
samorządowcy na celowniku...

Plus dla Bar ba ry Za jąc, wójt gmi ny Po kój, któ ra od 7 lat wy -
pła ca z wła snej kie sze ni sty pen dia dla zdol nych uczniów po -
cho dzą cych z bied nych ro dzin. W tym ro ku ze sty pen dium 

sko rzy sta trzech uczniów, każ dy z nich mie sięcz nie otrzy ma po
100 zł. Środ ki nie są prze ka zy wa ne bez po śred nio dziec ku tyl ko wy cho waw cy
kla sy, któ ry wspól nie z uczniem de cy du je, na co je prze zna czyć. Wójt dzie li
się z po trze bu ją cy mi wła snym wy na gro dze niem, gdyż jak mó wi, na uczy ło ją
te go ży cie. Sa ma po cho dzi z bied nej ro dzi ny. Plus dla wójt nie jest ni czym
za ska ku ją cym. Do ce ni ła ją ka pi tu ła kon kur su Wójt Ro ku, w któ rym Bar ba ra
Za jąc już trzy ra zy zna la zła się w gronie 10 fi na li stów. (bt) 

No wa usta wy o za sa dach
pro wa dze nia zbió rek pu blicz -
nych we szła w ży cie 18 lip ca
2014 r., ale jej chrzest bo jo wy
na stą pił przed 1 li sto pa da z
po wo du licz nych kwest or ga -
ni zo wa nych na cmen ta rzach.

Au to rzy zmian uza sad nia li je
tym, że nie bę dzie trze ba uzy -
ski wać zgo dy oraz uła twie -
niem w po sta ci moż li wo ści
zgło sze nia elek tro nicz ne go
zbiór ki w cią gu 3 dni w MAiC.
Twier dzo no, że „wy star czy
bez płat ny pod pis, tzw. pro fil
za ufa ny ePUAP, któ ry moż na
w pa rę na ście (sic!) mi nut za -
ło żyć na por ta lu ePUAP”.

Praw da jest ta ka, że scen tra -
li zo wa no zbiór ki pu blicz ne 
i dzi siaj do MAiC trze ba zgło -
sić wszyst kie zbiór ki, na wet

te, któ rych za sięg obej mu je
jed ną gmi nę czy je den cmen -
tarz. Do tych czas moż na by ło
to za ła twić w gmi nie. Cóż z te -
go, że na zy wa ło się to zgo dą,
gdy wy pra co wa na od 1933 r.
prak ty ka nie po wo do wa ła pro -
ble mów. Cen tral na re je stra cja
zbió rek w MAiC i za wie sze nie
jej na por ta lu zbior ki.gov.pl
(lub nie za wie sze nie) jest też
for mą zgo dy. Czę sto or ga ni za -
to rzy zbió rek mu szą uzu peł nić
do ku men ty. Ko re spon du jąc
pi sem nie z MAiC tra ci my czas
i nie mo że my ni cze go wy ja -
śnić oso bi ście i sko ry go wać. 

Więc wy bierz my dro gę elek -
tro nicz ną, by za ła twić spra wę
w 3 dni. Ma ło kto jed nak po -
sia da kon to i pro fil za ufa ny na
ePUAP i mo że elek tro nicz nie
pod pi sać do ku ment, a  tyl ko
ta kie zgło sze nie przyj mu je
MAiC. Kon to trze ba za ło żyć i
uwie rzy tel nić w urzę dzie skar -
bo wym, od dzia le ZUS. W ma -
łych gmi nach nie ma ani US,
ani ZUS. Nie za ła twi się też
te go od rę ki. Je że li już masz
kon to na ePUAP to nie

wszyst ko, bo w imie niu sto wa -
rzy szeń pod pi sy po win ny zło -
żyć dwie oso by. Na pro fi lu
ePUAP do ku ment mo że być
pod pi sa ny  tyl ko przez jed ną
oso bę z jej kon ta. Wy ma ga ne
do re je stra cji zbiór ki jest jed -
nak zgło sze nie pod pi sa ne
przez dwie oso by, co jest tech -
nicz nie nie moż li we. Z jed nym
wy jąt kiem, gdy oso by te pra -
cu ją w jed nej in sty tu cji.
Człon ko wie sto wa rzy szeń są
jed nak za trud nie ni w  róż nych
in sty tu cjach i miesz ka ją czę sto
w od le głych miej sco wo ściach. 

