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samorządowcy na celowniku...

Plus dla Paw ła Ma cu gi, rad ne go po wia tu zło to ry js kie go, za ura to -
wa nie ży cia pra cow ni ka Re jo no we go Przed się bior stwa Ko mu nal -
ne go (RPK). Pa�weł�Ma�cu�ga�jest�po�wia�to�wym�rad�nym,�a�za�ra�zem�wi�-

ce�pre�ze�sem�RPK.�Pod�czas�roz�mo�wy�ze�star�szym�wie�kiem�pod�wład�-
nym�Ma�cu�ga�za�uwa�żył�u�nie�go�ob�ja�wy�sta�nu�za�wa�ło�we�go.�Re�ak�cja�by�ła�na�tych�-
mia�sto�wa.�Ma�cu�ga�za�brał�pra�cow�ni�ka�do�swo�je�go�sa�mo�cho�du�i�po�je�chał�do�naj�-
bliż�sze�go�Ośrod�ka�Zdro�wia.�Ba�da�nie�EKG�wy�ka�za�ło�za�wał�ser�ca�u�męż�czy�zny.�Na
szczę�ście�na�tych�miast�zja�wi�ła�się�ka�ret�ka�po�go�to�wia�ra�tun�ko�we�go�i�na�po�moc�nie
by�ło�za�póź�no.�Po�sta�wa�rad�ne�go�za�słu�gu�je�na�uzna�nie�i�po�win�na�być�przy�kła�dem
dla�wszyst�kich,�by�nie�być�obo�jęt�nym�na�po�dob�ne�zda�rze�nia.�(rp) 

Są spra wy, któ re dzie ją się na
te re nie po szcze gól nych gmin,
lecz nie na le żą do kom pe ten cji
sa mo rzą du. To m.in. to ro wi -
ska, dwor ce i prze jaz dy. Prze -
jaz dy nie strze żo ne sta no wią
cią głe, ogrom ne za gro że nie dla
ży cia i mie nia. Ostat nio zgasł
sil nik kie row cy cię ża rów ki na
ta kim prze jeź dzie w Mi le jo wie
w gmi nie Roz prza k. Piotr ko -
wa Try bu nal skie go, po wo du jąc
wy ko le je nie po cią gu re la cji
War sza wa – Ka to wi ce. Nie wy -
obra ża my so bie bez po śred nich
wjaz dów na dro go wych au to -
stra dach, a ile ich jest na „au -
to stra dach” ko le jo wych. Tym
ra zem nikt nie zgi nął, ale skut -
ki zda rze nia by ły roz le głe:
znisz czo na cię ża rów ka, uszko -

dzo ny dom sto ją cy obok miej -
sca wy pad ku, wie lo go dzin ne
opóź nie nie pra wie 300 pa sa że -
rów i cał ko wi ta blo ka da to rów
na jed nej z naj bar dziej uczęsz -
cza nych tras przez pra wie do -
bę, re mont uszko dzo nych wa -
go nów i to ro wi ska, za stęp cza
ko mu ni ka cja au to bu so wa,
zwrot kosz tów bi le tów to ol -
brzy mie stra ty.

I cóż z te go, że w 98% ta kich
wy pad ków win ni są kie row cy
po jaz dów, mó wi się cią gle o ich
bra ku od po wie dzial no ści, kul -
tu rze jaz dy, nie spraw nym
sprzę cie itp. Czy ktoś po ko na
cha rak ter ludz kiej na tu ry? Są -
dzę, że  praw dzi wa od po wie -
dzial ność jest gdzie in dziej. Jak
to moż li we, aby w XXI w.
utrzy my wać świa do mie za gro -
że nie, po przez brak po waż -
nych in we sty cji w nie strze żo ne
prze jaz dy (typ D) i ta kie, któ re
ma ją je dy nie sy gna li za cję
świetl ną (typ C). W 2012 r. by -
ło w Pol sce 12 691 prze jaz dów
ko le jo wych, z cze go 73% sta -
no wi ły prze jaz dy nie strze żo ne
(63% typ D, 10% typ C).

Pod wzglę dem wy pad ków
śmier tel nych na prze jaz dach
ko le jo wych w licz bach bez -
względ nych Pol ska jest na
pierw szym miej scu w Eu ro pie.
W 2012 r. do szło do 257 wy -
pad ków, w któ rych zgi nę ło 60
osób.

