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Plus dla Ma riu sza Za lew skie go, wój ta gmi ny Zie lo na Gó ra.
Wójt po sta no wił wes przeć ma rze nia zie lo no gór skich ka ra te ków
Mar ci na i ane ty żuk i wsparł fi nan so wo ich wy jazd na Mi strzo -

stwa świa ta w ka ra te ky oku shin w ja po nii. opie kun za wod ni ków
eliasz Ma dej tłu ma czył, że by ła to pierw sza w hi sto rii klu bu ta ka oka zja. 
ni gdy nie wal czy li w im pre zie tej ran gi. Wójt Za lew ski mo że być z sie bie dum -
ny nie tyl ko dla te go, że po mógł speł nić ma rze nia swo ich spor tow ców, ale tak -
że dla te go, że do brze za in we sto wał gmin ne środ ki. Sen sei ane ta żuk do sko na -
le wy ko rzy sta ła da ną szan sę i po bar dzo za cię tych po je dyn kach zdo by ła ty tuł
mi strza świa ta w ka te go rii ku mi te +65 kg. (bt)

Każ�dy�rok�po�wi�nien�koń�czyć
się�sa�mo�rzą�do�wym�pod�su�mo�-
wa�niem,� tym�bar�dziej,� że�od�-
by�ły�się�wy�bo�ry�na�ko�lej�ną�ka�-
den�cję:� VII� władz� gmin�nych�
i�V�w�po�wia�tach�i�wo�je�wódz�-
twach.� Ana�li�za� po�wy�bor�cza
po�szła�w� kąt,�wo�bec� skan�da�-
licz�nej�sy�tu�acji,�w�ja�kiej�po�sta�-
wio�no�wy�bor�ców�i ko�mi�te�ty.�
Cią�głe� rzeź�bie�nie� przy

usta�wie,�szum�nie�na�zy�wa�nej
Ko�dek�sem�wy�bor�czym,�brak
po�wta�rza�nia� in�struk�cji� do
gło�so�wa�nia w� me�diach,� li�sty
raz� w� for�mie� „płacht”� raz
„ksią�że�czek”� do� gło�so�wa�nia,
pro�gram� in�for�ma�tycz�ny�zmie�-
nia�ny� do� każ�dych� wy�bo�rów
oraz�nie�fra�so�bli�wość�PKW�do�-
pro�wa�dzi�ło� do� kom�pro�mi�ta�cji
pań�stwo�we�go�cen�trum.�To,�że

po�pra�wie�25�la�tach�od�pierw�-
szych� wol�nych� wy�bo�rów� sa�-
mo�rzą�do�wych�z�1990�r.�stwier�-
dzo�no�17,93�proc.�gło�sów�nie�-
waż�nych�(w�Wiel�ko�pol�sce�na�-
wet�22,77�proc.)�do�sej�mi�ków
wo�je�wództw�nie�świad�czy,�jak
chcie�li�by� nie�któ�rzy,� że� lu�dzie
są�głu�pi�lub�nie�przy�tom�ni.�Ta�-
ka� sy�tu�acja� po�ka�zu�je,� jak
PKW� przy�go�to�wa�ła� wy�bo�ry.
Zmar�no�wa�no�pra�cę�ty�się�cy�lu�-
dzi� bu�du�ją�cych� de�mo�kra�tycz�-
ne�struk�tu�ry�pań�stwo�we�w�ak�-
cie�wy�bor�czym.
Uczci�wie� prze�pro�wa�dzo�ne

wy�bo�ry�po�wo�du�ją�zgo�dę�prze�-
gra�ne�go�wo�bec� zwy�cięz�cy,� co
jest�isto�tą�de�mo�kra�cji.�Je�że�li�są
nie�uczci�we,� to� tak� jak� na
Ukra�inie�czy�w�Gru�zji,�wy�wo�-
łu�ją�nie�po�kój�spo�łecz�ny.
Pa�mię�tam�wy�bo�ry� sa�mo�rzą�-