Tzw. „po zba wie nie zbęd -
nych for mal no ści” do tych cza -
so wych pro ce dur spro wa dzi ło
się do te go, że gdy by nie życz -
li wość pra cow ni ków MAiC,
na któ rych spa dło no we za da -
nie re je stra cji wszyst kich zbió -
rek w Pol sce, wie le kwest pro -
wa dzo nych od lat w tym ro ku
by się nie od by ło.

No wa usta wa tak pa su je do
dzia ła nia sto wa rzy szeń, jak
usta wa o po dat ku VAT do
dzia łal no ści gmin.

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Na wet naj lep szy po mysł
zwięk sza nia par ty cy pa cji w sa -
mo rzą dzie bę dzie na nic, je że li
wpro wa dzi się go w źle funk -
cjo nu ją ce pod sta wy sys te mu.
A ta ka sy tu acja ma miej sce w
przy pad ku co raz po pu lar niej -
szych bu dże tów oby wa tel -
skich. Wpraw dzie ich ce lem

jest za an ga żo wa nie spo łecz no -
ści lo kal nej w pro ces wy da wa -
nie pie nię dzy, ale nie da ją one
re al nej moż li wo ści pro jek to -
wa nia usług pu blicz nych. To w
isto cie „kie szon ko we” po da ro -
wa ne przez wła dze oby wa te -
lom. Miesz kań cy nie wi dzą
związ ku po mię dzy wy da wa ny -
mi środ ka mi a kon dy cją fi nan -
so wą ich wspól no ty i wła sny mi
port fe la mi. W bu dże cie oby wa -
tel skim cho dzi tyl ko o to, jak
roz dy stry bu ować pie nią dze,
któ re „skądś” w sys te mie już
są, a nie wy ko nać pra cę po le -
ga ją cą na po wią za niu fi nan sów
z dzia ła niem miesz kań ców, np.
w for mie pła ce nia po dat ków.

Na rzę dzie to osła bia rów nież
po zy cję or ga nu sta no wią ce go i
nie kom pen su je źle funk cjo nu -
ją cych re la cji wło da rzy z oby -
wa te la mi. Bu dżet oby wa tel ski
mógł by stać się ja skół ką po zy -
tyw nych zmian w kre owa niu
po li ty ki lo kal nej, jak rów nież
two rze nia ka pi ta łu spo łecz ne go
i zdol no ści do dłu go trwa łej, 
nie oka zjo nal nej ko ope ra cji
wszyst kich ak to rów z da ne go
te ry to rium. Nie moż na jed nak
li czyć na to, że za stą pi nie zbęd -
ne re for my ustro jo we, zwią za -
ne ze sła bą ro lą rad nych czy
bra kiem trans pa rent no ści w
funk cjo no wa niu sa mo rzą dów.

damb�ska@fo�ru�mod�no�wa.pl

Wła dy sław Bar to szew ski
otrzy mał ty tuł Ho no ro we go
Oby wa te la Mia sta Opo la. Pro -
fe sor ze swo ją ak tyw no ścią pu -
blicz ną w wie ku 92 lat ro bi
wiel kie wra że nie. W Je go ży -
cio ry sie jest ofiar na po moc
prze śla do wa nym pod czas woj -
ny, do świad cze nie re pre sji 
z rąk hi tle row ców i sta li now -
ców. Ale jest też pra ca urzęd ni -
ka pań stwo we -
go, al tru isty od -
da ne go Pol sce.
Oparł się po ku -
sie nie na wi ści
wo bec opraw -
ców, póź niej lo -
jal nie współ -
pra co wał z po -
li ty ka mi o prze -
ciw nym mu
świa to po glą -
dzie. Przy jął
we zwa nie do
służ by pu blicz -
nej mi mo póź -
ne go wie ku.
Przy kład wie lo -
let niej ak tyw -
no ści, któ ry w mo jej hie rar chii
zaj mu je wy so ką po zy cję, za raz
po wzo rach nie ste ty już nieży -
ją cych: Jac ka Ku ro nia, Bro ni -
sła wa Ge rem ka i Ta de usza Ma -
zo wiec kie go.

