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Plus dla Ma cie ja Bień ka, bur mi strza Obrzyc ka (woj. wiel ko -
pol skie), za do fi nan so wa nie za ku pu ra dio wo zu dla obrzyc kiej
po li cji. Na za�kup�ra�dio�wo�zu�dla�lo�kal�nej�po�li�cjan�tów�wy�asy�-
gno�wa�no�z bu�dże�tu�gmi�ny 10�tys.�zł,�po�li�cja�po�trze�bo�wa�ła�jed�-

nak 14�tys.�Bur�mistrz�Ma�ciej�Bie�niek�po�sta�no�wił,�że�wpła�ci�bra�ku�ją�cą�kwo�tę
w po�sta�ci�da�ro�wi�zny�na rzecz�gmi�ny,�a rad�ni�pie�nią�dze�prze�zna�czy�li�na ra�-
dio�wóz.�Rzecz�nik�sza�mo�tul�skich�po�li�cjan�tów�przy�zna�je,�że�to�chy�ba�je�dy�ny
ta�ki�przy�pa�dek�w po�wie�cie,�choć�no�we�ra�dio�wo�zy�tra�fią�tak�że�do in�nych
gmin.�Po�nad�to�zda�niem�rzecz�nik�to�prze�jaw�wzro�stu�świa�do�mo�ści�sa�mo�rzą�-
dów�w tro�sce�o bez�pie�czeń�stwo�miesz�kań�ców.�(rp)�

Rok 2015 za owo co wał ban -
kruc twem pierw szej w na szym
kra ju gmi ny, ale wnio sek
o usta no wie nie w niej za rzą du
ko mi sa rycz ne go cze ka wciąż
na roz pa trze nie. Ko niec ro ku
to też pierw szy od 14 lat upa -
dek ban ku i to naj więk sze go
ban ku spół dziel cze go w Pol -
sce – SK Ban ku w Wo ło mi nie,
w któ rym de po no wa ły swo je
środ ki licz ne ma zo wiec kie sa -
mo rzą dy. 

Po wpro wa dze niu do Ban ku
w sierp niu za rzą du ko mi sa -
rycz ne go sa mo rzą dow ców
uspo ka ja no i pro szo no o nie -
wy co fy wa nie lo kat, by nie spo -

wo do wać od pły wu klien tów.
In for mo wa no, że bank bę dzie
świad czył usłu gi w peł nym za -
kre sie i w mo cy po zo sta ją sto -
sun ki umow ne z klien ta mi.
Mi mo tak po waż ne go za gro że -
nia, gmi ny nie prze nio sły swo -
ich, prze cież pu blicz nych,
środ ków do in nych ban ków.
Te raz Ban ko wy Fun dusz Gwa -
ran cyj ny za pew nia zwrot je dy -
nie rów no war to ści 100 tys. eu -
ro na wet, gdy z ban kiem za -
war ły osob ne umo wy jed nost -
ki or ga ni za cyj ne gmi ny (nie po -
sia da ją ce oso bo wo ści i zdol no -
ści praw nej). Po zo sta łe środ ki
trze ba od zy ski wać z ma sy upa -
dło ścio wej ban ku w pro ce sie
nieda ją cym jed nak gwa ran cji,
bo bank po niósł stra ty.

Trze ba za py tać, dla cze go Ko -
mi sja Nad zo ru Fi nan so we go
nie przed sta wi ła gmi nom rze -
czy wi stej sy tu acji, w ja kiej
bank się zna lazł?

Spa dła jed na gło wa – po stro -
nie sa mo rzą do wej – skarb nicz -

ki gmi ny Wie li szew, gmi ny
na któ rej kon to w SK Ban ku
na dwa dni przed za wie sze -
niem je go dzia łal no ści przez
KNF wpły nę ła kwo ta 2,3 mln
zł ze środ ków unij nych.

