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W cie niu wiel kich wy da rzeń
po li tycz nych zwią za nych z
kam pa nią wy bor czą izmia ną
władz, na stą pił upa dek fi nan -
so wy pierw szej pol skiej gmi ny.
Na zwij my ją gmi ną X. Miesz -
ka w niej 2740 osób, a ca ła jej
po wierzch nia licz¹ca 150 km²
jest po³oæo na w ob sza rze Na -
tu ra 2000. Byę mo æe prze sta -
nie ist nieę i zo sta nie w³¹czo na
do gmi ny s¹sied niej.

Gmi na wpa dła w spi ra lę
za dłu że nia po za cią gnię ciu
kre dy tów na in we sty cje. Gdy
dal szych kre dy tów na ob słu -
gę dłu gu i wy dat ki bie żą ce
od mó wi ły ban ki, za dłu ża no

się w pa ra ban ku.Pró bo wa no
emi sji ob li ga cji, sprze da ży
pa ra ban ko wig min nych wo -
do cią gów, ka na li za cji
i oczysz czal ni, w koń cu wy -
sta wio no dłu gi gmi ny na
sprze daż. Jed nak na wet w ta -
kiej sy tu acji rad ni nie
zmniej szy li so bie diet.

W I pół ro czu 2015 r. wy ko -
na no 75% rocz nych wy dat -
ków,dług wo bec pa ra ban ku
wy niósł 34 mln zł, asto su nek
za dłu że nia do pla no wa nych
do cho dów osią gnął 343%.

Po ne ga tyw nym za opi nio -
wa niu przez RIO przed ło żo ne -
go przez Ra dę Gmi ny pro gra -
mu na praw cze go, na wnio sek
wo je wo dy mi ni ster wy stą pił
do Pa ni Pre mier o usta no wie -
nie w gmi nie X za rzą du ko mi -
sa rycz ne go.

Spra wa trwa ła wie le lat,
wie dzia ły o niej in sty tu cje
nad zor cze. Wo je wo da alar mo -
wał rząd o  nie wy pła cal no ści
gmi ny już pięć lat te mu i pro -

po no wał roz wa że nie za wie -
sze nia jej or ga nów.NIK wy ka -
za ła, że dzia ła nia RIO do ty -
czą ce gmi ny X by ły nie sku -
tecz ne, a póź niej sze ra dy kal ne
oka za ły się spóź nio ne. 

Od po wie dzial ność władz
gmi ny jest jed no znacz na i bez -
spor na,wo bec za pi sów do ty -
czą cych dys cy pli ny fi nan sów
pu blicz nych, któ re obo wią zu ją
wszyst kie sa mo rzą dy, a wie lo -
let nia bez kar ność zdu mie wa.

Praw dą jest też, że nie po -
wstał ża den me cha nizm kom -
pen sa cyj ny w po sta ci do ta cji
czy sub wen cji dla gmin z prze -
wa gą ob sza rów Na tu ra 2000.

De cy zja w spra wie ban kruc -
twa gmi ny X, bę dzie pierw szą
i pre ce den so wą,tym bar dziej,
że nie jest ona je dy ną gmi ną
na dro dze do ban kruc twa.Ko -
niecz na jest szcze gó ło wa ana -
li za fi nan so wa do ty czą ca po -
dob nych gmin i ra dy kal ne
środ ki za rad cze.

ta de uszw ro na7@gma il.com

Do za sad ustro jo wych pol -
skich sa mo rzą dów na szcze blu
gmin nym wpro wa dzo no w
2002 ro ku bez po śred ni wy bór
wój ta, bur mi strza, pre zy den ta
mia sta, co wy wo ła ło kon flik to -
gen ny du alizm wła dzy wy ko -
naw czej i uchwa ło daw czej.
Po wszech ne gło so wa nie na
sze fa eg ze ku ty wy nie cie szy się
uzna niem tak że w Eu ro pie: na
29 kra jów na le żą cych do Unii

Eu ro pej skiej, wój ta, bur mi -
strza, pre zy den ta mia sta wy -
bie ra się w ten spo sób tyl ko w
ośmiu. Me to dę po śred nią, czy -
li ta ką, gdzie jest on wy zna cza -
ny bądź przez ra dę, bądź przez
rząd na wnio sek ra dy, bądź
stoi na cze le li sty, któ ra wy gra -
ła w wy bo rach sa mo rzą do -
wych, prak ty ku je aż 20
państw. Za pew ne nie da się w
Pol sce cof nąć tak usta no wio -
ne go pra wa, gdyż wie lu oby -
wa te li uzna ło by to za za mach
na de mo kra cję. Ale już po ja -
wia ją ce się ze stro ny no wych
władz pró by roz cią gnię cia go
na po ziom po wia tu czy wo je -
wódz twa za kra wa ją na swo -
isty ab surd. W sy tu acji, kie dy
trwa dys ku sja o zmia nach,
ma ją cych na ce lu wzmoc nie -

