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Plus dla An drze ja We so łow skie go, wój ta Tu ło wic za oso bi ste za an -
ga żo wa nie się w or ga ni zo wa nie po mo cy są siedz kiej. Wójt�wy�sto�-
so�wał�zi�mo�wy�apel,�któ�ry�zo�stał�za�miesz�czo�ny�na stro�nie�urzę�du

gmi�ny.�Prze�strze�ga�w nim�miesz�kań�ców�przed cho�dze�niem�po lo�dzie
(w oko�li�cy�gmi�ny�znaj�du�je�się�du�żo�sta�wów)�i za�chę�ca,�by�za�glą�da�li�do są�sia�dów.
Wójt�ostrze�ga�też�przed nie�droż�ny�mi�ko�mi�na�mi�i prze�wo�da�mi�wen�ty�la�cyj�ny�mi.�Jed�-
nak�dzia�łal�ność�nie�ogra�ni�cza�się�je�dy�nie�do ape�li.�Wójt�w mo�men�cie,�gdy�dwie
oso�by�pod�tru�ły�się�tlen�kiem�wę�gla�z po�wo�du�nie�spraw�ne�go�pie�ca,�po�pro�sił�rad�-
nych�o zgo�dę�i za 6�tys.�zł�ku�pio�ne�zo�sta�ły�trzy�pie�ce.�Oso�by�te�bez�in�ter�wen�cji
wój�ta�nie�by�ły�by�w sta�nie�sa�me�wy�mie�nić�pie�ca.�(rp)�

25 lat te mu by łem jed nym
z pod pi su ją cych akt no ta rial ny
Związ ku Miast Pol skich
po Kon gre sie Re sty tu cyj nym.
Zwią zek ma pięk ny do ro bek,
bu du je au to ry tet pol skie go sa -
mo rzą du, wal cząc o je go pra -
wa i po zy cję. Dla te go za ska -
ku je kom pro mi tu ją ce sta no wi -
sko, ja kie przy jął na ostat nim
po sie dze niu Za rząd ZMP, wy -
da jąc ne ga tyw ną opi nię na te -
mat se nac kie go pro jek tu usta -
wy o za ka zie pro pa go wa nia
ko mu ni zmu lub in ne go ustro -
ju to ta li tar ne go.

Więk szość sa mo rzą dów za -
raz po od ro dze niu, zmie ni ła

na zwy ulic, któ rych pa tro ni
by li sym bo la mi znie wo le nia
Pol ski. Na zwy ma ją bo wiem
ogrom ne zna cze nie sym bo -
licz ne i edu ka cyj ne, po ka zu -
jąc, ja kie war to ści są waż ne
w wol nym kra ju. 

Uza sad nia jąc przy ję cie ne ga -
tyw nej opi nii, po da no m.in.,
że „zmia ny po le ga ją ce na wy -
eli mi no wa niu nazw ko mu ni -
stycz nych ge ne ru ją kosz ty za -
rów no dla sa mo rzą dów, jak
i dla miesz kań ców, dla te go de -
cy zje ta kie le piej po zo sta wić
w ich ge stii”. 

Jak to wy glą da w mia stach,
gdzie te go nie zro bio no, naj le -
piej wi dać na przy kła dzie Gli -
wic, któ re go pre zy dent za rzą -
dza mia stem od 1993 r. i ak tu -
al nie jest Pre ze sem ZMP. Ma
moc ną po zy cję w swo im mie -
ście, re gio nie i kra ju, a jed nak
na pla nie Gli wic z 2016 r. znaj -
dzie my uli ce: Wan dy Wa si lew -
skiej, Han ki Sa wic kiej, Alek -
san dra Za wadz kie go, Fran -

cisz ka Zu brzyc kie go, Lu cja -
na Szen wal da, Związ ku Wal ki
Mło dych, Gwar dii Lu do wej,
SDKPiL, Ka ro la Mark sa, Fe lik -
sa Ko na, Wła dy sła wa Go muł ki
oraz kil ku lo kal nych dzia ła czy
PPR i PZPR.

Pro jekt usta wy za ła twia te -
mat raz na za wsze oraz po ma -
ga tym sa mo rzą dow com, któ -
rzy, pa ra fra zu jąc kla sy ka,
„chcom, ale nie mo gom”. Dla
spra wie dli wo ści po dam, że
Pre zes ZMP był za wy da niem
po zy tyw nej opi nii, ale więk -
szość gło so wa ła ina czej. 

