
Forum samorządowe luty  2015 5

komentarze

samorządowcy na celowniku...

Plus dla Ire ny Mar cisz, wójt gmi ny Ło pusz no. Pa�ni�wójt�zde�cy�do�-
wa�ła,�że�bę�dzie�re�gu�lar�nie�prze�ka�zy�wać�część�swo�je�go�wy�na�gro�dze�-
nia�– 1000�zł�– na�fundusz�wspie�ra�nia�uzdol�nio�nej�mło�dzie�ży.�Jak

stwier�dzi�ła�wójt,�kie�dy�już�ob�ję�ła�sta�no�wi�sko,�ma�wy�star�cza�ją�co�du�żo
pie�nię�dzy�na�wła�sne�po�trze�by�i�mo�że�się�po�dzie�lić�z�in�ny�mi.�Na�kon�cie�gmi�ny�po�-
wsta�ło�spe�cjal�ne�sub�kon�to�do�ob�słu�gi�fun�du�szu.�Pa�ni�Mar�cisz�za�pew�nia,�że�osób,
któ�re�bę�dą�ko�rzy�stać�ze�stypendium,�nie�za�brak�nie.�Wi�dać�to�po�licz�bie�mło�dych
uczest�ni�ków�kon�kur�sów�i�fe�sti�wa�li.�Jed�ną�z�pierw�szych�sty�pen�dy�stek�zo�sta�ła�mło�da
śpie�wacz�ka.�Pa�ni�wójt�pra�cu�je�spo�łecz�nie�od�lat.�Za�nim�ob�ję�ła�swo�je�sta�no�wi�sko,
pro�wa�dzi�ła�sto�wa�rzy�sze�nie�dla�uzdol�nio�nej�mu�zycz�nie�mło�dzie�ży.�(bt)

No we li za cja usta wy o
utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach oraz nie -
któ rych in nych ustaw
(m.in. usta wy o od pa dach),
któ ra we szła w ży cie 1 lu te -
go br., przy nio sła no we pro -
ble my. Tem po prac nad
usta wą nie słu ży ja ko ści
pra wa, któ re po tem trze ba
in ter pre to wać. W związ ku 
z usta le niem w usta wie
mak sy mal nych sta wek opłat
za od pa dy ko mu nal ne, mi -
ni ster stwo wła ści we do
spraw śro do wi ska stwier -
dzi ło w ko mu ni ka cie, że za -
pi sy usta wy skut ku ją 
ko niecz no ścią przy ję cia 
w krót kim cza sie we
wszyst kich gmi nach no -

wych uchwał okre śla ją cych
staw ki opłat usta lo nych na
pod sta wie art. 6k ust. 1 i 4
usta wy (na wet w tych gmi -
nach, w któ rych staw ki by ły
niż sze od mak sy mal nych).

Uchwa ły „śmie cio we” 
w każ dej gmi nie wzbu dza ły
emo cje spo łecz ne i przy ich
po dej mo wa niu trze ba by ło
w du żym tru dzie do pra co -
wać się kon sen su su. Te raz
wszyst ko mia ło by za cząć się
od no wa.

Na szczę ście ode zwa li się
praw ni cy i Ko le gium Re gio -
nal nej Izby Ob ra chun ko wej
w Byd gosz czy, wska zu jąc,
że po win ny tra cić moc wy -
łącz nie uchwa ły, w któ rych
okre ślo no staw ki wyż sze od
wy ni ka ją cych z no wej usta -
wy. Po nad to usta lo ne opła ty
za po jem ni ki okre ślo nej po -
jem no ści na dal obo wią zu ją,
bo w  usta wie nie wpro wa -
dzo no ich mak sy mal nej
war to ści.

W ko lej nym ko mu ni ka cie
Mi ni ster stwo Śro do wi ska

przy ję ło in ter pre ta cję RIO,
za strze ga jąc, że jest to opi -
nia o nie wią żą cym cha rak -
te rze, a roz strzy gnię cia bę -
dą wy da wa ne przez or ga na
orze ka ją ce w od nie sie niu do
po szcze gól nych uchwał.

W zmie nio nych usta wach
trze ba by ło tak że in ter pre -
to wać ko li zję za war tych 
w nich sfor mu ło wań do ty -
czą cych zbiór ki od pa dów
zie lo nych w od nie sie niu do
punk tów se lek tyw nej zbiór -
ki od pa dów ko mu nal nych.

