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Wysychające źródła finansowania JST
z punktu
widzenia
sceptyka

Agata
Dąmbska

Coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że w systemie samorządowym pieniędzy nie tylko
nie przybędzie, ale ich ilość zacznie się kurczyć. Postępująca
depopulacja (GUS szacuje, że
w 2050 r. będzie jedynie 34
mln. Polaków) i starzenie się
społeczeństwa, malejące środki
z przeciążonej kasy państwowej, nakładanie na JST nowych
zadań, rosnący dług samorzą-

dów, zbliżające się zakończenie
Perspektywy Finansowej UE
na lata 2014-2020, presja ze
strony mieszkańców na realizowanie jak najwyższego poziomu usług publicznych oraz konieczność kreowania inwestycji
i utrzymywania już poczynionych każe rozpocząć intensywne poszukiwania dodatkowych
źródeł finansowania. Można też wybrać kurs na oszczędności – wprawdzie sytuację
utrudnia stały brak reform
strukturalnych we wspólnotach, ale plusem jest otwieranie
się nowych możliwości w postaci Centrów Usług Wspólnych
(zintegrowane funkcje obsługowe wielu jednostek organizacyjnych) czy łączenia gmin, redukujących koszty funkcjono-

wania JST. Możliwości pozyskiwania nowych środków jest
wbrew pozorom wiele: samorządy powinny łaskawszym
okiem przyglądać się zawieraniu partnerstw publiczno-prywatnych, korzystać z kredytów
komercyjnych, pożyczek lub
innych instrumentów krótkoterminowych, funduszy krajowych i instrumentów zwrotnych (fundusze rewolwingowe), w tym obligacji przychodowych oraz kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), inicjatywy Jaspers
czy Jessica. Od sprawnego rozeznania się w tych mechanizmach w coraz większym
stopniu zależeć będzie funkcjonowanie danej JST.
dambska@forumodnowa.pl

Nie psujmy reputacji ZMP
okiem
praktyka

Tadeusz Wrona

25 lat temu byłem jednym
z podpisujących akt notarialny
Związku Miast Polskich
po Kongresie Restytucyjnym.
Związek ma piękny dorobek,
buduje autorytet polskiego samorządu, walcząc o jego prawa i pozycję. Dlatego zaskakuje kompromitujące stanowisko, jakie przyjął na ostatnim
posiedzeniu Zarząd ZMP, wydając negatywną opinię na temat senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.
Większość samorządów zaraz po odrodzeniu, zmieniła

350 mln zł
majądostaćjednostkisamorządu
terytorialnegonaobsługę
programu„Rodzina500plus”.
Stanowito2proc.zcałejkwoty
przeznaczonejprzezrządna
realizacjęprogramuwtymroku.

nazwy ulic, których patroni
byli symbolami zniewolenia
Polski. Nazwy mają bowiem
ogromne znaczenie symboliczne i edukacyjne, pokazując, jakie wartości są ważne
w wolnym kraju.
Uzasadniając przyjęcie negatywnej opinii, podano m.in.,
że „zmiany polegające na wyeliminowaniu nazw komunistycznych generują koszty zarówno dla samorządów, jak
i dla mieszkańców, dlatego decyzje takie lepiej pozostawić
w ich gestii”.
Jak to wygląda w miastach,
gdzie tego nie zrobiono, najlepiej widać na przykładzie Gliwic, którego prezydent zarządza miastem od 1993 r. i aktualnie jest Prezesem ZMP. Ma
mocną pozycję w swoim mieście, regionie i kraju, a jednak
na planie Gliwic z 2016 r. znajdziemy ulice: Wandy Wasilewskiej, Hanki Sawickiej, Aleksandra Zawadzkiego, Fran-

ciszka Zubrzyckiego, Lucjana Szenwalda, Związku Walki
Młodych, Gwardii Ludowej,
SDKPiL, Karola Marksa, Feliksa Kona, Władysława Gomułki
oraz kilku lokalnych działaczy
PPR i PZPR.
Projekt ustawy załatwia temat raz na zawsze oraz pomaga tym samorządowcom, którzy, parafrazując klasyka,
„chcom, ale nie mogom”. Dla
sprawiedliwości podam, że
Prezes ZMP był za wydaniem
pozytywnej opinii, ale większość głosowała inaczej.
Mam szczerą nadzieję, że ta
pierwsza kompromitacja ZMP
w jego chlubnej historii, będzie nauką dla prezydentów
miast z odpowiedzialności,
również przed historią i już się
nigdy nie powtórzy. Niech
Związek będzie miejscem
ucierania różnych poglądów,
ale decyzje niech będą mądre
i godne szacunku.
tadeuszwrona7@gmail.com

