
forum samorządowe październik  2014 5

komenTarze

samorządowcy na ceLowniku...

Plus dla To ma sza Ża ka, bur mi strza An dry cho wa za czuj ną po -
sta wę i po wia do mie nie w środ ku no cy po li cji o po dej rza nych
ha ła sach do cho dzą cych z re jo nu ko ścio ła i par ku miej skie go.
Oka�za�ło�się,�że�spraw�ca�mi�ha�ła�sów�by�ło�dwóch�męż�czyzn,�któ�rzy

pró�bo�wa�li�ukraść�pie�nią�dze�ze�skar�bon�ki�wmu�ro�wa�nej�w�jed�ną�ze�ścian�przy
ka�plicz�ce�obok�pa�ra�fii�św.�Ma�cie�ja�w�An�dry�cho�wie.�Za�alar�mo�wa�ni�przez�bur�-
mi�strza�po�li�cjan�ci�za�trzy�ma�li�obu�męż�czyzn�na�go�rą�cym�uczyn�ku�i�uda�rem�ni�li
kra�dzież�skar�bon�ki�z�dat�ka�mi.�Po�li�cjan�ci�usta�li�li,�że�spraw�cy�sier�kie�rą�roz�bi�li
sko�bel�za�bez�pie�cza�ją�cy�skar�bon�kę.�Obaj�męż�czyź�ni�nie�pra�cu�ją,�by�li�już�ka�ra�-
ni�za�po�dob�ne�prze�stęp�stwa�i�przy�zna�li�się�do�wi�ny.�(rp)

Dzię ki kil ku ty go dniom 
z siat ków ką łą czy ły się we
mnie szczę ście i złość. Po raz
pierw szy or ga ni zo wa ne w na -
szym kra ju Mi strzo stwa
Świa ta w Piłce Siat kowej
Męż czyzn, by ły wy da rze niem
hi sto rycz nym. W Pol sce 
w cią gu ostat nich 40 lat, je dy -
nie czte ro krot nie od by ły się
mi strzo stwa świa ta: w łucz -
nic twie, wio ślar stwie, ko lar -
stwie to ro wym i pod no sze niu
cię ża rów. Przy zna nie nam mi -
strzostw by ło do ce nie niem
do tych cza so wej po zy cji pol -
skiej siat ków ki, suk ce sem
Pol skie go Związ ku Pił ki Siat -
ko wej i  na sze go kra ju. Siat -
ków ka jest spor tem dla każ -
de go, po win na być po pu la ry -
zo wa na wśród mło dzie ży.

Dru ga rzecz to wiel ki wy si -
łek sa mo rzą dow ców z miast
or ga ni za to rów, któ re zbu do -
wa ły no wo cze sne i funk cjo -
nal ne ha le spor to we lub wy -
re mon to wa ły już ist nie ją ce.
Ta in fra struk tu ra bę dzie ży ła
po mi strzo stwach roz gryw -
ka mi w róż nych ha lo wych
dys cy pli nach spor to wych,
wy da rze nia mi kul tu ral ny mi
i  go spo dar czy mi (w od róż -
nie niu od nie jed ne go pu ste -
go sta dio nu pił kar skie go wy -
bu do wa ne go na Eu ro 2012).
Szczę ście z przy zna nia or ga -
ni za cji MŚ, szczę ście z in we -
sty cji i  wresz cie szczę ście
zwy cię stwa. Pra co wi ci, in te -
li gent ni, moc ni Po la cy naj -
lep si na świe cie!

Gdzie tu miej sce na złość?
Bie rze się ona stąd, że wiel -
ka szan sa stwo rzo na przez
nie zwy kłych siat ka rzy i tre -
ne ra, go spo dar nych sa mo -
rzą dow ców i PZPS nie zo -
sta ła wy ko rzy sta na. Im pre -
za, któ ra mo gła po nieść Po -
la ków, bu do wać ich si łę 
i wspól no tę, zo sta ła w du -

żym stop niu prze mil cza na.
Nie by ło moż li wo ści obej -
rze nia me czów w te le wi zji
pu blicz nej (za wy jąt kiem in -
au gu ra cji i fi na łu). Trans mi -
sje, jak rów nież at mos fe ra
zwy cię stwa by ły nie do stęp -
ne. A by ła to wspa nia ła oka -
zja, aby po rwać mło dzież,
rów nież oka zja na wiel ką
pro mo cję na sze go kra ju
i miast or ga ni za to rów, któ re
zna ko mi cie zor ga ni zo wa ły
swo je czę ści tur nie ju.

