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samorządowcy na celowniku...

Plus dla Ja na Kla sy, wój ta gmi ny Czar na Dą brów ka, któ ry za -
an ga żo wał się w po moc ko bie cie, któ rej ode bra no dwój kę
dzie ci. Jed�nym�z�ar�gu�men�tów�są�du�do�ode�bra�nia�ko�bie�cie

dzie�ci�i�umiesz�cze�nia�ich�w�ro�dzi�nie�za�stęp�czej�był�brak�po�sia�da�-
nia�miesz�ka�nia.�Wójt�po�kil�ku�mie�sią�cach�wal�ki�przy�znał,�że�ko�bie�ta�mo�że
od�zy�skać�dzie�ci,�bo�w�gmin�nych�za�so�bach�ko�mu�nal�nych�uda�ło�się�wy�go�spo�-
da�ro�wać�miesz�ka�nia.�Jed�no�z�nich�prze�ka�za�ne�zo�sta�nie�wła�śnie�Jo�an�nie�Bel�-
ce.�Wójt�ar�gu�men�tu�je,�że�dzię�ki�od�zy�ska�niu�przez�ko�bie�tę�miesz�ka�nia,�bę�dzie
mo�gła�ona�te�raz�zwró�cić�się�do�są�du�o�od�da�nie�dzie�ci.�Zda�niem�wój�ta�ro�dzi�-
na�po�win�na�żyć�ra�zem,�więc�nie�mógł�w�tej�spra�wie�po�stą�pić�ina�czej.�(rp) 

W grud niu 2008 r. Za rząd
Związ ku Miast Pol skich przy -
jął przy go to wa ne prze ze mnie
sta no wi sko „w spra wie dzia -
łań w ce lu ogra ni cze nia moż li -
wo ści le gal nej pro mo cji i
sprze da ży środ ków odu rza ją -
cych oraz in nych sub sty tu tów
nar ko ty ków”. Sa mo rzą dow cy
ja ko pierw si za uwa ży li po -
wsta wa nie skle pów z do pa la -
cza mi i wo bec bra ku kom pe -
ten cji umoż li wia ją cych sku -
tecz ne prze ciw sta wie nie się
zja wi sku le gal nej sprze da ży
nie bez piecz nych sub stan cji,
zwró ci li się do MSWiA oraz
Mi ni stra Zdro wia o pod ję cie

na tych mia sto wych dzia łań.
Na po cząt ku 2009 r. na po sie -
dze niu Ze spo łu Ad mi ni stra cji
i Bez pie czeń stwa Oby wa te li
KWRIST spo wo do wa li śmy
do ko na nie prze glą du dzia łań
mi ni sterstw i służb pań stwo -
wych w spra wie zła, któ re ro -
dzi ło się na na szych oczach.
Dzia ła nia pod ję to, ale by ły
nie sku tecz ne.

Sa mo rzą dow cy w wal ce z
do pa la cza mi by li osa mot nie ni.
Nie wie le da ły zmia ny prze pi -
sów. Pro du cen ci do pa la czy ła -
two wy gry wa li wy ścig z le gi -
sla cją, a za bro nio ne sub stan -
cje szyb ko za stę po wa li in ny -
mi, o no wych na zwach i nie co
zmo dy fi ko wa nym skła dzie.

Sa ne pid, któ ry spraw dza,
czy po dej rza ne opa ko wa nia
za wie ra ją sub stan cje nie do -
zwo lo ne i Po li cja – są bez rad -
ne, bo ich sprze daż jest świet -
nie zor ga ni zo wa na, wy ko rzy -
stu ją ca każ dą lu kę w pra wie.
Na ło że ne wy so kie kary na

wła ści cie li skle pów są nie ścią -
gal ne, bo ofi cjal nie nie ma ją
oni ma jąt ku, a jed no cze śnie
bro nią ich wy spe cja li zo wa ne
kan ce la rie praw ne i stać ich na
wpłatę wy so kich kau cji.

Mi mo ostat niej no we li za cji
usta wy, któ ra we szła w ży cie 1
lip ca br., w  cią gu kilku dni do
szpi ta li tra fi ło kil ka set osób,
któ re za tru ły sie dopalaczami. 

A ja py tam: dla cze go róż ne
sprze da wa ne spe cy fi ki nie
prze cho dzą te stów la bo ra to -
ryj nych, po któ rych by ły by do -
pie ro do pusz cza ne do ob ro tu?
Każ dy pro dukt po wi nien mieć
cer ty fi kat do pusz cza ją cy, po -
dob nie jak le ki i żyw ność.