Skła nia mnie to do re flek sji 
o pol skiej ad mi ni stra cji pu -
blicz nej w jej eu ro pej skim oto -
cze niu. U nas od 25 lat pa nu je
par tio kra cja przy nie wy so kiej
fre kwen cji wy bor czej i nie zro -
zu mie nie ro li nie wy bie ral nych

urzęd ni ków. Pol scy po li ty cy,
gdy ja ko re pre zen tan ci ko ali cji
rzą do wej są za trud nia ni w Ko -
mi sji Eu ro pej skiej, mu szą
współ pra co wać z urzęd ni ka mi
skan dy naw ski mi, nie miec ki mi 
i fran cu ski mi, wy wo dzą cy mi
się ze służ by cy wil nej, o wy so -
kich kwa li fi ka cjach. Nie tyl ko
w ad mi ni stra cji rzą do wej, ale 
i w sa mo rzą dach Eu ro py Pół -
noc nej i Za chod niej spraw dza
się sys tem służ by cy wil nej ja ko
je den z fun da men tów no wo -
cze sne go pań stwa pra wa, nie
kłó cąc się z de mo kra cją przed -
sta wi ciel ską. Bu do wa nie w sa -
mo rzą dach gmin kor pu su
urzęd ni cze go, któ ry był by wier -
ny swo je mu ko dek so wi ho no -
ro we mu, to za da nie na wie le

lat. W Pol sce
for mu ła służ -
by cy wil nej
nie ste ty jesz -
cze nie jest
do stęp na dla
pra cow ni ków
sa mo rzą do -
wych. Twór -
com obec nie
obo wią zu ją -
cej usta wy 
z 21 li sto pa da
2008 r. za bra -
kło wi zji, a
za pi sy praw -
ne pod po -
rz ą d  ko  w a  l i
do raź nym in -

te re som swo ich śro do wisk par -
tyj nych i me ne dżer skich. Nie
mam złu dzeń, że przy szło rocz -
ne wy bo ry pre zy denc kie i par -
la men tar ne zmie nią dla tej
spra wy na sta wie nie gło wy pań -
stwa i no wej ko ali cji rzą do wej.
Ale nie wol no tra cić na dziei…

zgso@zgso.org.pl
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Prof. Bartoszewski wzorem 
dla pracownika samorządowego

Mi nus dla Ja ro sła wa Tka czyń skie go, bur mi strza Pra sz ki za
nie le gal ne ścię cie 11 drzew. Mi nus zo sta je przy zna ny nie ty le
za bez praw ną wy cin kę, ile za fakt, że sam bur mistrz dwa la ta

te mu uka rał dy rek to ra I LO w Pra sz ce za ta ki sam czyn. Dy rek tor
zo stał uka ra ny, a na je go szko łę na ło żo no ka rę 27 ty s. zł, te raz przy szedł
czas na Tka czyń skie go. Drze wa ro sły przy re mon to wa nej dro dze, któ ra ma
zo stać od da na do użyt ku przed 16 li sto pa da. Naj wy raź niej ze wzglę du na
zbli ża ją ce się wy bo ry bur mistrz zde cy do wał, że nie moż na cze kać na de cy zję
Re gio nal nej Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska i drze wa zo sta ły ścię te. Obec nie
trwa po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne w tej spra wie. (bt)

74 mln zł

logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

otrzy ma ją sa mo rzą dy w 2015 r. na
re ali za cję pro gra mu Ak tyw ny Sa mo -
rząd. Środ ki prze zna czo ne na ten
pro gram pły ną z tzw. pro gra mów Ra -
dy Nad zor czej PFRON i prze zna cza -
ne są na za da nia fa kul ta tyw ne w JST

Bu�do�wa�nie�w�sa�mo�rzą�-

dach�gmin�kor�pu�su

urzęd�ni�cze�go,�któ�ry�był�-

by�wier�ny�swo�je�mu�ko�-

dek�so�wi�ho�no�ro�we�mu,

to�za�da�nie�na�wie�le�lat.

W�Pol�sce�for�mu�ła�

służ�by�cy�wil�nej�nie�ste�ty

jesz�cze�nie�jest�do�stęp�-

na�dla�pracowników

samorządowych.

Scentralizowane zbiórki to błąd

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

www.fo�rum�sa�mo�rza�do�we.pl

Forum samorządowe listopad 20144

komentarze