W 2005 r. po dzie lo no Mi -
ni ster stwo Edu ka cji i Spor -
tu, two rząc osob ne Mi ni -
ster stwo Spor tu. Te raz na -
stą pił etap praw dy. W tak
wy jąt ko wej sy tu acji oka za ło
się, że to byt, któ ry nie po -
tra fi roz wią zać pro ste go
pro ble mu praw do trans mi -
sji i wy ko rzy stać zwy cię -
skich mi strzostw do bu do -
wa nia pol skiej ra cji sta nu.
Po co nam ta kie mi ni ster -
stwo, któ re za prze pasz cza
nie po wta rzal ne szan se i moż -
li wo ści?
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Z punk tu wi dze nia spraw sa -
mo rzą dów ostat ni rok zo stał
za prze pasz czo ny. Po przed ni
mi ni ster ad mi ni stra cji i cy fry za -
cji, Ra fał Trza skow ski, po sta wił
na in for ma ty za cję, od że gnu jąc
się pu blicz nie od kwe stii JST.
Tym cza sem MAiC to mi ni ster -
stwo przede wszyst kim ad mi ni -

stra cji, w tym sa mo rzą dów. Na
szczę ście obec nie na cze le re -
sor tu sta nął czło wiek zna ny ze
swej wie lo let niej ak tyw no ści w
sek to rze pu blicz nym i pry wat -
nym, za in te re so wa ny pro ble -
ma ty ką sys te mo wą, na wy kły do
za rzą dza nia oraz – co nie bez
zna cze nia – po sia da ją cy wła sne
po glą dy. A to do brze ro ku je
spra wom wspól not. Mi ni ster
An drzej Ha lic ki mo że po chy lić
się nad na ra sta ją cy mi pro ble -
ma mi JST: prze re gu lo wa niem
usta wo wym, bra kiem sa mo -
dziel no ści or ga ni za tor skiej,
kur czą cy mi się środ ka mi fi nan -
so wy mi czy słab nię ciem ma łych
gmin. Choć lo gi ka kam pa nii

wy bor czej jest nie ubła ga na 
i trud no so bie wy obra zić, by 
w cią gu naj bliż sze go ro ku po ja -
wi ła się wo la po li tycz na do
prze pro wa dza nia głę bo kich re -
form, wdro że nie na wet nie wiel -
kich zmian (po czy na jąc od kon -
ty nu owa nia dzia łań Mi cha ła
Bo nie go w po sta ci zmia ny usta -
wy sa mo rzą do wej) bę dzie istot -
nym kro kiem. Oby ty w kie ro -
wa niu pod mio ta mi ko mer cyj -
ny mi i or ga ni za cja mi oraz po -
sia da ją cy za ple cze po li tycz ne
An drzej Ha lic ki po wi nien pod -
jąć to wy zwa nie. MAiC stał by
się wów czas ośrod kiem ko or dy -
nu ją cym dzia ła nia na rzecz JST.

dambska@forumodnowa.pl

W lip cu pi sa łem o do kucz li -
wych kon tro lach UKS w gmi -
nach. Te raz, po se rii spo tkań w
na szym Związ ku z za rzą dza ją -
cy mi gmin ną oświa tą, przy go -
to wu je my pro jek ty zmian 
w usta wie o sys te mie oświa ty 
i w usta wie o sys te mie in for ma -
cji oświa to wej. W 2009 r. do -
pro wa dzi li śmy do zmia ny art.
30a Kar ty Na uczy cie la we dług
na sze go związ -
ko we go pro jek -
tu usta wy. Te raz
też cho dzi o
ure al nie nie ter -
mi nów usta wo -
wych i pre cy zję
pra wa. Do ty czy 
to da nych o
uczniach, wag
s u b  w e n  c j i
oświa to wej, ko -
re la cji za dań po -
rad ni psy cho lo -
gicz no -pe da go -
gicz nych z obo -
wiąz ka mi dy -
rek to rów szkół.
Nie mo że być
tak, że po rad nia
wy da orze cze -
nie o nie peł no spraw no ści
ucznia do pie ro w paź dzier ni ku,
pod czas gdy do 30 wrze śnia dy -
rek tor szko ły mu si otrzy mać
ten do ku ment, aby przy pi sać w
sys te mie in for ma cji oświa to -
wej (SIO) je go da ne do wa gi
sub wen cji oświa to wej. Na wet
je śli dy rek tor do sta nie orze cze -
nie po rad ni na czas, to nie mo -
że do my ślać się, co po rad nia