Zadaniówka dla pracowników
socjalnych i asystentów rodziny
Pracodawca po porozumieniu z pracownikiem ustala
czas niezbędny dla wykonania zadań w ramach ogólnych
norm. Takie porozumienie
powinno mieć formę pisemną
i być wpięte do akt osoboCzesław
wych. O godzinie rozpoczęcia
Tomalik
i zakończenia pracy decyduje
Pojawienie się w ustawie pracownik, jest rozliczany nie
o wspieraniu rodziny i syste- z czasu pracy, lecz z wykonamie pieczy zastępczej przepi- nia zadań. To on musi przesu, zgodnie z którym praca strzegać ogólnych przepisów
asystenta rodziny jest wyko- o czasie pracy (11 godzin donywana w ramach stosunku bowego odpoczynku, 35 gopracy w systemie zadaniowe- dzin tygodniowego odpoczynku, niego czasu pracy,
dziela, przewzbudziło zaciętnie 5 dni
in te re so wa nie Zadaniówka
pracy w tygotą formą orga- wprzypadku
dniu,
okres
nizacji czasu
rozliczeniopracy.
Nasz asystentarodziny
wy – do kiedy
Z w i ą z e k
wykonywanaw ramoże
mieć
na ten temat
zor ga ni zo wał machstosunkupracy wolne).
W sytuacji
w
styczniu
spotkanie kie- wzbudziłazaintereso- sporu to pracodawca musi
r o w n i k ó w wanietąformą
wykazać, że
Ośrodków Popowierzone
mocy Społecz- organizacjiczasu
pra cow ni ko wi
nej z przedstapracywpomocy
zadania
są
wicielką Pańm o ż l i w e
stwowej
In- społecznej
do wykonania
spekcji Pracy.
(łącznie z doNasz
gość
uznał, że zadaniówka, która jazdami) w normalnym czasie
spotykana jest najczęściej pracy.
Zadaniówka nie wyłącza
u osób pracujących w terenie,
dziennikarzy, kontrolerów, podporządkowania pracona pewno może być stosowa- dawcy. W obwieszczeniu lub
w regulaminie warto ustalić,
na w pomocy społecznej.
Najprostszą formą wprowa- że pracodawca jest powiadadzenia zadaniowego systemu miany o interwencji. Pracowczasu pracy jest obwieszcze- nik musi odbierać telefony,
nie pracodawcy (w zakładzie a pracodawca może wyznapracy do 20 pracowników), czyć dni pracy pracownika
które nie wymaga żadnych w OPS, w których będzie
konsultacji i uzgodnień „obrabiał” dokumenty.
Brak typowej dla stosunku
z przedstawicielami pracowników. Nie jest konieczne pracy kontroli czasu pracy ze
wprowadzenie zadaniowego strony pracodawcy jest wysystemu pracy do umowy zwaniem.
o pracę.
zgso@zgso.org.pl

Logicznie
rzecz
biorąc

samorządowcy na ceLowniku...
Plus dla Andrzeja Wesołowskiego, wójta Tułowic za osobiste zaangażowanie się w organizowanie pomocy sąsiedzkiej. Wójtwystosowałzimowyapel,któryzostałzamieszczonyna stronieurzędu
gminy.Przestrzegaw nimmieszkańcówprzed chodzeniempo lodzie
(w okolicygminyznajdujesiędużostawów)i zachęca,byzaglądalido sąsiadów.
Wójtostrzegateżprzed niedrożnymikominamii przewodamiwentylacyjnymi.Jednakdziałalnośćnieograniczasięjedyniedo apeli.Wójtw momencie,gdydwie
osobypodtrułysiętlenkiemwęglaz powoduniesprawnegopieca,poprosiłradnycho zgodęi za 6tys.złkupionezostałytrzypiece.Osobytebezinterwencji
wójtaniebyłybyw staniesamewymienićpieca.(rp)

Minus dla Leszka Tabora, burmistrza Sztumu, za zachowanie nie
licujące z powagą pełnionej funkcji. Na słupiena jednymz placów
w mieścieznalazłsięplakato treści:„DlaczegoPaniLucynaWojciechowska–prokuratorz Kwidzyna,ochraniamalwersacjeBurmistrza
Tabora?”.Burmistrzz takąformąkrytykisięniezgodziłi postanowiłzniszczyćbaner.Samorządowieczostałzatrzymanyprzezpolicjantóww momencie,jakciął
plakatnożem.Burmistrzodniósłsiędo sprawy,publikującoświadczenie,w którym
tłumaczyłm.in.,żedokonałczynu,będącbardzowzburzonymi pod wpływemsilnegoimpulsu.Burmistrzprzeprosiłmieszkańcówza swojezachowaniei zadeklarowałpokryciekosztówza zniszczenieplakatu.(rp)
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