
Forum samorządowe wrzesień  2015 5

komenTarze

samorządowcy na celowniku...

Plus dla Edwi na Gor ta ta, wój ta gmi ny Wól ka, któ ry za an ga żo -
wał nie mal ca łą lo kal ną spo łecz ność do przy go to wa nia wy -
praw ki szkol nej dla uczniów. Pod koniec sierp nia Urząd Gmi ny

Wól ka we współ pra cy z Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz nej zor ga ni -
zo wa ł ak cję „Wy praw ka dla Pierwsz aka”. Edwin Gor tat prze ka zał wy praw kę
szkol ną uczniom na ucza nia po cząt ko we go tj. klasom 0 i I. Dla dwu dzie stu
je den dzie ci przy go to wa no ple ca ki szkol ne wraz z przy bo ra mi. W ak cję za an -
ga żo wa li się lo kal ni przed się bior cy, któ rzy wspar li fi nan so wo dzia ła nia urzę -
du gmi ny. Wójt gmi ny za po wia da, że ta kie dzia ła nia bę dą kon ty nu owa ne 
w na stęp nych la tach. (rp) 

Mi mo że obec ny rok jest dla
sa mo rzą du te ry to rial ne go ju -
bi le uszo wym i w związ ku 
z tym w spo sób na tu ral ny zmu -
sza do pod su mo wań, to tak na -
praw dę nie do ko na no bi lan su
mi ja ją ce go 25-le cia i nie za pre -
zen to wa no wi zji no we go
otwar cia na przy szłość. Do ro -
bek sa mo rzą dow ców i wspól -
not lo kal nych jest prze cież re -
zul ta tem wiel kie go wy sił ku 
i pra cy oraz cią głe go prze zwy -
cię ża nia pro ble mów. 

Pró by ta kie go pod su mo wa -
nia wraz z otwar ciem na przy -
szłość do ko na no w cza sie zor -
ga ni zo wa nej z oka zji 25. rocz -

ni cy re sty tu cji sa mo rzą du te ry -
to rial ne go w Pol sce Kon fe ren -
cji „Od ro dze nie pol skie go sa -
mo rzą du: Historia –  Ludzie –
Problemy – Kierunki rozwoju”,
to wa rzy szą cej do rocz nej Piel -
grzym ce Sa mo rzą du Te ry to -
rial ne go na Ja sną Gó rę. 

Mo de ra tor pa ne lu Problemy,
Ma rek Ol szew ski – prze wod -
ni czą cy Związ ku Gmin Wiej -
skich RP – zna ko mi cie upo -
rząd ko wał je ja ko pro ble my na
po zio mie: idei sa mo rząd no ści
(jak obec nie ro zu mie my sa -
mo rząd i ja kie są no we wy ma -
ga nia), pra wa sa mo rzą do we -
go, fi nan so wa nia (za dań 
wła snych, za dań zle co nych,
sys te mu fi nan so wa nia) oraz
ko mu ni ka cji (z ty mi, któ rzy
pra wo sta no wią, rzą dem, par -
la men tem oraz na po zio mie
wła sne go po dwór ka, czy li ko -
mu ni ka cji spo łecz nej). 

W dys ku sji pod kre śla no, jak
klu czo wą spra wę dla sa mo rzą -
du sta no wi per spek ty wa roz -

wią zy wa nia pro ble mów od no -
szo na do ro dzi ny, jej ochro ny 
i wzmac nia nia jej sta tu su 
w ob sza rach edu ka cji, za trud -
nie nia, miesz kal nic twa, ochro -
ny zdro wia i po mo cy spo łecz -
nej. Pod kre śla no ko niecz ność
de re gu la cji – zwłasz cza w tych
dzie dzi nach, w któ rych pra wo
jest ewi dent nie „prze re gu lo -
wa ne”, jak rów nież sta bi li za cji
fi nan so wej JST przez wzmoc -
nie nie tej sfe ry, m.in. po przez
zwrot po dat ku VAT od in we -
sty cji ko mu nal nych. Wśród
pro ble mów szcze gó ło wych
zwra ca no uwa gę na brak sys -
te mu fi nan so wa nia dróg lo kal -
nych, pro ble my z pra wem
wod nym, z usta wą kra jo bra -
zo wą, z pla no wa niem prze -
strzen nym.

