nie -
sie nie speł na 36 mln. De po pu -
la cja w po łą cze niu z pro ce sem
sta rze nia się spo łe czeń stwa
pod wa ży go spo dar kę fi nan so -
wą ma łych wspól not (już te raz
po nad 600 gmin li czy mniej niż 
5 tys. miesz kań ców), zwięk szy

ob cią że nie bu dże tu pań stwa
trans fe ra mi do JST i osła bi
zdol ność sa mo rzą dów do
świad cze nia usług pu blicz nych.
Od po wie dzią na te pro ble my
jest łą cze nie wspól not, ale jak
do tąd na stą pi ło tyl ko jed no 
– gmi ny i mia sta Zie lo na Gó ra.
Aby przy spie szyć ten pro ces, 
w przy ję tej 15 ma ja br. przez
Sejm no we li za cji usta wy sa mo -
rzą do wej zwięk szo no za chę ty
do sca la nia. Na świe cie kon so li -
da cję gmin zre ali zo wa ła Da nia,
trwa ona w Ho lan dii, Ja po nii,
Niem czech, Szwe cji, An glii, 
a od dol ne łą cze nia na stę pu ją 
w Szwaj ca rii, Fin lan dii i Fran -
cji. De cy du ją o nich głów nie

wzglę dy eko no micz ne:  du ży
pod miot ma wyż sze i sta bil niej -
sze wpły wy z po dat ków oraz
dzia ła efekt ska li, więc usłu gi są
tań sze. Fo rum Od -no wa stoi na
sta no wi sku, że żad na gmi na w
Pol sce nie po win na po sia dać
mniej niż 20 tys. miesz kań ców.
Łą cze nie ca łych gmin mu si od -
by wać się pro ce su al nie (z po -
cząt ku do bro wol nie), a wy dzie -
la nie ich frag men tów po win no
być wy jąt kiem. Rów no cze śnie
na le ży wzmac niać ro lę jed no -
stek po moc ni czych (rad osie dli,
dziel nic czy so łectw), gdyż to
miej sca naj sil niej szej iden ty fi -
ka cji oby wa te li.

damb ska@fo ru mod no wa.pl

Z mie sza ny mi uczu cia mi
wzią łem udział w gmin nych
uro czy sto ściach z oka zji 25-
le cia sa mo rzą du. Z jed nej
stro ny cie szy -
łem się wraz 
z bur mi strza mi 
i wój ta mi,
urzęd ni  ka  mi
sa mo rzą do wy -
mi i rad ny mi 
z ich osią gnięć.
Tu, w gmi nie
Ol szan ka, na
zie mi brze skiej
i w mie ście
Głu cho ła zy na
zie mi ny skiej
naj waż niej sze
jest to, co uda -
ło się zro bić
dla po lep sze -
nia ja ko ści ży -
cia miesz kań -
ców. Z dru giej
stro ny od czu -
wa łem go rycz
z po wo du tych licz nych przy -
pad ków psu cia sys te mu sa -
mo rzą du gmin ne go, któ rych
by li śmy świad ka mi przez
ostat nie 24 la ta. Od usta wy 
z 2 lip ca 1994 r. o naj mie lo -
ka li miesz kal nych i do dat kach
miesz ka nio wych, a zwłasz cza
od 1 stycz nia 1996 r., gdy na -
ło żo no obo wią zek pro wa dze -
nia szkół pod sta wo wych na
gmi ny bez prze ka za nia im
upraw nień fak tycz nie wła ści -
ciel skich, i to z ogra ni cze nia -
mi na rzu co ny mi głów nie Kar -
tą Na uczy cie la. Szcze gól ne
osła bie nie ustro jo wej po zy cji

od czu ły sa mo rzą dy gmin ne 
w wy ni ku re for my po wia to -
wo -wo je wódz kiej od 1 stycz -
nia 1999 r. Pa rę mie się cy
wcze śniej skraj nie upar tyj nio -
no wy bo ry wie lu rad miej -
skich, wpro wa dza jąc do nich
or dy na cję pro por cjo nal ną w
miej sce sto so wa nej w la tach
1990 i 1994 or dy na cji więk -
szo ścio wej (ob ni żo no w tej
spra wie próg z 40 ty s. miesz -
kań ców do 20 ty s.). W 2002 r.