Mam szcze rą na dzie ję, że ta
pierw sza kom pro mi ta cja ZMP
w je go chlub nej hi sto rii, bę -
dzie na uką dla pre zy den tów
miast z od po wie dzial no ści,
rów nież przed hi sto rią i już się
ni gdy nie po wtó rzy. Niech
Zwią zek bę dzie miej scem
ucie ra nia róż nych po glą dów,
ale de cy zje niech bę dą mą dre
i god ne sza cun ku.

ta de uszw ro na7@gma il.com

Co raz wię cej sy gna łów wska -
zu je na to, że w sys te mie sa mo -
rzą do wym pie nię dzy nie tyl ko
nie przy bę dzie, ale ich ilość za -
cznie się kur czyć. Po stę pu ją ca
de po pu la cja (GUS sza cu je, że
w 2050 r. bę dzie je dy nie 34
mln. Po la ków) i sta rze nie się
spo łe czeń stwa, ma le ją ce środ ki
z prze cią żo nej ka sy pań stwo -
wej, na kła da nie na JST no wych
za dań, ro sną cy dług sa mo rzą -

dów, zbli ża ją ce się za koń cze nie
Per spek ty wy Fi nan so wej UE
na la ta 2014-2020, pre sja ze
stro ny miesz kań ców na re ali zo -
wa nie jak naj wyż sze go po zio -
mu usług pu blicz nych oraz ko -
niecz ność kre owa nia in we sty cji
i utrzy my wa nia już po czy nio -
nych ka że roz po cząć in ten syw -
ne po szu ki wa nia do dat ko wych
źró deł fi nan so wa nia. Moż -
na też wy brać kurs na oszczęd -
no ści – wpraw dzie sy tu ację
utrud nia sta ły brak re form
struk tu ral nych we wspól no -
tach, ale plu sem jest otwie ra nie
się no wych moż li wo ści w po -
sta ci Cen trów Usług Wspól nych
(zin te gro wa ne funk cje ob słu go -
we wie lu jed no stek or ga ni za -
cyj nych) czy łą cze nia gmin, re -
du ku ją cych kosz ty funk cjo no -

wa nia JST. Moż li wo ści po zy -
ski wa nia no wych środ ków jest
wbrew po zo rom wie le: sa mo -
rzą dy po win ny ła skaw szym
okiem przy glą dać się za wie ra -
niu part nerstw pu blicz no -pry -
wat nych, ko rzy stać z kre dy tów
ko mer cyj nych, po ży czek lub
in nych in stru men tów krót ko -
ter mi no wych, fun du szy kra jo -
wych i in stru men tów zwrot -
nych (fun du sze re wol win go -
we), w tym ob li ga cji przy cho -
do wych oraz kre dy tów Eu ro -
pej skie go Ban ku In we sty cyj -
ne go (EBI), ini cja ty wy Ja spers
czy Jes si ca. Od spraw ne go ro -
ze zna nia się w tych me cha ni -
zmach w co raz więk szym
stop niu za le żeć bę dzie funk -
cjo no wa nie da nej JST.

damb ska@fo ru mod no wa.pl

Po ja wie nie się w usta wie
o wspie ra niu ro dzi ny i sys te -
mie pie czy za stęp czej prze pi -
su, zgod nie z któ rym pra ca
asy sten ta ro dzi ny jest wy ko -
ny wa na w ra mach sto sun ku
pra cy w sys te mie za da nio we -
go cza su pra cy,
wzbu dzi ło za -
in te re so wa nie
tą for mą or ga -
ni za cji cza su
pra cy. Nasz
Z w i ą  z e k
na ten te mat
zor ga ni zo wał
w stycz niu
spo tka nie kie -
r o w  n i  k ó w
Ośrod ków Po -
mo cy Spo łecz -
nej z przed sta -
wi ciel ką Pań -
stwo wej In -
spek cji Pra cy.

Nasz gość
uznał, że za da niów ka, któ ra
spo ty ka na jest naj czę ściej
u osób pra cu ją cych w te re nie,
dzien ni ka rzy, kon tro le rów,
na pew no mo że być sto so wa -
na w po mo cy spo łecz nej.

Naj prost szą for mą wpro wa -
dze nia za da nio we go sys te mu
cza su pra cy jest ob wiesz cze -
nie pra co daw cy (w za kła dzie
pra cy do 20 pra cow ni ków),
któ re nie wy ma ga żad nych
kon sul ta cji i uzgod nień
z przed sta wi cie la mi pra cow -
ni ków. Nie jest ko niecz ne
wpro wa dze nie za da nio we go
sys te mu pra cy do umo wy
o pra cę.