do�we�je�sie�nią�2002�r.,�kie�dy�po
raz� pierw�szy� PKW� wpro�wa�-
dza�ła�in�for�ma�tycz�ny�sys�tem�li�-
cze�nia� gło�sów.� W� biu�rze� na�-
sze�go� ko�mi�te�tu� zbie�ra�li�śmy
da�ne�od�swo�ich�przed�sta�wi�cie�-
li� w� ko�mi�sjach� ob�wo�do�wych�
i� to� my� po�da�wa�li�śmy� nie�ofi�-

cjal�ne� wy�ni�ki� gło�so�wa�nia,�
a�nie�urząd�mia�sta,�dys�po�nu�ją�-
cy�cen�tral�nym�sys�te�mem�li�cze�-
nia�gło�sów,�któ�ry�się�za�wie�sił.
Po�wie�lu�afe�rach�na�po�zio�mie
cen�tral�nym�z�za�ku�pem�pro�gra�-
mów� in�for�ma�tycz�nych� od�no�-
szę� wra�że�nie,� że� spro�wa�dza
się�to�do�wzię�cia�pie�nię�dzy.
Czy� wy�bo�ry� mo�gły� być� fał�-

szo�wa�ne?�Nie�da�się�te�go�udo�-
wod�nić,� ale� jest� to� moż�li�we
z pro�ste�go�po�wo�du�– wy�star�-
czy,�że�nie�uczci�wy�czło�nek�ob�-
wo�do�wej� ko�mi�sji� wy�bor�czej
do�sta�wi� krzy�żyk� w� ja�kiej�kol�-
wiek�krat�ce�w�przy�pad�ku,�gdy
wy�bor�ca�wy�brał�ko�goś�z�par�tii,
któ�rej�on�nie�lu�bi.�W�kie�run�ku
eli�mi�no�wa�nia� moż�li�wo�ści
oszustw� i� jed�no�znacz�no�ści
kart� do� gło�so�wa�nia� po�win�ny
iść�po�praw�ki�w� spo�so�bie� gło�-
so�wa�nia.�Nie�ste�ty�PKW�zro�bi�-
ła�wie�le,� aby�wy�ni�ki� sta�ły� się
„męt�ne”� i� wy�wo�ła�ły� kon�tro�-
wer�sje�mię�dzy�wy�bor�ca�mi.
Coś� pę�kło,� za�ufa�nie� bu�du�je

się� dłu�go,� stra�cić� je� moż�na�
w�jed�nej�chwi�li.

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Wy�bo�ry� sa�mo�rzą�do�we� una�-
ocz�ni�ły� wie�le� waż�nych� pro�ble�-
mów�w� funk�cjo�no�wa�niu�sa�mo�-
rzą�dów.� Pierw�szy� do�ty�czy� po�-
dzia�łu�te�ry�to�rial�ne�go�– 10�proc.
nie�waż�nych� gło�sów� po�ka�zu�je
do�bit�nie,� że� trzy� szcze�ble� to�za
du�żo.�Oby�wa�te�le�nie�iden�ty�fi�ku�-
ją�się�z�po�wia�tem,�a�tym�bar�dziej

z�wo�je�wódz�twem�i�nie�ro�zu�mie�-
ją,� ja�kie� obo�wiąz�ki� spo�czy�wa�ją
na� po�szcze�gól�nych� po�zio�mach.
Każ�dy� szcze�bel� ma� ja�kiś� frag�-
ment� usług� pu�blicz�nych,� przez
co� bra�ku�je� fi�nal�ne�go� od�po�wie�-
dzial�ne�go� za� ca�łe� za�da�nie.�Wy�-
bor�cy� da�li� sy�gnał,� że� trze�ba
upro�ścić� i� spłasz�czyć� struk�tu�rę
JST.�Pro�po�zy�cja�Fo�rum�Od�-no�-
wa� za�kła�da� obec�ność� je�dy�nie
dwóch� szcze�bli:� du�żych� gmin,
przej�mu�ją�cych�za�da�nia�po�wia�tu
i� za�wie�ra�ją�cych� sil�ne� jed�nost�ki
po�moc�ni�cze� oraz� wo�je�wództw.
Dru�gi�pro�blem�to�mar�gi�na�li�za�cja
rad�nych.�Wpraw�dzie�wy�bie�ra�się
aż�47�tys.�osób,�z�cze�go�38�tys.�w
gmi�nach,� ale� ich� moż�li�wość