mia ła na my śli (jak ten przy -
sło wio wy po eta z lek cji j. pol -
skie go). Po rad nia po win na
jed no znacz nie wska zy wać na
typ nie peł no spraw no ści. Je śli 
z po wo du błę dów w na peł nia -
niu da nych do SIO przez szko -
ły gmi na mu si zwra cać nie na -
leż nie otrzy ma ne kwo ty sub -
wen cji oświa to wej i sy pią się
ka ry, to trze ba dać urzęd ni kom
gminnym re al ną moż li wość
we ry fi ka cji da nych w szko łach
przed koń cem ro ku. Urząd
gmi ny lub je go ze spół ob słu gi
szkół mu si mieć wgląd do tych
da nych i czas, a nie ogra ni cze -
nia do stę pu i to po mię dzy
świę ta mi Bo że go Na ro dze nia 
a Syl we strem. Te mu, co się
dzie je w po ło wie pol skich gmin

w wy ni ku
kon tro li UKS,
przy glą da ją
się bez czyn -
nie MEN 
z ku ra to ra mi.
Wy glą da to,
jak ła pa nie
pił ka rzy prze -
ciw ni ka na
„spa lo nym”.
A my od te go
wła śnie za -
czy na my pro -
jek to wa nie
zmian prze -
pi sów, któ re
obec nie są
do kucz li we,
a na wet szko -
dli we dla

gmin. Przy po mnę, że ogól no -
pol ską pre zen ta cję pro jek tów
ustaw na po cząt ku 2015 r. bę -
dzie my ad re so wać do kan dy -
da tów na Pre zy den ta RP oraz
do kan dy da tów na Pre mie ra.

zgso@zgso.org.pl
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Gorzej już było, czyli szansa dla MAiC
z punkTu
widzenia
scepTyka

Ła pią nas na „spa lo nym”, 
to zmieńmy ter mi ny oświa to we

Mi nus dla Da riu sza R., by łe go wój ta Je dl ni-Let ni sko, któ ry
jest od po wie dzial ny za nie pra wi dło wo ści pod czas wy bo rów
sa mo rzą do wych w 2010 r. We�dług�pro�ku�ra�tu�ry�w�dru�giej�tu�rze
wy�bo�rów�na�wój�ta�gminy�Je�dl�nia-Let�ni�sko�gło�so�wa�ło�35�nie�-

upraw�ni�noych�osób.�W�su�mie�mię�dzy�pierw�szą�a�dru�gą�tu�rą�do�spi�sów�wy�-
bor�czych�do�pi�sa�ne�zo�sta�ły�102�oso�by.�Dzię�ki�te�mu�wy�bo�ry�wy�grał�dwo�ma
gło�sa�mi�Da�riusz�R.�Obroń�cy�w�ape�la�cjach�wno�si�li�o�unie�win�nie�nie.�Sąd
Okrę�go�wy�w�Ra�do�miu�utrzy�mał�wy�rok�w�mo�cy�i�ska�zał�wój�ta�na�rok�po�zba�-
wie�nia�wol�no�ści�w�za�wie�sze�niu�na�trzy�la�ta,�za�kaz�peł�nie�nia�funk�cji�pu�blicz�-
nych�przez�pięć�lat�oraz�grzyw�nę�w�wysokości�8�tys�zł.�(rp)

7,8 mln zł

Logicznie
rzecz
biorąc

okiem
prakTyka

prze�ka�że�Mi�ni�ster�stwo�Pra�cy�i�Po�li�-
ty�ki�Spo�łecz�nej�po�wia�tom�na
wspar�cie�ro�dzin�nej�pie�czy�za�stęp�-
czej.�277�ofert�z�334�zo�sta�ło�za�-
kwa�li�fi�ko�wa�nych�pod�wzglę�dem
for�mal�nym�i�me�ry�to�rycz�nym.

nie może być tak, 
że poradnia wyda
orzeczenie o niepełno-
sprawności ucznia
dopiero w październiku,
podczas gdy 
do 30 września dyrektor
szkoły musi otrzymać
ten dokument, aby
przypisać w systemie
jego dane do wagi
subwencji oświatowej.

Chwała zwycięzcom i żal

Po�sze�rzo�na�wer�sja�
do�stęp�na�na�stronie��

www.fo�rum�sa�mo�rza�do�we.pl
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