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kOmeNtArze

sAmOrządOWcy NA celOWNikU...

Plus dla Jó ze fa Grusz czy ka, no wo wy bra ne go bur mi strza
Ostro wa Lu bel skie go. Ra�da�gmi�ny�zde�cy�do�wa�ła,�że�do�1000�zł
be�ci�ko�we�go,�któ�re�świe�żo�upie�cze�ni�ro�dzi�ce�otrzy�mu�ją�od�pań�-
stwa,�doj�dzie�jesz�cze�gmin�ne�be�ci�ko�we�w�wy�so�ko�ści�500�zł.�Aby

w�sa�mo�rzą�do�wej�ka�sie�zna�la�zły�się�nie�zbęd�ne�środ�ki,�bur�mistrz�zde�cy�do�wał
o�ob�ni�że�niu�swo�jej�pen�sji�o�2300�zł�brut�to.�W�gmi�nie�ro�dzi�się�co�ro�ku�
ok.�40�dzie�ci,�za�osz�czę�dzo�ne�w�cią�gu�ro�ku�pie�nią�dze�wy�star�czą�na�do�ło�że�nie
ro�dzi�com�jed�no�ra�zo�wo�po�500�zł.�Jed�nak�to�nie�je�dy�na�mo�ty�wa�cja�do�ob�niż�-
ki�pen�sji.�No�wy�bur�mistrz�uwa�ża,�że�je�go�po�bo�ry�nie�po�win�ny�„ra�żą�co”�od�-
bie�gać�od�śred�niej�pen�sji�miesz�kań�ców�gmi�ny.�(bt)

Ro lo wa nie to wie lo znacz -
ne słowo, mo że ozna czać:
zwi ja nie, oszu ki wa nie (wy -
ro lo wać ko goś) i to, z czym
ma my czę sto do czy nie nia 
w par la men cie – ro lo wa nie
ustaw, czy li prze dłu ża nie na
ko lej ny okres obo wią zy wa -
nia prze pi su, któ ry miał być
zmie nio ny. 

Ko lej ne ro lo wa nie le gi sla -
cyj ne do ty czy ustaw: o do -
wo dach oso bi stych, o ewi -
den cji lud no ści i  Pra wie 
o ak tach sta nu cy wil ne go.
Na 1 mar ca 2015 r. prze su -
nię to wej ście elek tro nicz nej
re je stra cji ak tów uro dze nia
oraz no we go wzo ru do wo du
oso bi ste go. Opóź nie nia w
pro gra mie pl.ID, któ re go

czę ścią jest no wy Sys tem
Re je strów Pań stwo wych,
ma też zwią zek z nie do trzy -
ma niem ter mi nu znie sie nia
obo wiąz ku mel dun ko we go.

Sys tem in for ma tycz ny ob -
na żył sła bo ści PKW, a jak
bę dzie z apli ka cją Źró dło,
pro gra mem do edy cji oraz
prze twa rza nia da nych gro -
ma dzo nych w Sys te mie Re -
je strów Pań stwo wych?

Znie sie nie w prze wi dzia -
nym ter mi nie obo wiąz ku
mel dun ko we go jest nie re al -
ne, a mia ło być wpro wa dzo -
ne od 1 stycz nia 2016 r.
(pier wot nie pla no wa no od 
1 stycz nia 2014 r.). Ko mi tet
Sta ły RM już przy jął re ko -
men da cję Mię dzy re sor to we -
go Ze spo łu ds. Przy go to wa -
nia Ad mi ni stra cji Rzą do wej
do Znie sie nia Obo wiąz ku
Mel dun ko we go o po zo sta -
wie niu obo wiąz ku re je stra -
cji miej sca za miesz ka nia 
w obec nie obo wią zu ją cej
for mie. Oka zu je się, że nikt
nie jest do tej zmia ny przy -

go to wa ny, a jej wpro wa dze -
nie wy ma ga no we li za cji po -
nad 100 ustaw i roz po rzą -
dzeń. SSP Iu sti tia zwra ca ło
uwa gę, że „w za kre sie usta -
le nia ad re su oso by fi zycz nej
na le ża ło by dą żyć do wpro -
wa dze nia roz wią za nia kom -
plek so we go, któ re mo gło by
być wy ko rzy sta ne we
wszyst kich po stę po wa niach
praw nych (są do wych, ad mi -
ni stra cyj nych i  są do wo -ad -
mi ni stra cyj nych)”.

