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Sejm przy jął usta wę o związ -
kach me tro po li tal nych  przed
wy bo ra mi. Z jed nej stro ny w
tym okre sie stro na rzą do wa
jest bar dziej skłon na do kom -
pro mi su, chcąc zdą żyć
z  uchwa le niem usta wy przed
koń cem ka den cji, na jed nym z
ostat nich po sie dzeń. Przy ję ła
więc więk szość po stu la tów
kor po ra cji sa mo rzą do wych. Z
dru giej stro ny, czy w ta kim try -
bie po win no się pro ce do wać
zmia ny ustro jo we pań stwa?
Prze cież w Prze sła niu przy ję -
tym przez Kon gres 25-le cia Sa -
mo rzą du Te ry to rial ne go w Po -
zna niu mó wio no o ko niecz no -

ści do ko na nia sys te mo we go
prze glą du pra wa i za pro po no -
wa no utwo rze nie ko mi sji ko -
dy fi ka cyj nej pra wa sa mo rzą -
do we go. Jest to po trzeb ne, bo
mo del pol skie go sa mo rzą du
po wi nien być spój ny i  na le ży
unik nąć frag men ta rycz nych
zmian pra wa, po wo du ją cych
nie spój ność i no we pro ble my.

Do brze się sta ło, że nie bę -
dzie no wej jed nost ki, tyl ko
zwią zek z udzia łem przed sta -
wi cie li wy bra nych władz
miast, gmin i po wia tów, ale ro -
dzi się wie le py tań. Czy zo sta -
nie za cho wa na rów no wa ga
mie dzy związ kiem me tro po li -
tal nym, a wcho dzą cy mi w je go
skład sa mo rzą da mi, czy nie
bę dzie ko li zji kom pe ten cyj -
nych? Czy w związ ku da o so -
bie znać ten den cja upar tyj nia -
nia sa mo rzą dów? 

Ogra ni cze nie związ ków me -
tro po li tal nych w opar ciu prak -
tycz nie o 12 miast po zo sta wia
py ta nie co z aglo me ra cja mi

po ni żej 500 tys. miesz kań -
ców? Co z po łą cze nia mi ko -
mu ni ka cyj ny mi po mię dzy
mia sta mi spo za dwu nast ki?
Jak bę dą two rzo ne gra ni ce
związ ków? Co z sa mo rząd no -
ścią, sko ro zwią zek ma być ob -
li ga to ryj ny, a dla je go utwo rze -
nia wy star czy tyl ko 70% po zy -
tyw nych opi nii rad miast na
pra wach po wia tu i rad gmin
po ło żo nych w gra ni cach ob -
sza ru me tro po li tal ne go oraz
50% rad po wia tów, na ob sza -
rze któ rych le ży co naj mniej
jed na gmi na po ło żo na w gra -
ni cach ob sza ru me tro po li tal -
ne go? Ja kie bę dą skut ki dla
po wia tów, z któ rych część
gmin bę dzie na le ża ła do
związ ku, a część nie?

I pod sta wo we py ta nie: co
zro bić, aby nie spo wo do wać
po wsta nia sa mo rzą dów
dwóch pręd ko ści roz wo ju –
tych ze związ ków i ca łej resz ty
po za związ ka mi?
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com
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Po wy bo rach pre zy denc kich
wi dać zmia nę na sta wie nia spo -
łe czeń stwa. Wo bec te go li czy -
łem, że koń czą ca II ka den cję
rzą dzą ca więk szość w ostat nich
4 mie sią cach prac usta wo daw -
czych zmie ni swo je po dej ście.
Że bę dzie ra czej po pra wia ła
pra wo dla
gmin, speł nia jąc
po stu la ty pły ną -
ce ze śro do wi -
ska sa mo rzą do -
we go. Że bę dzie
uprasz cza ła ,  
a nie kom pli ko -
wa ła. Że 
w prag ma tycz -
ny spo sób bę -
dzie mo dy fi ko -
wa ła to, co jest,
za miast two rze -
nia no wych by -
tów. Je stem roz -
cza ro wa ny tym,
jak w koń ców ce
w po śpie chu
uchwa la ne są
usta wy. 

Po pierw sze wy mie nię tę 
o zmia nie usta wy o sa mo rzą dzie
gmin nym oraz nie któ rych in -
nych ustaw. Na zwa usta wy jest
my lą ca, bo no we la z 25 czerw ca
2015 r. naj czę ściej mó wi o po -
wia tach, a naj wię cej miej sca po -
świę ca ochro nie przy ro dy. Pro -
ble mom, któ re przy nie sie gmi -
nom ta usta wa w za kre sie ob -
słu gi wspól nej, po świę cę osob ny
tekst.

Po dru gie usta wa z dnia 25
wrze śnia 2015 r. o związ kach
me tro po li tal nych. Prze ciw ko

po wia to wi me tro po li tal ne mu ja -
ko no we mu szcze blo wi sa mo -
rzą du wy po wie dział się za rząd
na sze go Związ ku w paź dzier ni -
ku 2013 r. Na zwę zmie nio no,
ale po zo sta ła oba wa, że no wy
twór od bie rze upraw nie nia wiel -
kim mia stom na pra wach po -
wia tu – nie tyl ko w woj. ślą skim
i bę dzie nie bez piecz nym pre ce -
den sem dla sa mo dziel no ści
gmin w ca łej Pol sce. 

Po trze cie go to wa do uchwa le -
nia jest usta wa we dług pro jek tu
b. Pre zy den ta nr 1699. Ko mi sja
sej mo wa chce w niej wpro wa -
dzić pra wo do ni skie go pro gu

fre kwen cji w lo -
kal nym re fe ren -
dum te ma tycz -
nym. W 2014 r.
prze ciw ko bez -
pro go we mu re -
fe ren dum prze -
pro wa dzi li śmy
k a m  p a  n i ę ,  
w któ rej nasz
apel po par ło
221 sa mo rzą -
dów ze wszyst -
kich re gio nów.
Wpraw dzie te -
raz po sło wie
usta no wi li próg
fre kwen cyj ny,
ale nie wiel ki –
10%, lecz szko -
dli we skut ki te -

go roz wią za nia bę dą po dob ne
jak te, prze ciw któ rym pro te sto -
wa li śmy w ubie głym ro ku. 

Pro ble mem bę dzie tu na ło żo -
ny usta wą na or ga ny gmi ny obo -
wią zek re ali za cji wy ni ku ta kie go
re fe ren dum, gdy za nim od da -
nych bę dzie wię cej niż po ło wa
waż nych gło sów. O lo sach gmi -
ny mo że de cy do wać garst ka
miesz kań ców!

zgso@zgso.org.pl

Agata

Dąmbska

Czesław

Tomalik

Tadeusz Wrona

xxx
z�punktu
widzenia
sceptyka

Pośpiech na koniec kadencji
złym doradcą

Mi nus dla xxxxx. xxxxxxxxx xxxx

logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

xxx

Je�stem�roz�cza�ro�wa�ny

tym,�jak�w�koń�ców�ce

ka�den�cji�w�po�śpie�chu

uchwa�la�ne�są�usta�-

wy.�Li�czy�łem�na�zmia�-

nę�po�dej�ścia�do�prac

usta�wo�daw�czych,

po�pra�wę�pra�wa,

uprasz�cza�nia�i�ra�czej

mo�dy�fi�ka�cje�te�go�co

jest,�za�miast�two�rze�-

nia�no�wych�by�tów.�

O ustroju państwa przed wyborami

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

www.fo�rum�sa�mo�rza�do�we.pl