wpły�wu� na� dzia�ła�nie� wspól�not
jest�ni�kła.�Na�le�ży�al�bo�wy�co�fać
się� z� bez�po�śred�nich� wy�bo�rów
władz�wy�ko�naw�czych,�al�bo�wój�-
to�wie,� bur�mi�strzo�wie� i� pre�zy�-
den�ci� miast� po�win�ni� stać� się
prze�wod�ni�czą�cy�mi� rad.� Człon�-
ko�wie� or�ga�nów� sta�no�wią�cych
zo�sta�li�by�też�–�na�wzór�skan�dy�-
naw�ski�–�włą�cze�ni�w�bez�po�śred�-
nie�za�rzą�dza�nie�JST�w�myśl�za�-
sa�dy,�że�sta�ją�na�cze�le�ko�mi�te�tów
wy�ko�naw�czych�w�da�nej�dzie�dzi�-
nie�i�po�no�szą�od�po�wie�dzial�ność
za� wspól�no�tę.� Naj�wyż�szy� czas,
by� w� od�nie�sie�niu� do� wy�bo�rów
za�cząć�zaj�mo�wać�się�re�for�mą�sa�-
mo�rzą�du,�a�nie�wy�ni�ka�mi�par�tii.

damb�ska@fo�ru�mod�no�wa.pl

Gmi�ny�pra�wie�w�ca�łym�kra�-
ju� nie� otrzy�ma�ją�w� bie�żą�cym
2014�r.�do�ta�cji�z�bu�dże�tu�pań�-
stwa� do� wy�pła�ty� do�dat�ków
dla� pra�cow�ni�ków� so�cjal�nych.
Usta�wo�daw�ca�za�gwa�ran�to�wał
do�da�tek�dla�oso�by�re�ali�zu�ją�cej
pra�cę� so�cjal�ną� w� śro�do�wi�sku
w� da�nym� ro�ku� – w� kwo�cie
250� zł� mie�sięcz�nie,� je�śli� jest
za�trud�nio�na� w� peł�nym� wy�-
mia�rze� cza�su
pra�cy.� W� po�-
przed�nich� la�-
tach�za�po�śred�-
nic�twem� wo�je�-
wo�dów� gmi�ny
otrzy�my�wa�ły
do�ta�cje� ce�lo�-
we,� po�cho�dzą�-
ce� z� re�zer�wy
ce�lo�wej� za�pla�-
no�wa�nej� w
usta�wie�bu�dże�-
to�wej,� prze�-
zna�czo�ne� na
do�fi�nan�so�wa�-
nie� te�go� za�da�-
nia� wła�sne�go
za�pi�sa�ne�go� w
art.�121�ust.�3a
usta�wy� o� po�-
mo�cy�spo�łecz�nej.�
Ro�zu�miem�ogra�ni�cze�nia�bu�-

dże�tu� pań�stwa,� aby� zmniej�-
szyć� de�fi�cyt� fi�nan�sów� pu�-
blicz�nych�i�trzy�mać�w�ry�zach
za�dłu�że�nie,�ale�ten�przy�pa�dek
to� już� ko�lej�ny� od�ci�nek� se�ria�-
lu,� któ�ry� roz�po�czął� się� je�sie�-
nią�1993�r.�
Rzą�dzą�ce� na� szcze�blu� cen�-