Pra co daw ca po po ro zu mie -
niu z pra cow ni kiem usta la
czas nie zbęd ny dla wy ko na -
nia za dań w ra mach ogól nych
norm. Ta kie po ro zu mie nie
po win no mieć for mę pi sem ną
i być wpię te do akt oso bo -
wych. O go dzi nie roz po czę cia
i za koń cze nia pra cy de cy du je
pra cow nik, jest roz li cza ny nie
z cza su pra cy, lecz z wy ko na -
nia za dań. To on mu si prze -
strze gać ogól nych prze pi sów
o cza sie pra cy (11 go dzin do -
bo we go od po czyn ku, 35 go -
dzin ty go dnio we go od po -

czyn ku, nie -
dzie la, prze -
cięt nie 5 dni
pra cy w ty go -
dniu, okres
roz  l i  c ze  n io  -
wy – do kie dy
mo że mieć
wol ne).

W sy tu acji
spo ru to pra -
co daw ca mu si
wy ka zać, że
p o  w i e  r z o  n e
pra cow ni ko wi
za da nia są
m o ż  l i  w e
do wy ko na nia
(łącz nie z do -

jaz da mi) w nor mal nym cza sie
pra cy.

Za da niów ka nie wy łą cza
pod po rząd ko wa nia pra co -
daw cy. W ob wiesz cze niu lub
w re gu la mi nie war to usta lić,
że pra co daw ca jest po wia da -
mia ny o in ter wen cji. Pra cow -
nik mu si od bie rać te le fo ny,
a pra co daw ca mo że wy zna -
czyć dni pra cy pra cow ni ka
w OPS, w któ rych bę dzie
„ob ra biał” do ku men ty.

Brak ty po wej dla sto sun ku
pra cy kon tro li cza su pra cy ze
stro ny pra co daw cy jest wy -
zwa niem.

zgso@zgso.org.pl
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Wysychające źródła finansowania JST
z punktu
widzenia
sceptyka

Zadaniówka dla pracowników
socjalnych i asystentów rodziny

Mi nus dla Lesz ka Ta bo ra, bur mi strza Sztu mu, za za cho wa nie nie
licujące z powagą pełnionej funk cji. Na słupie�na jed�nym�z pla�ców
w mie�ście�zna�lazł�się�pla�kat�o tre�ści:�„Dla�cze�go�Pa�ni�Lu�cy�na�Woj�cie�-

chow�ska�–�pro�ku�ra�tor�z Kwi�dzy�na,�ochra�nia�mal�wer�sa�cje�Bur�mi�strza
Ta�bo�ra?”.�Bur�mistrz�z ta�ką�for�mą�kry�ty�ki�się�nie�zgodził�i po�sta�no�wił�znisz�czyć�ba�-
ner.�Sa�mo�rzą�do�wiec�zo�stał�za�trzy�ma�ny�przez�po�li�cjan�tów�w mo�men�cie,�jak�ciął
pla�kat�no�żem.�Bur�mistrz�od�niósł�się�do spra�wy,�pu�bli�ku�jąc�oświad�cze�nie,�w któ�rym
tłu�ma�czył�m.in.,�że�do�ko�nał�czy�nu,�bę�dąc�bar�dzo�wzbu�rzo�nym�i pod wpły�wem�sil�-
ne�go�im�pul�su.�Bur�mistrz�prze�pro�sił�miesz�kań�ców�za swo�je�za�cho�wa�nie�i za�de�kla�-
ro�wał�po�kry�cie�kosz�tów�za znisz�cze�nie�pla�ka�tu.�(rp)

350 mln zł

Logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

mają�dostać�jednostki�samorządu
terytorialnego�na�obsługę
programu�„Rodzina�500�plus”.
Stanowi�to�2�proc.�z�całej�kwoty
przeznaczonej�przez�rząd�na
realizację�programu�w�tym�roku.

Zadaniówka�

w�przypadku�

asy�sten�ta�ro�dzi�ny

wy�ko�ny�wa�na�w ra�-

mach�sto�sun�ku�pra�cy

wzbu�dzi�ła�za�in�te�re�so�-

wa�nie�tą�for�mą�

or�ga�ni�za�cji�cza�su

pra�cy�w�pomocy

społecznej�

Nie psujmy reputacji ZMP


