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Pomysły rządu coraz groźniejsze dla JST
z punktu
widzenia
sceptyka

Agata
Dąmbska

O ile w minionym roku instytucje i osoby zaangażowane
w sprawy samorządów (m.in.
Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji, Kancelaria Prezydenta RP, Forum Od-nowa,
Związek Miast Polskich) skoncentrowane były na omawianiu
propozycji reform systemowych, które znacząco przyczyniłyby się do poprawy sytuacji
zarządczo-finansowej wspól-

not, a dyskusja publiczna dotyczyła konkretnych projektów
(lokalny PIT, swoboda organizatorska, łączenie gmin), o tyle
nowy rok 2016 zaczął się w zupełnie innym tonie: jak zniwelować szkodliwe skutki zmian
postulowanych przez aktualnych decydentów. Rząd zapomina, że zarówno działania już
wykonane (cofnięcie sześciolatków do przedszkoli), jak i te
będące w fazie przygotowań
(podniesienie kwoty wolnej
od podatku, przeznaczenie 500 zł na dziecko) uderzają w kondycję JST, mających
przecież udziały w PIT oraz organizujących edukację czy pomoc społeczną. Samorządy,
cierpiące na deficyt środków
i ściśnięte gorsetem przepisów,

nie mogą dodatkowo ponosić
konsekwencji lekkomyślnie
składanych obietnic wyborczych, gdyż grozi to nie tylko
obniżeniem poziomu usług
(ich realizacja spoczywa
na barkach JST), ale wręcz paraliżem. Społeczności lokalne
muszą być dla każdego rządu
partnerem w podejmowaniu
decyzji; nie wolno ich traktować jako ślepego wykonawcy
wszystkich, w tym najbardziej
fantasmagorycznych pomysłów. W nowym roku życzmy
władzy centralnej, by trzymała
się kierunku nowelizacji ustawy samorządowej, wchodzącej
w życie 1 stycznia br. oraz wróciła do gotowych propozycji
z 2015 roku.
dambska@forumodnowa.pl

Samorządy i banki
okiem
praktyka

Tadeusz Wrona

Rok 2015 zaowocował bankructwem pierwszej w naszym
kraju gminy, ale wniosek
o ustanowienie w niej zarządu
komisarycznego czeka wciąż
na rozpatrzenie. Koniec roku
to też pierwszy od 14 lat upadek banku i to największego
banku spółdzielczego w Polsce – SK Banku w Wołominie,
w którym deponowały swoje
środki liczne mazowieckie samorządy.
Po wprowadzeniu do Banku
w sierpniu zarządu komisarycznego
samorządowców
uspokajano i proszono o niewycofywanie lokat, by nie spo-

53 mld zł
wynosisubwencjaogólnadla
jednosteksamorząduterytorialnegow projekciebudżetupaństwa
na 2016r.Jesttowzrosto3,3
proc.wstosunkudoroku
ubiegłego

wodować odpływu klientów.
Informowano, że bank będzie
świadczył usługi w pełnym zakresie i w mocy pozostają stosunki umowne z klientami.
Mimo tak poważnego zagrożenia, gminy nie przeniosły swoich, przecież publicznych,
środków do innych banków.
Teraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia zwrot jedynie równowartości 100 tys. euro nawet, gdy z bankiem zawarły osobne umowy jednostki organizacyjne gminy (nieposiadające osobowości i zdolności prawnej). Pozostałe środki
trzeba odzyskiwać z masy upadłościowej banku w procesie
niedającym jednak gwarancji,
bo bank poniósł straty.
Trzeba zapytać, dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego
nie przedstawiła gminom rzeczywistej sytuacji, w jakiej
bank się znalazł?
Spadła jedna głowa – po stronie samorządowej – skarbnicz-

ki gminy Wieliszew, gminy
na której konto w SK Banku
na dwa dni przed zawieszeniem jego działalności przez
KNF wpłynęła kwota 2,3 mln
zł ze środków unijnych.
W grudniu z okazji 25-lecia
współpracy
samorządów
z bankami odbyła się konferencja „Nowoczesny Samorząd.
Zarządzanie i Finanse” oraz
uroczysta gala zorganizowana
przez Związek Banków Polskich. Organizatorzy przekazywali wyróżnienia za zasługi
dla dialogu i rozwoju rynku finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z wyróżnionych został
również burmistrz gminy, która deponowała swoje środki
w upadłym banku. Czy było
też miejsce, w ramach podsumowania współpracy, na dyskusję o ochronie gminnych
środków finansowych w upadających bankach?
tadeuszwrona7@gmail.com