tral�nym� ko�ali�cje� skła�da�ją

obiet�ni�ce,� wy�ko�nu�ją� usta�wo�-
we�ge�sty�przy�zna�nia�środ�ków
na�szczyt�ny�cel,�ale�za�strze�ga�-
ją,� że� wy�pła�ta� środ�ków� jest
za�da�niem� wła�snym� gmi�ny,�
a� bu�dżet� pań�stwa� mo�że� je�
do�fi�nan�so�wać.� Pierw�szym
gło�śnym� przy�pad�kiem� by�ła
usta�wa�z�dnia�2� lip�ca�1994�r.�
o� naj�mie� lo�ka�li�miesz�kal�nych�
i�do�dat�kach�miesz�ka�nio�wych,
któ�rej� pro�jekt� skie�ro�wa�no� do
Sej�mu�pod�ko�niec�rzą�du�Han�-
ny�Su�choc�kiej,�ale�uchwa�lo�no
ją�za�cza�sów�rzą�du�Wal�de�ma�-
ra� Paw�la�ka.� Zresz�tą� jest� do�-
wo�dem,�że� ta�ka�prak�ty�ka�do�-
ty�czy�rzą�dów�wszel�kich�opcji.
Wy�pła�ta� do�dat�ków� miesz�ka�-
nio�wych�by�ła�(i�jest�na�dal)�za�-
da�niem�wła�snym�gmi�ny,�a�bu�-

dżet�pań�stwa
je�do�fi�nan�so�-
wy�wał,� choć
z� gó�ry� by�ło
wia�do�mo,� że
to� się� kie�dyś
skoń�czy.� I
tak� się� sta�ło
za� spra�wą
usta�wy�o�do�-
cho�dach� jed�-
no�stek�sa�mo�-
rzą�du�te�ry�to�-
rial�ne�go,�któ�-
ra� nie�ste�ty
wy�ga�si�ła� te
zo�bo�wią�za�-
nia� bu�dże�tu
pań�stwa� od
2004�r.�
N a j �w a ż �-

niej�szym�ob�sza�rem�ta�kiej�wąt�-
pli�wej� „szczo�dro�ści”� władz
cen�tral�nych� jest� oświa�ta,�
a� do�dat�ki� wy�rów�naw�cze� dla
na�uczy�cie�li� jed�nym� z� wie�lu
kłu�ją�cych�w�oczy�przy�kła�dów.

zgso@zgso.org.pl
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otrzy ma ją naj bied niej sze gmi ny. MF
za pro po no wa ło, aby środ ki z re zer wy
sub wen cji ogól nej po dzie lić na gmi ny,
w któ rych do cho dy po dat ko we za rok
2013 są niż sze od 80 proc. śred nich
do cho dów wszyst kich gmin.

Rządzące na szczeblu

centralnym koalicje

składają obietnice,

wykonują ustawowe

gesty przyznania

środków na szczytny

cel, ale zastrzegają, że

wypłata środków jest

zadaniem własnym

gminy, a budżet

państwa może je

dofinansować. 
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Mi nus dla Fran cisz ka Ku pra cza, by łe go wój ta gmi ny Dar ło wo.
Wójt do szedł do wnio sku, że pry wat ne po se sje, na któ rych zna -
la zły się pla ka ty wy bor cze po win ny zo stać opo dat ko wa ne. kwo ty

mia ły wy nieść 22 zł za mkw. lub 2 proc. war to ści nie ru cho mo ści.
ku pracz dą żył do te go, aby bez płat ne ma te ria ły wy bor cze mo gły być umiesz -
cza ne tyl ko na słu pach i ta bli cach ogło sze nio wych. Umiesz cza nie ta kich pla -
ka tów na wła snym do mu mia ło zo stać uzna ne za dzia łal ność re kla mo wą pod -
le ga ją cą opo dat ko wa niu. Miesz kań com dar ło wa po mysł wój ta nie przy padł do
gu stu i po że gna li się z nim już w pierw szej tu rze, wy bie ra jąc od wo ła ne go nie -
daw no za stęp cę wójta. (bt)