Za ba wa w po li cjan tów i zło -
dziei, za któ rą sto ją wiel kie
pie nią dze, by ła by ko me dią,
gdy by nie ży cie i zdro wie mło -
dych lu dzi. Ta wal ka by ła i jest
bez na dziej na, ale czy tak być
mu si? Przy tak sła bym pań -
stwie wy glą da na to, że tak. 

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Sier pień za czął się fa tal ną in -
for ma cją dla wszyst kich śro do -
wisk za in te re so wa nych sa mo -
rzą dem i je go re for mą: funk cję
Pod se kre ta rza Sta nu w Mi ni -
ster stwie Ad mi ni stra cji i Cy fry -
za cji prze stał peł nić Ma rek
Wój cik. Je go obo wiąz ki przej -
mie nie zna ny sze rzej sta ro sta
le gio now ski, Jan Gra biec, sto -
ją cy na cze le kra jo wej Ko ali cji
Po wia tów, wal czą cej z „ja no si -

ko wym”. Choć oczy wi ście do
ni ko go nie na le ży uprze dzać
się a prio ri, moż na z du żą do zą
praw do po do bień stwa stwier -
dzić, że tak do bre go wi ce mi ni -
stra MAiC, ja kim był Ma rek
Wój cik, bę dzie bar dzo trud no
za stą pić: łą czy on w so bie
ogrom ną wie dzę i do świad cze -
nie z umie jęt no ścią ne go cjo -
wa nia. Co jed nak naj waż niej -
sze, po sia da coś, co wśród de -
cy den tów jest rzad ko ścią: da le -
ko sięż ną wi zję (od no śnie roz -
wo ju sa mo rzą dów). Pod je go
kie run kiem ze spół ds. ustro jo -
wych Ko mi sji Wspól nej Rzą du
i Sa mo rzą du Te ry to rial ne go
pra co wał przez ostat nich 7
mie się cy nad pro po zy cją pa kie -
tu zmian sys te mo wych we
wspól no tach, za wie ra ją ce go

ze staw roz wią zań w dzie dzi nie
ich fi nan so wa nia (opar cie do -
cho dów na środ kach wła snych,
w tym lo kal nym PIT), sa mo -
dziel ność JST w de cy do wa niu
o spo so bie wy ko ny wa nia za -
dań pu blicz nych i kształ to wa -
niu wła snych struk tur, roz wi ja -
nie pro ce su łą cze nia gmin,
usta wo we ure gu lo wa nie za sa -
dy do mnie ma nia kom pe ten cji
czy wzmoc nie nie udzia łu oby -
wa te li i rad nych w funk cjo no -
wa niu wspól not. Co sta nie się
z tym już nie mal skoń czo nym
do ku men tem? Czy no wy wi ce -
mi ni ster, po wo ła ny de fac to na
okres 3 mie się cy i za pew ne z
po wo dów po li tycz nych, bę dzie
za in te re so wa ny kon ty nu owa -
niem roz po czę tych prac?

damb�ska@fo�ru�mod�no�wa.pl

Pi sząc fe lie ton pod czas
urlo pu nad Bał ty kiem, mam
przed oczy ma ob ra zy Pol ski
zza okien po cią gu i au to ka ru,
z tu ry stycz nych wę dró wek. Z
tej per spek ty wy wi dać licz ne
po zy tyw ne zmia ny w go spo -
dar czym kra jo bra zie.

To w du żej
mie rze efek ty
dzia łań sa mo -
rzą dów gmin -
nych dla roz -
wo ju przed się -
b i o r  c z o  ś c i  
i two rze nia no -
wych miejsc
pra cy. Gmi ny 
z wła snej ini -
cja ty wy pro -
wa dzą roz mo -
wy dla przy cią -
gnię cia in we -
sto rów i po no -
szą wszyst kie
kosz ty zwią za -
ne ze spo rzą -
dze niem lub
zmia ną miej sco wych pla nów
za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, a tak że in we stu ją
wła sne środ ki w in fra struk tu -
rę tech nicz ną nie zbęd ną dla
roz wo ju przed się bior czo ści,
za rów no wo do cią go wo -ka na -
li za cyj ną, jak i dro go wą oraz
an ga żu ją się we włą cza nie te -
re nów w gra ni cach gmi ny do
ob sza rów spe cjal nych stref
eko no micz nych (SSE). Te
dzia ła nia do ty czą rów nież
nie ru cho mo ści na le żą cych do
Za so bu Wła sno ści Rol nej
Skar bu Pań stwa. Na le ży za -

uwa żyć, że nie ru cho mo ści,
któ re w wy ni ku dzia łań gmin
by ły by prze zna czo ne w miej -
sco wym pla nie za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go na ce le
in we sty cyj ne, utra ci ły by swo -
je rol ni cze prze zna cze nie.