Samorządowe porządki
na Wyspach Kanaryjskich
uchwalona z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Gdy usiądziemy przy kawie na 17. piętrze w jedynym
na całej wyspie naprawdę wysokim budynku w stolicy Arrecife,
to wokół rozpościera się widok
Czesław
na białą zabudowę, z nielicznyTomalik
mi szyldami. Jest to bardziej wiW czasie grudniowego urlo- doczne w miasteczkach turypu na wyspie Lanzarote po- stycznych. Tam widać nieustająznałem działalność Césara ce ciągi białych niskich domManrique, wybitnego architek- ków.
Zakaz reklamowych szyldów
ta i działacza społecznego, tragicznie zmarłego w 1992 r. oznacza świadomą rezygnację
Archipelag Wysp Kanaryjskich władz lokalnych z finansowych
pożytków z ich
jest częścią Króumiesz cza nia
lestwa Hiszpaw pasie drogonii. W 1978 r. Cesar Manrique
wym. Ale zarap a ń s t w o przyczynił się do
zem oznacza, że
to – podobnie
właściciele bazy
jak
Polska rezygnacji przez
noclegowej i gaw 1989 r. – odewładze Lanzarote
stro no micz nej
szło od rządów
nie rywalizują
au to ry tar nych z ustawiania tablic
o klienta reklai
zbudowało
mowymi billboustrój zdecen- reklamowych,
ardami i innymi
t r a l i z o w a n y. z którymi w Polsce
instalacjami, tyWyspa Lanzaropowymi dla dzite w XVIII wie- walczy ustawa
siejszej gospoku przeżyła sil„krajobrazowa”
darki rynkowej.
ne erupcje wulConejeros, jak
kaniczne trwające sześć lat. A pod koniec nazywają się mieszkańcy wyspy
lat 60. ubiegłego wieku tradycyj- Lanzarote, są wiernymi wykone rolnictwo i rybołówstwo było nawcami woli Césara Manrique.
zastępowane przez rozwijający Kiedy w 1992 r. salon samochosię przemysł turystyczny. W tym dowy w Arrecife wystawił duże
momencie ze światowych woja- tablice reklamowe, mieszkańcy
ży na lokalną scenę wrócił osią- zmusili właściciela do ich usugający sukcesy w USA Manri- nięcia. Ostatnio publiczne zgorque, który wpłynął (i do dziś szenie wywołało wybudowanie
wpływa) na zagospodarowanie nowego przedszkola w kolorze
błękitnym (a nie białym lub beprzestrzenne na Lanzarote.
To nie on zabudował wyspę żowym). Mieszkańcy wyspy wybiałymi niskimi domkami, ale kazują się wyjątkową dbałością
przekonał lokalne władze o czystość i porządek. Typowy
i przedsiębiorców do utrzyma- jest widok kierowców autokania tradycyjnego budownictwa. rów wycieczkowych, którzy
Co ważne, przyczynił się do re- oczekując na pasażerów, czyszzygnacji z ustawiania tablic re- czą mopami karoserie swoich
klamowych, z którymi w Polsce pojazdów.
walczy ustawa „krajobrazowa”,
zgso@zgso.org.pl

LoGicznie
rzecz
biorąc

samorządowcy na ceLowniku...
Plus dla Macieja Bieńka, burmistrza Obrzycka (woj. wielkopolskie), za dofinansowanie zakupu radiowozu dla obrzyckiej
policji. Na zakupradiowozudlalokalnejpolicjantówwyasygnowanoz budżetugminy 10tys.zł,policjapotrzebowałajednak 14tys.BurmistrzMaciejBieniekpostanowił,żewpłacibrakującąkwotę
w postacidarowiznyna rzeczgminy,a radnipieniądzeprzeznaczylina radiowóz.Rzecznikszamotulskichpolicjantówprzyznaje,żetochybajedyny
takiprzypadekw powiecie,choćnoweradiowozytrafiątakżedo innych
gmin.Ponadtozdaniemrzeczniktoprzejawwzrostuświadomościsamorządóww trosceo bezpieczeństwomieszkańców.(rp)

Minus dla Michała Skocznia, krakowskiego radnego Platformy
Obywatelskiej, za obraźliwe wpisy pod adresem polityków
Prawa i Sprawiedliwości. Radnyna jednymz portalispołecznościowychnapisałm.in.,żema„szczerąnadzieję,żezobaczy
kiedyśegzekucjętejpisowskiejbandy(..).”.Radnyprzeprosiłzaswój
niefortunnywpis,tłumacząctodziałaniempodwpływememocji.Mimoże
zarządkrajowyPOpodjąłdecyzjęousunięciuautorakontrowersyjnychsłów
z szeregówpartiiorazoskierowaniusprawydoprokuraturycelemzbadania,
czyniebyłytogroźbykaralne,toniesmakpozostaje.MichałSkoczeńna
razieniezrezygnowałzmandaturadnego.(rp)
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