w nie spój ny
spo sób zmie -
nio no ustrój
sa  mo rzą  dów
gmin nych przy
oka zji wpro -
wa dze nia bez -
po śred nich wy -
bo rów wój tów,
bur mi strzów 
i pre zy den tów.
W tym cią gu
nie po myśl nych
zda rzeń na le ży
wy róż nić ni ską
ja kość pra wa 
i po waż ne pro -
ble my z fi nan -
so wa niem na -
r z u  c a  n y c h
gmi nom za -
dań, któ re wy -
stę po wa ły cią -

gle od po ło wy lat 90.     
Nie ste ty do dziś nie zo sta ło

pod ję te dzie ło do sto so wa nia
ustaw do prze pi sów Kon sty -
tu cji RP za wie ra ją cych gwa -
ran cje dla sa mo rzą dów gmin -
nych. Na szczę ście w gmi nie
Ol szan ka i w mie ście Głu cho -
ła zy oraz w po zo sta łych gmi -
nach w Pol sce mo że my cie -
szyć się z te go wszyst kie go,
co uda ło się zro bić mi mo
prze ciw no ści. 

zgso@zgso.org.pl

Agata

Dąmbska

Czesław

Tomalik

Tadeusz Wrona

Łączenie gmin to konieczność
z punktu
widzenia
sceptyka

Radość i gorycz w 25-lecie
gminnego samorządu 

Mi nus dla Pio tra Mi cha ła Kra jew skie go, rad ne go w Ostró dzie,
za niedo trzy ma nie obiet ni cy wy bor czej. Rad�ny�pod�czas�wy�bo�-
rów�sa�mo�rzą�do�wych�za�de�kla�ro�wał,�że�je�że�li�wy�gra,�to�swo�ją
die�tę�prze�ka�że�na�le�cze�nie�cho�re�go�chłop�ca,�któ�ry�uro�dził�się�

z�po�waż�ną�wa�dą�ser�ca�i�po�ra�że�niem�mó�zgo�wym.�De�kla�ra�cja�rad�ne�go�zna�la�zła
się�w�ma�te�ria�łach�wy�bor�czych�kan�dy�da�ta.�Po�wy�gra�niu�wy�bo�rów�rad�ny�nie
wy�wią�zał�się�z�obiet�ni�cy�i�na�kon�to�dziec�ka�nie�wpła�cił�żad�nej�kwo�ty.�Rad�ny
tłu�ma�czy�się,�że�nie�spo�dzie�wa�nie�z�pra�cy�zo�sta�ła�zwol�nio�na�je�go�mat�ka�
i�w�związ�ku�z�tym�je�go�sy�tu�acja�ma�te�rial�na�nie�po�zwa�la�na�wy�wią�za�nie�się�
z�wy�bor�czej�obiet�ni�cy.�(rp)

7,8 mln zł

logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

otrzy�ma�286�ma�zo�wiec�kich
gmin�i�41�po�wia�tów�na�re�ali�-
za�cję�rzą�do�we�go�„Pro�gra�mu
asy�stent�ro�dzi�ny�i�ko�or�dy�na�tor
ro�dzin�nej�pie�czy�za�stęp�czej
na�2015�r”.

Nie ste ty do dziś nie

zo sta ło pod ję te dzie ło

do sto so wa nia ustaw

do prze pi sów Kon sty -

tu cji RP za wie ra ją cych

gwa ran cje dla sa mo -

rzą dów gmin nych.

Na szczę ście w mia -

stach i gmi nach mo że -

my cie szyć się z te go

wszyst kie go, co uda ło

się zro bić mi mo prze -

ciw no ści. 

Słabość nadzoru właścicielskiego
sprawowanego przez samorząd

Po sze rzo na wer sja 
do stęp na na stronie  

www.fo rum sa mo rza do we.pl
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