Opra co wa ny ste no gram de -
ba ty w cza sie czte rech kon fe -
ren cyj nych pa ne li moż na 
zna leźć na stro nie www.li ga -
kra jo wa.org.pl 
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Nie wiel ką gmi nę Ostro wi ce
na kra wędź kra chu do pro wa -
dzi ło za dłu ża nie się, któ re
po cząw szy od 2008 r. osią -
gnę ło za wrot ną su mę 33 mln
zł (342% do cho dów). Za cią -
ga nie zo bo wią zań fi nan so -
wych by ło tu po chod ną nie -
roz sąd ne go in we sto wa nia,
jed nak w kry tycz nej sy tu acji
znaj du je się rów nież Słupsk,
Sej ny i wie le in nych wspól -

not. To do wód, że sa mo rzą dy
(zwłasz cza mniej sze) bo ry ka -
ją się z co raz po tęż niej szy mi
pro ble ma mi fi nan so wy mi.
Wpraw dzie we dług pol skie go
pra wa nie mo gą zban kru to -
wać, ale trze ba zro bić wszyst -
ko, by na przy szłość unik nąć
ich nie wy pła cal no ści. Roz -
wią za niem ogra ni cza ją cym
ge ne ro wa nie dłu gu by ło by za -
sto so wa nie skan dy naw skiej
za sa dy zrów no wa że nia bu -
dże tu w śred nim okre sie. Za -
miast obo wią zu ją ce go in dy -
wi du al ne go wskaź ni ka za dłu -
że nia (osła wio ny art. 243
usta wy o fi nan sach pu blicz -
nych) na le ży przy jąć re gu łę,
że je że li w da nym ro ku wy -
dat ki JST są wyż sze niż do -
cho dy, de fi cyt po wi nien być

skom pen so wa ny ta ką sa mą
nad wyż ką bu dże to wą w kil ku
ko lej nych la tach. Or gan sta -
no wią cy naj póź niej w trze cim
ro ku po wy stą pie niu de fi cy tu
po dej mo wał by uchwa łę bu -
dże to wą po zwa la ją cą na za -
cho wa nie po wyż szej za sa dy.
Aby sta ła się ona spój nym
ele men tem sys te mu fi nan sów
pu blicz nych, czę ścią wie lo let -
niej pro gno zy fi nan so wej po -
wi nien być dla każ de go ro ku
li mit wy dat ków, a nie tyl ko je -
go pro gno za. Był by to pu łap
wy dat ków pod le ga ją cy ak tu -
ali za cji wraz z każ dym ko lej -
nym ro kiem bu dże to wym,
gdyż WPF ma cha rak ter kro -
czą cy. Ina czej dług sa mo rzą -
dów bę dzie da lej ro snąć.
damb�ska@fo�ru�mod�no�wa.pl

Sa mo rzą dy gmin ne w Pol -
sce skar żą się na ob cią że nie
fi nan so wa niem oświa ty i ko -
niecz ność sto so wa nia Kar ty
Na uczy cie la. Dla nich
wszyst kich waż ną wia do -
mość – ukry tą mię dzy wier -
sza mi – znaj du je my w Dzien -
ni kach Urzę -
do wych Woj.
O p o l  s k i e  g o  
z 2015 r. poz.
817 i z 2013 r.
poz. 249. Oto
po cięż kich bo -
jach Wójt Gmi -
ny Skar bi -
mierz obro nił
swo ją in ter pre -
ta cję prze pi -
sów w spra wie
okre śle nia za -
sad roz li cza nia
ty go dnio we go
obo wiąz ko we -
go wy mia ru
go dzin za jęć
dla na uczy cie -
li, dla któ rych usta lo ny 
plan za jęć jest róż ny w po -
szcze gól nych okre sach ro ku
szkol ne go. Za sa dy za war te 
w uchwa le nr XXIII/
156/2012 Ra dy Gmi ny Skar -
bi mierz z dnia 17 grud nia
2012 r., zmie nio nej uchwa łą
nr V/37/2015 z dnia 24 mar -
ca 2015 r. – po wy ro kach są -
dów ad mi ni stra cyj nych i po
ostat nich kon tro lach Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy zo -
sta ły uzna ne za zgod ne z obo -
wią zu ją cym pra wem. Spra wa
ma ogrom ne zna cze nie, gdyż

do ty czy re gu ły roz li cza nia na -
uczy ciel skich go dzin wy mia -
ro wych (a więc i po nadwy -
mia ro wych). 