nie ro li rad nych po przez włą -
cze nie ich w bie żą ce za rzą dza -
nie wspól no tą, a bur mistrz,
wójt, pre zy dent mia sta mógł by
stać się prze wod ni czą cym ra -
dy, wpro wa dze nie bez po śred -
nich wy bo rów sta ro stów i
mar szał ków by ło by kro kiem
wstecz, a je dy nym ar gu men -
tem za je go za sto so wa niem
zda je się chęć ob sa dze nia
„swo ich” lu dzi. Zresz tą, ta ka
de ba ta mia ła już miej sce w
2013 ro ku; uda ło się wów czas
za trzy mać ten szko dli wy po -
mysł, ge ne ru ją cy wal kę po mię -
dzy ra dą po wia tu (sej mi kiem)
a eg ze ku ty wą oraz po nie kąd
wzmac nia ją cy ro lę po wia tów,
któ re po win ny ulec li kwi da cji.
Jak sta nie się tym ra zem?

damb ska@fo ru mod no wa.pl

Jak by by ło ma ło za bie ra nia
nam przez par tię rzą dzą cą ele -
men tów de mo kra tycz ne go
pań stwa praw ne go, to pre zy -
dent Opo la ude rzył swo ją eks -
pan sją. Oto w pra sie re gio nal -
nej, bez wcze śniej szej dys ku sji
z sa mo rzą dow ca mi, po pierw -
szym ro ku urzę do wa nia, pre -
zy dent ogło sił,
że za mie rza za -
brać z są sied -
nich gmin 19
so łectw, któ re
spodo ba ły mu
się. Do te go ce -
lu prze ko nał
ra dę swo je go
mia sta, a te raz
n a  m a  w i a
miesz kań ców
wy kro jo nych
frag men tów 6
gmin.Twier dzi,
że przej ście
tych so łectw na
stro nę Opo la
przy nie sie im
ko rzy ści. Wiem
coś na ten te mat, gdyż miesz -
kam od uro dze nia w Opo lu
pra wie 56 lat, z cze go do kład -
nie 30 lat na po łu dnio wych
przed mie ściach w gra ni cach
mia sta. To naj bar dziej za nie -
dba ne re jo ny Opo la. Obiet ni ce
skła da ne obec nie miesz kań -
com so łectw, któ re ma ją zo stać
„wy dłu ba ne” są sied nim gmi -
nom, nie ma ją po twier dze nia
w fak tach. Praw da jest ta ka, że
miesz kań cy tych wsi, któ re
sta ły się czę ścią Opo la 40 lat
te mu, nie zy ska li, a na wet stra -

ci li w sto sun ku do miesz kań -
ców so łectw, któ re są czę ścią -
po do pol skich wiej skich gmin.

Eks pan syw na po li ty ka sa -
mo rzą du mia sta Opo la wo bec
są sied nich gmin jest za prze -
cze niem idei sa mo rząd no ści,
któ ra opie ra się na współ pra -
cy. Jest też za kwe stio no wa -
niem do rob ku po nad 25 lat
pra cy tam tej szych sa mo rzą -
dów gmin nych, któ re roz wi -
nę ły na swo im te re nie in fra -
struk tu rę tech nicz ną i spo -
łecz ną. Ra cję ma naj bar dziej
do świad czo ny spo śród na -
szych bur mi strzów wójt gmi -
ny Skar bi mierz, któ ry od wo -

łu jąc się do sa -
m o  r z ą  d u
gmin ne go ja ko
w s p ó l  n o  t y
miesz kań ców
mó wi: Nie idź -
cie tą dro gą, to
dro ga do PRL-
u. Eks pan sja
t e  r y  to  r i a l  na
Opo la za tru wa
zwłasz cza re la -
cje po mię dzy
w i ę k  s z y  m i
mia sta mi a ich
mniej szy mi są -
sia da mi w re -
gio nie. I osła -
bia na szą re -
g i o  n a l  n ą

wspól no tę. Ra cję ma naj bar -
dziej bo jo wa wójt gmi ny Ol -
szan ka, któ ra py ta: Czy znaj -
dą się w na szych sze re gach
lu dzie skłon ni do obro ny
Opolsz czy zny?

Wy wró ce nie do tych cza so -
we go po rząd ku, za rów no na
ska lę ca łe go pań stwa, jak
rów nież mia sta i je go przed -
mieść, to re wo lu cja. To
strasz ne sło wo, któ re bę dzie
mia ło roz le głe ne ga tyw ne
skut ki.

zgso@zgso.org.pl
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Czy gmina może zbankrutować?