Ko lej na no we li za cja tych
sa mych ustaw: usta wy o od -
pa dach oraz nie któ rych in -
nych ustaw (m.in. usta wy 
o po rząd ku i czy sto ści 
w gmi nach) wcho dzi w ży -
cie 6 lu te go.

Wo bec roz bież no ści w in -
ter pre ta cji nie któ rzy miesz -
kań cy mo gą wstrzy mać
płat no ści za wy wóz od pa -
dów  do wy ja śnie nia. I rze -
czy wi ście wszyst ko oprze
się na orzecz nic twie.

ta de uszw ro na7@gma il.com

Ta ka oka zja mo że się nie po -
wtó rzyć: dzię ki sta ra niom
wie lu śro do wisk, w tym Fo -
rum Od -no wa, de cy den ci do -
strze gli ko niecz ność zmian w
JST. Do wo dem na to jest idea
pre mier Ewy Ko pacz po wo ła -
nia par la men tar nej Ko mi sji
Nad zwy czaj nej ds. Wspól not,
po świę co nej do ko na niu prze -

glą du pra wa sa mo rzą do we go.
Te ma tem re gu la cji nikt się do -
tych czas nie zaj mo wał, a sko -
ro for mu ła sta łych ko mi sji sa -
mo rzą do wych w Sej mie i Se -
na cie, po le ga ją ca na bie żą cym
opi nio wa niu ak tów praw -
nych, wy czer pa ła się i nie
obej mu je za da nia pro jek to -
wa nia re form, trze ba szu kać
in nych me tod. Waż nym
ośrod kiem sta ło się Mi ni ster -
stwo Ad mi ni stra cji i Cy fry za -
cji, przy go to wu ją ce pod wo -
dzą wi ce mi ni stra Mar ka Wój -
ci ka w ra mach Ko mi sji Wspól -
nej Rzą du i Sa mo rzą du Te ry -
to rial ne go ze staw pro po zy cji
sys te mo wych z dzie dzi ny
ustro ju, fi nan so wa nia i za dań

JST, czer pią cy m.in. z ra por tu
„Sa mo rząd 3.0” (np. sa mo -
dziel ność or ga ni za tor ska sa -
mo rzą dów) oraz kon sul to wa -
ny z eks per ta mi i or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi. MAC
zbie ra też kon cep cje stric te le -
gi sla cyj ne, któ re zo sta ną włą -
czo ne do prac spec ko mi sji.
Za miast obec ne go roz pro sze -
nia dzia łań, po wsta ną więc
dwa kom pa ty bil ne cen tra
zmian, a ich po stu la ty zo sta -
ną w ma ju przed ło żo ne spo łe -
czeń stwu. Wszyst ko wska zu je
na to, że oba po sia da ją man -
dat po li tycz ny do do ko ny wa -
nia wdro żeń i sko rzy sta ją zeń
dla do bra sa mo rzą du.

damb ska@fo ru mod no wa.pl

Nasz zwią zek jest jed nym 
z naj star szych w Pol sce. Zo stał
wpi sa ny do re je stru związ ków
mię dzyg min nych w czerw cu
1991 r. pod nu me rem 16. Mam
za szczyt kie ro wać pra ca mi za -
rzą du związ ku już VII ka den cję.
Je stem po noć naj star szym – pod
wzglę dem sta żu pra cy – sze fem
za rzą du or ga ni za cji sa mo rzą du
te ry to rial ne go w Pol sce. Z tej
pe r  spek  t y  wy
pra gnę pod kre -
ślić, że zwią zek
mię dzyg min ny
jest trud ną do
prak ty ko wa nia
for mą praw no -
-or ga ni za cyj ną.
Sa mo dziel ność
gmin w tym
przy pad ku jest
do brze chro nio -
na. Nie jest moż -
li we, aby u nas
na stą pi ło prze -
g ł o  s o  w a  n i e
więk szo ści przez
mniej szość w
tzw. dru gim ter -
mi nie. Usta wa
wy ma ga, aby
każ da uchwa ła zgro ma dze nia
po dej mo wa na by ła co naj mniej
bez względ ną więk szo ścią gło -
sów sta tu to wej licz by człon ków,
a każ dy z nich ma pra wo wnie -
sie nia sprze ci wu do pod ję tej już
uchwa ły. To są roz wią za nia, któ -
re wy mu sza ją współ pra cę. Jej
brak za blo ko wał by funk cjo no -
wa nie związ ku, któ ry po nad to
pod le ga licz nym usta wo wym

obo wiąz kom, ana lo gicz nym 
do obo wiąz ków gmin, w tym
praw ne mu nad zo ro wi wo je wo -
dy i RIO.