W grud niu z oka zji 25-le cia
współ pra cy sa mo rzą dów
z ban ka mi od by ła się kon fe ren -
cja „No wo cze sny Sa mo rząd.
Za rzą dza nie i Fi nan se” oraz
uro czy sta ga la zor ga ni zo wa na
przez Zwią zek Ban ków Pol -
skich. Or ga ni za to rzy prze ka -
zy wa li wy róż nie nia za za słu gi
dla dia lo gu i roz wo ju ryn ku fi -
nan so we go dla jed no stek sa -
mo rzą du te ry to rial ne go. Jed -
nym z wy róż nio nych zo stał
rów nież bur mistrz gmi ny, któ -
ra de po no wa ła swo je środ ki
w upa dłym ban ku. Czy by ło
też miej sce, w ra mach pod su -
mo wa nia współ pra cy, na dys -
ku sję o ochro nie gmin nych
środ ków fi nan so wych w upa -
da ją cych ban kach?

tadeuszwrona7@gmail.com

O ile w mi nio nym ro ku in sty -
tu cje i oso by za an ga żo wa ne
w spra wy sa mo rzą dów (m.in.
Mi ni ster stwo Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji, Kan ce la ria Pre zy -
den ta RP, Fo rum Od -no wa,
Zwią zek Miast Pol skich) skon -
cen tro wa ne by ły na oma wia niu
pro po zy cji re form sys te mo -
wych, któ re zna czą co przy czy -
ni ły by się do po pra wy sy tu acji
za rząd czo -fi nan so wej wspól -

not, a dys ku sja pu blicz na do ty -
czy ła kon kret nych pro jek tów
(lo kal ny PIT, swo bo da or ga ni -
za tor ska, łą cze nie gmin), o ty le
no wy rok 2016 za czął się w zu -
peł nie in nym to nie: jak zni we -
lo wać szko dli we skut ki zmian
po stu lo wa nych przez ak tu al -
nych de cy den tów. Rząd za po -
mi na, że za rów no dzia ła nia już
wy ko na ne (cof nię cie sze ścio -
lat ków do przed szko li), jak i te
bę dą ce w fa zie przy go to wań
(pod nie sie nie kwo ty wol nej
od po dat ku, prze zna cze -
nie 500 zł na dziec ko) ude rza -
ją w kon dy cję JST, ma ją cych
prze cież udzia ły w PIT oraz or -
ga ni zu ją cych edu ka cję czy po -
moc spo łecz ną. Sa mo rzą dy,
cier pią ce na de fi cyt środ ków
i ści śnię te gor se tem prze pi sów,

nie mo gą do dat ko wo po no sić
kon se kwen cji lek ko myśl nie
skła da nych obiet nic wy bor -
czych, gdyż gro zi to nie tyl ko
ob ni że niem po zio mu usług
(ich re ali za cja spo czy wa
na bar kach JST), ale wręcz pa -
ra li żem. Spo łecz no ści lo kal ne
mu szą być dla każ de go rzą du
part ne rem w po dej mo wa niu
de cy zji; nie wol no ich trak to -
wać ja ko śle pe go wy ko naw cy
wszyst kich, w tym naj bar dziej
fan ta sma go rycz nych po my -
słów. W no wym ro ku życz my
wła dzy cen tral nej, by trzy ma ła
się kie run ku no we li za cji usta -
wy sa mo rzą do wej, wcho dzą cej
w ży cie 1 stycz nia br. oraz wró -
ci ła do go to wych pro po zy cji
z 2015 ro ku.

damb ska@fo ru mod no wa.pl

W cza sie gru dnio we go urlo -
pu na wy spie Lan za ro te po -
zna łem dzia łal ność Césa ra
Man ri que, wy bit ne go ar chi tek -
ta i dzia ła cza spo łecz ne go, tra -
gicz nie zmar łe go w 1992 r. 
Ar chi pe lag Wysp Ka na ryj skich
jest czę ścią Kró -
le stwa Hisz pa -
nii. W 1978 r.
p a ń  s t w o
to – po dob nie
jak Pol ska
w 1989 r. – ode -
szło od rzą dów
au to ry tar nych
i zbu do wa ło
ustrój zde cen -
t ra  l i  zo  wa ny.
Wy spa Lan za ro -
te w XVIII wie -
ku prze ży ła sil -
ne erup cje wul -
ka nicz ne trwa -
ją ce sześć lat. A pod ko niec
lat 60. ubie głe go wie ku tra dy cyj -
ne rol nic two i ry bo łów stwo by ło
za stę po wa ne przez roz wi ja ją cy
się prze mysł tu ry stycz ny. W tym
mo men cie ze świa to wych wo ja -
ży na lo kal ną sce nę wró cił osią -
ga ją cy suk ce sy w USA Man ri -
que, któ ry wpły nął (i do dziś
wpły wa) na za go spo da ro wa nie
prze strzen ne na Lan za ro te.