Kro plą w mo rzu po trzeb są
środ ki z pro jek tu unij ne go
„Po pra wa bez pie czeń stwa i li -
kwi da cja za gro żeń eks plo ata -
cyj nych na prze jaz dach ko le jo -
wych – etap I”, w ra mach któ -
re go mo der ni zo wa nych jest
225 prze jaz dów (1,8% wszyst -
kich prze jaz dów ko le jo wych).
II etap ma ob jąć 187 prze jaz -
dów (ko lej ne 1,5%).

Kie dy w tym kon tek ście
przy po mni się o nie wy ko rzy -
sta niu przez PKP znacz nych,
przy zna nych środ ków unij -
nych z pro jek cji 2007-2013,
trud no być spo koj nym.

Sa mo rzą dow cy – go spo da rze
gmin, na któ rych te re nie znaj -
du ją się nie strze żo ne prze jaz dy
po win ni gło śno pro te sto wać 
w imię bez pie czeń stwa lu dzi. 
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Z oka zji XXV-le cia sa mo rzą -
du chęt nie opo wia da się o suk -
ce sach tej re for my. Nie na le ży
jed nak za po mi nać, że wdro żo -
ne w 1990 r. me cha ni zmy
spraw dza ją się w co raz mniej -
szym stop niu. Jed ną z pod sta -
wo wych bo lą czek funk cjo no -
wa nia wspól not jest nie wy star -

cza ją ce fi nan so wa nie, czy li na -
ru sza nie za sa dy ade kwat no ści
środ ków do za dań wy ra żo nej 
w art. 167 Kon sty tu cji RP.  Sa -
mo rzą dy po win ny zo stać ob ję te
re al ną ochro ną praw ną w od -
nie sie niu do skut ków dzia łań
Par la men tu i mi ni sterstw w za -
kre sie prze ka zy wa nia im no -
wych za dań lub zwięk sza nia
kosz tów re ali za cji do tych cza -
so wych obo wiąz ków. Fo rum
Od -no wa pro po nu je wpro wa -
dze nie me cha ni zmu – na wzór
roz wią zań duń skich i szwedz -
kich – w któ rym skut ki zmian
praw nych był by kom pen so wa -
ne, za co od po wie dzial ność fi -
nan so wą po no sił by wła ści wy

re sort. Na rzę dzie rów no wa żą ce
sta no wi ła by część bi lan su ją ca
sub wen cji ogól nej, za si la na od -
po wied nim zmniej sze niem bu -
dże tu te go mi ni ster stwa, któ re -
go kom pe ten cji do ty czy zmia na
prze pi sów. Kwo tę wy li cza ło by
się ja ko róż ni cę po mię dzy sza -
co wa ny mi wy dat ka mi na prze -
ka za ne za da nia i spo wo do wa -
ne prze pi sa mi zwięk sze nie
kosz tów za dań już re ali zo wa -
nych a przy zna ny mi JST na te
ce le do dat ko wy mi źró dła mi do -
cho dów. Wiel kość środ ków
kształ to wa no by na za sa dzie
net to, aby za sa da ade kwat no ści
dzia ła ła obu stron nie.

damb�ska@fo�ru�mod�no�wa.pl

Na gra ne po kry jo mu sło wa
ów cze sne go sze fa MSW wy ra -
ża ją głę bo ki pro blem struk tu -
ral ny III RP. Sła ba jest wza jem -
na ko re la cja in -
sty tu cji skła da -
ją cych się na
pań stwo. Po 25
la tach trze ba
pod nieść ja kość
pra wo daw stwa
i spraw ność ad -
mi ni stra cji pu -
blicz nej ja ko
ca ło ści. Prze -
mia ny, któ re
na stę pu ją w
świe cie eu ro -
at lan tyc kim,
po wo du ją, że
ocze ki wa ne jest
zwięk sze nie ro -
li pań stwa. Po
wni kli wej ana -
li zie mu szą na -
stą pić w Pol sce
zmia ny.

Wie lo krot nie w fe lie to nach
pięt no wa łem ni ską ja kość
ustaw. Ta sła bość mu si się
skoń czyć. Nie mo że my so bie
da lej po zwa lać, aby usta wy by -
ły tak uchwa la ne. Ko niecz ne
jest zwłasz cza do sto so wa nie
ich do za pi sów Kon sty tu cji RP,
cze go nie zro bio no do tej po ry
od jej wej ścia w ży cie 17 paź -
dzier ni ka 1997 r. Na sze mu
śro do wi sku sa mo rzą du gmin -
ne go po win no na tym szcze -
gól nie za le żeć. Przez 18 lat 
– wsku tek za nie dbań ze stro ny
dwu izbo we go par la men tu 
i gło wy pań stwa – za war te 

w Kon sty tu cji gwa ran cje dla
gmin nie zna la zły swo je go od -
zwier cie dle nia w usta wach. 