Jed no cze śnie zde cy do wa nie
opo wia dam się za upo wszech -
nie niem związ ków mię dzy-
g min nych. Po win ny one 
w szcze gól no ści za stą pić sto wa -
rzy sze nia gmin. Od wie lu lat wy -
ra żam głę bo ko prze my śla ny po -
gląd, że gmi ny ja ko oso by praw -
ne pod le ga ją ce licz nym ogra ni -
cze niom, w tym ja ko jed nost ki
sek to ra fi nan sów pu blicz nych,
nie po win ny mieć moż li wo ści
zrze sza nia się we dług re guł usta -
wy Pra wo o sto wa rzy sze niach.
Usta wa ta bo wiem re gu lu je
moż li wość sto wa rzy sza nia się
osób fi zycz nych. Uwa żam za

u s t r o  j o  w y
błąd, że w cią -
gu ostat nich
17 lat usank -
c jo  no  wa  no
nie tyl ko upo -
wszech nie nie
sto wa rzy szeń
gmin, ale roz -
sze rzo no je na
for mę sto wa -
rzy szeń gmin 
i po wia tów, a
na wet uprzy -
wi le jo wa no
nie któ re ze
sto wa rzy szeń
JST i jed ną 
z fun da cji z
u d z i a  ł e m
gmin do ro li

nie omal wy łącz nych re pre zen -
tan tów JST w re la cjach z rzą -
dem, sej mem i se na tem. Mo ją
opi nię kie ru ję w stro nę twór ców
pro jek tów no we li za cji usta wy 
o sa mo rzą dzie gmin nym. 
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Związki międzygminne 
zamiast stowarzyszeń

Mi nus dla Krzysz to fa Urba sia, wój ta gmi ny Niem ce. W�pod�lu�bel�-
skiej�miej�sco�wo�ści�bu�do�wa�no�„cen�trum�ob�słu�gi�pro�duk�cji�ogrod�ni�-
czej”,�a�sam�wójt�za�pew�niał�jesz�cze�w�paź�dzier�ni�ku,�że�po�wsta�nie�na

miej�scu�„zie�lo�ny�mar�ket”.�Po�noć�nie�mo�gło�być�ina�czej,�bo�tyl�ko�ta�ki
sklep�mógł�zo�stać�tam�wy�bu�do�wa�ny�zgod�nie�z�pla�nem�za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�-
strzen�ne�go.�Tym�cza�sem�po�wy�bo�rach�nad�bu�dyn�kiem�po�ja�wi�ło�się�lo�go�zna�ne�go
dys�kon�tu,�zaś�sam�wójt�za�padł�się�pod�zie�mię.�Rad�ni�za�pew�nia�ją,�że�sa�mi�nic�nie
wie�dzie�li�o�zmia�nie�pla�nów�i�by�li�prze�ko�ny�wa�ni,�że�w�mie�ście�po�wsta�nie�cen�trum
ogrod�ni�cze.�O�tym,�że�w�Niem�cach�po�wsta�nie�dys�kont,�dzien�ni�ka�rze�pi�sa�li�jesz�cze
w�paź�dzier�ni�ku.�Krzysz�tof�Urbaś�zde�cy�do�wa�nie�za�prze�czał.�(bt)
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rzecz
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okiem
praktyka

prze�zna�czo�ne�zo�sta�ną�na�in�we�sty�-
cje�w�czy�stą�ener�gię�na�te�re�nie�Lu�-
bar�to�wa�oraz�gmin:�Hańsk,�Urzę�-
dów�i�Ob�sza.�Te�gmi�ny�wy�gra�ły
prze�tar�gi�zor�ga�ni�zo�wa�ne�przez
władze�wo�je�wódz�twa�lu�bel�skie�go.

Zde cy do wa nie opo wia -

dam się za upo wszech -

nie niem związ ków

mię dzyg min nych. Po -

win ny one w szcze gól -

no ści za stą pić sto wa -

rzy sze nia gmin. Gmi ny

ja ko oso by praw ne nie

po win ny mieć moż li -

wo ści zrze sza nia się 

w  sto wa rzy sze niach 

Wyinterpretować prawo śmieciowe

Po sze rzo na wer sja 
do stęp na na stronie  

www.fo rum sa mo rza do we.pl