Po my sły li kwi da cji obo -
wiąz ku mel dun ko we go, po -
dob nie jak li kwi da cji abo na -
men tu ra dio wo -te le wi zyj ne -
go, by ły w rzu co ne ar bi tral -
nie, bez głęb szej ana li zy,
oce ny re al nych ter mi nów
wpro wa dze nia zmian oraz
bez prze wi dze nia skut ków
praw nych i fi nan so wych.

Póź niej trze ba by ło wy ko -
nać wie le zbęd nej pra cy, aby
w koń cu po zo sta wić abo na -
ment i mel du nek w (pra wie)
do tych cza so wej po sta ci.

ta de uszw ro na7@gma il.com

Od 2009 r. wpły wy do JST
za czę ły spa dać, a ca ły obec ny
sys tem tkwi po mię dzy prze -
szło ścią a te raź niej szo ścią.
Usta wy pre zen tu ją me cha ni -
zmy z lat 50. XX wie ku,
wspól no ty nie ma ją do cho dów
wła snych i re al ne go władz twa
po dat ko we go, utrzy mu je się
fik cyj ne za ło że nie z cza sów

PRL, że za usłu gi pu blicz ne
się nie pła ci, bu dżet pań stwa
sil nie uczest ni czy w re dy stry -
bu cji środ ków i za wie ra wie le
na rzę dzi wy rów naw czych,
two rzy się oszczęd no ści kosz -
tem sa mo rzą dów oraz nie
prze strze ga za sa dy ade kwat -
no ści. Obo wią zu ją cy mo del
jest nie uczci wy i nie efek tyw -
ny. No wy sys tem po wi nien
zdać się na go spo dar ność JST.
Fi nan se wspól not ba zo wa ły by
na lo kal nym PIT (wpły wy z
podatku 18 proc. sta ły by się
do cho dem wła snym sa mo rzą -
dów), po dat kach ma jąt ko -
wych i opła tach. Po wi nien być
czy tel ny zwią zek da ni ny z ko -
rzy ścią po dat ni ka oraz prze -

wi dy wal ne wpły wy z  CIT. Po -
trzeb ny jest je den po da tek od
nie ru cho mo ści, obej mu ją cy
grun ty rol ne i le śne. Na le ży
wpro wa dzić za sa dę, że od -
płat ność za usłu gę nie mo że
prze wyż szać jej kosz tów.
Wspól no ty uzy ska ły by prost -
szą sub wen cję, opar tą na po -
dziale na gru py wie ko we, 
a ak cent w trans fe rach zo stał -
by po ło żo ny na efek ty osią -
gnię te w da nej dzie dzi nie
(„in te li gent ne do ta cje”). Za -
dłu ża nie się sa mo rzą dów ma
re spek to wać za sa dę so li dar -
no ści mię dzy ge ne ra cyj nej
(zrów no wa że nie bu dże tu 
w śred nim okre sie).

damb ska@fo ru mod no wa.pl

Roz po czął się rok ju bi le -
uszu 25-le cia sa mo rzą du
gmin ne go. Przed na mi też za -
koń cze nie ka den cji Pre zy den -
ta RP, a na stęp nie Sej mu i Se -
na tu, a więc ko lej ne wy bo ry. 

Dla mnie naj waż niej szy jest
sa mo rząd gmin ny. Za spa ka ja
on pod sta wo we zbio ro we po -
trze by oby wa te li, szcze gól nie
istot ne dla ich co dzien ne go
ży cia. Mo je
spoj rze nie na
pań stwo i na
sa mo rząd zo -
sta ło ukształ to -
wa ne przez
oso bi ste do -
świad cze nia za -
wo do we. Pra -
wie od 25 lat
wspie ram sa -
mo rzą dy gmin -
ne na Opolsz -
czyź nie.

Rok ju bi le -
uszu jest oka zją
do pod su mo -
wa nia wiel kie -
go do rob ku,
któ ry przy czy -
nił się do po -
wsta nia opi nii, że wpro wa -
dze nie sa mo rzą dów gmin -
nych to naj bar dziej uda na 
z re form III Rze czy po spo li tej.
Za pew ne we wszyst kich gmi -
nach, a tak że w re gio nach 
i na po zio mie kra jo wym od -
bę dą się uro czy sto ści, wy sta -
wy, kon fe ren cje.