Ty tu ło wa sła bość po wo du je
też brak spój no ści róż nych
po li tyk pro wa dzo nych w na -
szym uni tar nym pań stwie, a
to po głę bia nie rów no ści. Po -
dzie lam opi nię wy po wie dzia -
ną przez wój ta z pół no cy kra -
ju, że sko ro tak du że pro ble -
my z fi nan so wa niem oświa ty
ma wie le gmin, to nie moż li we

jest wy rów ny -
wa nie szans
edu ka cyj nych –
wręcz szans ży -
cio wych – dla
mło dzie ży z ta -
kich gmin w
sto sun ku do
gmin za sob -
nych. Z ko lei
uwa żam, że
sys tem tzw.
kon kur sów na
pro jek ty unij ne
po wi nien wy ła -
niać spraw dzo -
ne w ska li lo -
kal nej roz wią -
za nia, któ re
na stęp nie by ły -
by pro po no wa -
ne wszyst kim
gmi nom w Pol -

sce wraz z rzą do wym do fi nan -
so wa niem, aby upo wszech -
niać no wo cze sne stan dar dy. 

Za rząd na sze go Związ ku,
ape lu jąc o wpro wa dze nie rzą -
do we go pro gra mu za pew nie -
nia bez pie czeń stwa pra cow ni -
kom OPS, sta ra się o to, aby
każ dej pol skiej gmi nie za pew -
nio no wspar cie fi nan so we 
z bu dże tu pań stwa dla wy -
stan da ry zo wa nych dzia łań. 

zgso@zgso.org.pl
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Sposób na przestrzeganie zasady adekwatności
z punktu
widzenia
sceptyka

Nie może być tak, że państwo
to „kamieni kupa”

Mi nus dla Mar ci na Ła gu ny, wój ta Wą wol ni cy. Do�cie�kli�wość�jed�ne�-
go�z rad�nych�uchro�ni�ła�gmi�nę�przed�przy�ję�ciem�uchwa�ły,�któ�ra�da�-
wa�ła�by�wój�to�wi�Wą�wol�ni�cy�Mar�ci�no�wi�Ła�gu�nie�sze�ro�kie�upraw�nie�nia

w spra�wie�sprze�da�ży�gmin�ne�go�ma�jąt�ku.�Pro�jekt�uchwa�ły�w spra�wie
„za�sad�na�by�wa�nia,�zby�wa�nia�i ob�cią�ża�nia�nie�ru�cho�mo�ści�oraz�ich�wy�dzier�ża�wia�nia
lub�wy�naj�mo�wa�nia�na�czas�ozna�czo�ny�dłuż�szy�niż�3�la�ta�lub�na�czas�nie�ozna�czo�ny,
sta�no�wią�cy�mie�nie�ko�mu�nal�ne�gmi�ny�Wą�wol�ni�ca”�zdję�to�z pro�gra�mu�ob�rad�ostat�-
niej�czerw�co�wej�se�sji�ra�dy�gmi�ny.�Oka�za�ło�się,�że�da�wał�by�on�wol�ną�rę�kę�wój�to�wi
w spra�wie�kup�na,�sprze�da�ży�lub�dzier�ża�wy�gmin�ne�go�mie�nia.�Obec�nie,�za�każ�dym
ra�zem�przed�sprze�da�żą�np.�ja�kiejś�dział�ki�wójt�mu�si�py�tać�o zgo�dę�rad�nych.�(ma)

360 mln zł

logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

za�mie�rza�prze�ka�zać�rząd�sa�mo�-
rzą�dom�na�re�ali�za�cję�pro�gra�mu
„Se�nior�-Wi�gor”.�Pro�gram�do�fi�-
nan�so�wu�ją�cy�dzien�ne�do�my
opie�ki�ma�być�re�ali�zo�wa�ny�
w�la�tach�2015-2020
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Czy kogoś to naprawdę obchodzi?

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

www.fo�rum�sa�mo�rza�do�we.pl