To nie on za bu do wał wy spę
bia ły mi ni ski mi dom ka mi, ale
prze ko nał lo kal ne wła dze
i przed się bior ców do utrzy ma -
nia tra dy cyj ne go bu dow nic twa.
Co waż ne, przy czy nił się do re -
zy gna cji z usta wia nia ta blic re -
kla mo wych, z któ ry mi w Pol sce
wal czy usta wa „kra jo bra zo wa”,

uchwa lo na z ini cja ty wy pre zy -
den ta Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go. Gdy usią dzie my przy ka -
wie na 17. pię trze w je dy nym
na ca łej wy spie na praw dę wy so -
kim bu dyn ku w sto li cy Ar re ci fe,
to wo kół roz po ście ra się wi dok
na bia łą za bu do wę, z nie licz ny -
mi szyl da mi. Jest to bar dziej wi -
docz ne w mia stecz kach tu ry -
stycz nych. Tam wi dać nie usta ją -
ce cią gi bia łych ni skich dom -
ków.

Za kaz re kla mo wych szyl dów
ozna cza świa do mą re zy gna cję
władz lo kal nych z fi nan so wych

po żyt ków z ich
umiesz cza nia
w pa sie dro go -
wym. Ale za ra -
zem ozna cza, że
wła ści cie le ba zy
noc le go wej i ga -
stro no micz nej
nie ry wa li zu ją
o klien ta re kla -
mo wy mi bil l bo -
ar da mi i in ny mi
in sta la cja mi, ty -
po wy mi dla dzi -
siej szej go spo -
dar ki ryn ko wej.

Co ne je ros, jak
na zy wa ją się miesz kań cy wy spy
Lan za ro te, są wier ny mi wy ko -
naw ca mi wo li Césa ra Man ri que.
Kie dy w 1992 r. sa lon sa mo cho -
do wy w Ar re ci fe wy sta wił du że
ta bli ce re kla mo we, miesz kań cy
zmu si li wła ści cie la do ich usu -
nię cia. Ostat nio pu blicz ne zgor -
sze nie wy wo ła ło wy bu do wa nie
no we go przed szko la w ko lo rze
błę kit nym (a nie bia łym lub be -
żo wym). Miesz kań cy wy spy wy -
ka zu ją się wy jąt ko wą dba ło ścią
o czy stość i po rzą dek. Ty po wy
jest wi dok kie row ców au to ka -
rów wy ciecz ko wych, któ rzy
ocze ku jąc na pa sa że rów, czysz -
czą mo pa mi ka ro se rie swo ich
po jaz dów.

zgso@zgso.org.pl
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Samorządowe porządki 
na Wyspach Kanaryjskich

Mi nus dla Mi cha ła Skocz nia, kra kow skie go rad ne go Plat for my
Oby wa tel skiej, za ob raź li we wpi sy pod ad re sem po li ty ków
Pra wa i Spra wie dli wo ści. Rad�ny�na jed�nym�z por�ta�li�spo�łecz�-

no�ścio�wych�na�pi�sał�m.in.,�że�ma�„szcze�rą�na�dzie�ję,�że�zo�ba�czy
kie�dyś�eg�ze�ku�cję�tej�pi�sow�skiej�ban�dy�(..).”.�Radny�przeprosił�za�swój
niefortunny�wpis,�tłumacząc�to�działaniem�pod�wpływem�emocji.�Mimo�że
za�rząd�kra�jo�wy�PO�podjął�decyzję�o�usu�nięciu�au�to�ra�kon�tro�wer�syj�nych�słów
z sze�re�gów�par�tii�oraz�o�skierowaniu�sprawy�do�prokuratury�celem�zbadania,
czy�nie�były�to�groźby�karalne,�to�nie�smak�po�zo�sta�je.�Michał�Skoczeń�na
razie�nie�zrezygnował�z�mandatu�radnego.�(rp)

53 mld zł

LoGicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

wy�no�si�sub�wen�cja�ogól�na�dla
jed�no�stek�sa�mo�rzą�du�te�ry�to�rial�ne�-
go�w pro�jek�cie�bu�dże�tu�pań�stwa
na 2016�r.�Jest�to�wzrost�o�3,3
proc.�w�stosunku�do�roku
ubiegłego�
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Samorządy i banki