W na szym związ ku gmin 
w Opo lu sku pia my się na bli -

skiej i dal szej przy szło ści sa -
mo rzą du. Dla te go chce my
zmie nić, a wła ści wie po pra -
wić pra wo. Od 7 lat w tej ru -
bry ce mie sięcz ni ka „Fo rum
Sa mo rzą do we” pi szę o sła bo -
ściach ustaw i roz po rzą dzeń.

W tym ro ku przy czy ni my się
do po pra wy sy tu acji. Roz wi ja
się ak cja na sze go Związ ku.
Od by wa ją się na ra dy ze spo -
łów me ry to rycz nych. Pra cu je -
my nad otrzy ma ny mi pro po -
zy cja mi do ty czą cy mi prze pi -
sów, któ re na le ży zmie nić lub
wy eli mi no wać, gdyż bar dzo
utrud nia ją funk cjo no wa nie
sa mo rzą du gmin ne go, a na wet
są dla nie go szko dli we. Swo je
pro po zy cje przy sy ła ją nam
rad ni i bur mi strzo wie, skarb -

ni cy i se kre -
ta rze, na czel -
ni cy wy dzia -
łów oświa ty 
i kie row ni cy
OPS, na czel -
ni cy wy dzia -
łów go spo -
dar ki ko mu -
nal nej i wy -
d z i a  ł ó w  
z a  m ó  w i e ń
pu blicz nych.
N a  s t ę p  n i e
od bę dą się
pra ce re dak -
cyj ne nad
pro jek ta  mi
no we li za cji.
P l a  n u  j e  m y
ogól no pol ską

kon fe ren cję na ten te mat. Na -
sze pro jek ty przed sta wi my
wszyst kim gmi nom w Pol sce
oraz kan dy da tom na naj wyż -
sze sta no wi ska pań stwo we 
– z proś bą o po par cie.

zgso@zgso.org.pl
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Tadeusz Wrona

Nowy model finansowania samorządów
z pUNktU
WidzeNiA
sceptykA

Obok świętowania
merytoryczna praca

Mi nus dla Ma riu sza Ch., by łe go wój ta gmi ny Słupsk, za po -
dej rze nie „za ła twie nia” swo je mu ko le dze zwol nie nia z man -
da tu. W�2010�r.�bur�mistrz�So�kół�ki�Sta�ni�sław�M.�otrzy�mał�man�-
dat�za�prze�kro�cze�nie�pręd�ko�ści.�Je�go�pierw�szą�re�ak�cją�był�te�le�fon

do�Ma�riu�sza�Ch.�i�przed�sta�wie�nie�ca�łej�spra�wy.�Wójt�za�pew�nił�Ma�riu�sza�Ch.,
że�ten�nie�mu�si�się�mar�twić.�Na�stęp�ne�go�dnia�od�by�ło�się�spo�tka�nie�z�ko�-
men�dan�tem�stra�ży�miej�skiej.�Skoń�czy�ło�się�na�po�ucze�niu.�Pro�ku�ra�tu�ra�oskar�-
ży�ła�by�łe�go�wój�ta�o�bez�praw�ne�wpły�nię�cie�na�de�cy�zję�o�cof�nię�ciu�man�da�tu
za�wy�kro�cze�nie.�Sąd�re�jo�no�wy�unie�win�nił�wój�ta�i�ko�men�dan�ta�stra�ży�miej�-
skiej,�obec�nie�to�czy�się�po�stę�po�wa�nie�przed�są�dem�okrę�go�wym.�(bt)

1,82mld zł
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zwro�tu�nad�pła�co�ne�go�„ja�no�si�ko�we�-
go”�ocze�ku�je�wo�j.�ma�zo�wiec�kie�.
Pod�sta�wą�jest�wy�rok�WSA,
orzekający�o�maks.�30�proc.�limicie
„ja�no�si�ko�wego”�płaconego�przez
Ma�zow�sze�

Rok jubileuszu 

jest okazją do

podsumowania

wielkiego dorobku,

który przyczynił się 

do powstania opinii, 

że wprowadzenie

samorządów gminnych

to najbardziej udana 

z reform 

III Rzeczypospolitej

Legislacyjne rolowanie ustaw

Po sze rzo na wer sja 
do stęp na na stronie  

www.fo rum sa mo rza do we.pl
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