Źró dło tej in ter pre ta cji Wój ta
znaj dzie my w pi śmie Mi ni ster -
stwa Edu ka cji do ZG ZNP 
w spra wie re ali za cji art. 42 ust.
5b usta wy – Kar ta Na uczy cie la
z 15 li sto pa da 2003 r. Czy ta my
w nim: „[…] Na le ży zwró cić
uwa gę, że plan za jęć, usta lo ny
dla na uczy cie la za trud nio ne go
w peł nym wy mia rze, mo że nie
wy czer py wać obo wią zu ją ce go
te go na uczy cie la ty go dnio we -
go wy mia ru za jęć dy dak tycz -

nych […]. 
W ta kiej sy tu -
acji znaj du je
za sto so wa nie
art. 42 ust. 5b
Kar ty Na uczy -
cie la, zgod nie z
któ rym na -
uczy ciel ten po -
wi nien na uczać
od po wied nio
więk szą ilość
go dzin w in -
nych okre sach
da ne go ro ku
s z k o l  n e  g o .
Prze pis art. 42
ust. 5 b Kar ty
Na  uczy  c i e  l a
w p r o  w a  d z a

nor mę szcze gól ne go ro dza ju,
tj. nor mę na ka zu ją cą roz li cza -
nie re ali za cji za jęć dy dak tycz -
nych w okre sie rocz nym, a nie
ty go dnio wym.[…]”.

Za chę cam Czy tel ni ków do
za in te re so wa nia się tą re gu łą,
któ ra za sto so wa na we
wszyst kich gmi nach mo że
zmie nić za sad ni czo fi nan so -
wa nie oświa ty sa mo rzą do wej. 

zgso@zgso.org.pl
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Jak uniknąć powtórki z Ostrowic
z punkTu
widzenia
scepTyka

Rozliczanie godzin
wymiarowych nauczycieli

Mi nus dla Mał go rza ty Łu ka sik, dy rek tor MOSiR-u z Koła, któ ra we -
zwa ła po li cję i wy rzu ci ła dru ży nę se nio rów Olim pii Ko ło z tre nin gu
na sta dio nie. Wszyst ko za czę ło się od opry sków, któ re re ali zo wa ła

ob słu ga pły ty bo iska dwa ty go dnie wcze śniej. Wte dy to Miej ski Ośro -
dek Spor tu i Re kre acji po in for mo wał za rząd Miej skie go Klu bu Spor to we go, by nie
ko rzy sta ł z bo iska w tym cza sie. Po upły wie ter mi nu za wod ni cy za czę li tre ning.
Dyrektor ośrodka jed nak sta now czo za bro ni ła ko rzy sta nia z mu ra wy. Gdy za wod ni cy
od mó wi li zej ścia z mu ra wy, za dzwo ni ła na po li cję w Ko le, aby skie ro wa ła funk cjo -
na riu szy na te ren sta dio nu w ce lu wy pro wa dze nia z mu ra wy za wod ni ków. Bur mistrz
Sta ni sław Ma cia szek prze pro sił za wod ni ków i tre ne rów kol skie go klu bu. (rp)

34,5 mln zł

logicznie
rzecz
biorąc

okiem
prakTyka

otrzy ma ją dodatkowo od PFRON sa -
mo rzą dy po wia to we na pro wa dze nie
dzia łal no ści cen trów po mo cy ro dzi -
nie. Wspar cie tra fi do po wia tów
jesz cze w tym ro ku. Pier wot na kwo ta
wy no si ła ponad 712 585 tys. zł
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Potrzebny bilans 25-lecia i nowe otwarcie
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