Pol ska roz wi ja się, zwłasz -
cza w me tro po liach i in nych
bie gu nach wzro stu. Waż ne
jest, aby z obec nych moż li wo -
ści sko rzy sta ły wszyst kie re -
jo ny kra ju. Wspar ciem mo że
być umie jęt ne wy ko rzy sta nie
pań stwo wych nie ru cho mo ści.
Przed 5 la ty – w ob li czu świa -
to we go kry zy su go spo dar cze -

go – zli kwi do -
wa no usta wo -
wą moż li wość
nie od płat ne go
prze ka zy wa nia
z Za so bu Wła -
sno ści Rol nej
Skar bu Pań -
stwa za rzą dza -
ją cym SSE nie -
r u  c h o  m o  ś c i
p rze  zna  czo  -
nych w miej -
sco wym pla nie
za go spo da ro -
wa nia prze -
s t r z e n  n e  g o  
na ce le in we -
s t y  c y j  n e .  
W czerw cu br.

Za rząd na sze go Związ ku za -
ape lo wał o przy wró ce nie
prze pi su ist nie ją ce go w la -
tach 2007-2010 w usta wie o
go spo da ro wa niu nie ru cho -
mo ścia mi rol ny mi Skar bu
Pań stwa. Spo tka ło się to do -
tąd z po par ciem wie lu sa mo -
rzą dów ze wszyst kich re gio -
nów. War to się gać po spraw -
dzo ne spo so by. 

zgso@zgso.org.pl
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Co dalej z projektem zmian w JST?
z punktu
widzenia
sceptyka

Sprawdzone sposoby na
tworzenie nowych miejsc pracy 

Mi nus dla Jac ka Maj chrow skie go, pre zy den ta Kra ko wa, za kon tro -
wer syj ną de cy zję o po wo ła niu na sta no wi sko dy rek tor skie oso by 
z kil ku na sto ma ak ta mi oskar że nia. Prze�ciw�ko�no�wo�mia�no�wa�ne�mu

dy�rek�to�ro�wi�Za�rzą�du�In�we�sty�cji�Ko�mu�nal�nych�i�Trans�por�tu�skie�ro�wa�no
do�są�dów�ak�ty�oskar�że�nia,�m.in.�o�ko�ru�p�cję,�fał�szo�wa�nie�do�ku�men�tów,�mob�bing�
i�mo�le�sto�wa�nie�sek�su�al�ne�pod�wład�nych.�Pro�ku�ra�tu�ra�do�ma�ga�ła�się�za�wie�sze�nia
dy�rek�to�ra�w�czyn�no�ściach�służ�bo�wych.�Pre�zy�dent�Maj�chrow�ski�bro�nił�de�cy�zji,�ar�-
gu�men�tu�jąc,�że�ufa�dy�rek�to�ro�wi.�Osta�tecz�nie�pod�wpły�wem�ne�ga�tyw�nych�ko�men�ta�-
rzy,�a�na�wet�po�my�słu�na�re�fe�ren�dum�w�spra�wie�od�wo�ła�nia�pre�zy�den�ta,�Maj�chrow�-
ski�pod�jął�de�cy�zję�o�roz�wią�za�niu�umo�wy�z�kon�tro�wer�syjnym�dy�rek�to�rem.�(rp)

72,1mld zł

logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

wy�no�szą�na�ko�niec�2014�r.�łącz�ne
zo�bo�wią�za�nia�sa�mo�rzą�dów.�W�ska�li
kra�ju�za�dłu�że�nie�JST�to�nie�co�po�nad
37�proc.�ich�do�cho�dów.�In�for�ma�cję
prze�ka�zał�re�sort�fi�nan�sów�i�prze�wod�-
ni�czą�ca�Kra�jo�wej�Ra�dy�RIO

Pol ska roz wi ja się,

zwłasz cza w me tro -

po liach i in nych bie gu -

nach wzro stu. Waż ne

jest, aby z obec nych

moż li wo ści sko rzy sta -

ły wszyst kie re jo ny

kra ju. Wspar ciem mo -

że być umie jęt ne wy -

ko rzy sta nie pań stwo -

wych nie ru cho mo ści. 

Co z tymi dopalaczami?

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

www.fo�rum�sa�mo�rza�do�we.pl


