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Plus dla Do ro ty Dą brow skiej, wójt gmi ny Dą bro wi ce za za an ga -
żo wa nie w po moc żyw no ścio wą dla miesz kań ców. Gmi na przy -
stą pi ła do Pro gra mu Ope ra cyj ne go Po moc Żyw no ścio wa 2014-

2020 Eu ro pej skie go Fun du szu Po mo cy Naj bar dziej Po trze bu ją -
cym. Dla ty po wo rol ni czej gmi ny, w któ rej znacz na licz ba miesz kań ców ma ni -
skie do cho dy, jak mó wi pa ni wójt, to du że wspar cie.  W ra mach pro gra mu do
gmi ny przy je cha ły trans por ty żyw no ści. Do sta wy cie szy ły się du żym za in te re -
so wa niem miesz kań ców. Za każ dym ra zem na jed ną oso bę przy pa da ło oko ło
15 kg pro duk tów spo żyw czych. Wśród ar ty ku łów żyw no ścio wych był m.in. ryż,
ka sza, cu kier. Z po mo cy sko rzy sta ło już nie mal 500 osób. (ab) 

Ma my za so bą wy bo ry par la -
men tar ne wska zu ją ce na du że
ocze ki wa nie na zmia ny i wia rę,
że ta kie zmia ny są moż li we.
Moż na po sta wić py ta nie: ja kie
spra wy ze stro ny sa mo rzą do -
wej są dzi siaj naj waż niej sze do
pod ję cia, co trze ba i moż na
zro bić, aby sa mo rząd mógł le -
piej wy wią zy wać się ze swo ich
za dań? I nie mo że to być dzia -
ła nie ak cyj ne zwią za ne z  roz -
po czę ciem no wej ka den cji, ale
z pro wa dzo nym w spo sób cią -
gły dia lo giem i  sys te ma tycz ną
pra cą nad roz wią za niem pro -
ble mów, nie tyl ko do raź nych,
lecz stra te gicz nych. Nie mo że

to być też spoj rze nie przez pry -
zmat za wę ża ją cy ro lę sa mo rzą -
du wy łącz nie do sztyw nych za -
pi sów ustaw, ale do je go fak -
tycz nej ro li spo łecz nej, eko no -
micz nej i kul tu ro wej, ja ko fun -
da men tu Pań stwa two rzo ne go
przez wspól no ty miesz kań ców.

Chciał bym wy mie nić  dzie -
sięć pro ble mów, któ rych pod -
ję cie i roz wią za nie mia ło by
istot ne zna cze nie:
– po pierw sze: ade kwat ność
środ ków fi nan so wych do za -
kre su wy ko ny wa nych przez
sa mo rząd za dań pu blicz nych,
– po dru gie: peł ne po kry cie
kosz tów za dań zle co nych sa -
mo rzą dom,
– po trze cie: wdro że nie spój -
nych pro gra mów pro ro dzin -
nych łą czą cych dzia ła nia ad -
mi ni stra cji rzą do wej i sa mo -
rzą do wej,
– po czwar te: stan da ry za cja
kosz tów usług pu blicz nych, w
tym w szcze gól no ści do ty czą -
cych oświa ty,

– po pią te: do pro wa dze nie pro -
gra mów szkol nych w za kre sie
ję zy ka pol skie go i hi sto rii do
stan dar dów od po wia da ją cych
pol skiej ra cji sta nu, z uwzględ -
nie niem do rob ku spo łecz no ści
lo kal nych,
– po szó ste: do pro wa dze nie do
zwro tu po dat ku VAT od in we -
sty cji ko mu nal nych,
– po siód me: pro wa dze nie sku -
tecz nej po li ty ki zrów no wa żo -
ne go roz wo ju w sto sun ku do
gmin z  ob sza rów trud nych i
za nie dba nych,
– po ósme: wpro wa dze nie obo -
wiąz ku wie lo let nie go pla no -
wa nia in we sty cyj ne go,
– po dzie wią te: ko mu na li za cja
nie ru cho mo ści bę dą cych w
dys po zy cji Agen cji Mie nia
Woj sko we go,
– po dzie sią te: powołanie
Komisji ko dy fi ka cyj nej pra wa
sa mo rzą do we go.

Ten kie ru nek zmian po trzeb -
ny jest sa mo rzą dom.

ta de uszw ro na7@gma il.com

Wśród skrom nych pro po zy cji
w kam pa nii wy bor czej do ty czą -
cych te ma ty ki sa mo rzą do wej
dość nie ocze ki wa nie na pierw -
szy plan wy su nę ła się kwe stia
po wo ła nia no wych wo je -
wództw. Szko da jed nak, że dys -
ku sja prze bie ga wo kół czy stej
aryt me ty ki, czy li ko mu do dać, a
ko mu od jąć: mo gła by być bo -
wiem zna ko mi tym pre tek stem
do głę bo kie go na my słu nad ro lą

sa mo rzą dów wo je wództw po
wy czer pa niu się w 2020 ro ku
Per spek ty wy Fi nan so wej UE.
Dzi siej sza funk cja te go szcze -
bla JST – sza fa rza środ ków
unij nych i kre ato ra po li tyk re -
gio nal nych – bę dzie za pa rę lat
wy ma ga ła no we go po dej ścia.
Po pierw sze, pra cow ni cy za -
trud nie ni przy ob słu dze wy dat -
ko wa nia fun du szo wych pie nię -
dzy zo sta ną zmu sze ni do po -
wro tów na ry nek pra cy, gdyż
za so by fi nan so we sa mo rzą dów
bę dą się kur czyć. Po dru gie, na -
le ży prze my śleć ka ta log za dań
wo je wództw i spo sób ich fi nan -
so wa nia. Wa riant mi ni mum
opie ra się na za ło że niu, że na -
dal po no szą one od po wie dzial -
ność za two rze nie po li tyk re gio -
nal nych, funk cjo no wa nie re gio -

nal nych ko le jo wych prze wo -
zów pa sa żer skich oraz utrzy -
ma nie i roz wi ja nie dróg wo je -
wódz kich. Po nie waż to za da nia
kosz tow ne, wo je wódz twa po -
win ny mieć więk sze udzia ły w
PIT i mniej sze – w CIT. Wa riant
mak si mum gło si, że re gio ny od -
po wia da ły by nie tyl ko za dro gi
wo je wódz kie, ale rów nież po -
wia to we oraz sta ły by się re gio -
nal nym or ga ni za to rem ca łe go
trans por tu pu blicz ne go. Do bu -
dże tów wo je wództw mo gła by
też tra fiać część środ ków ze
skład ki zdro wot nej na kon trak -
to wa nie przy chod ni i szpi ta li,
czy li ten szcze bel sa mo rzą du
stał by się od po wie dzial ny za
współ kształ to wa nie po li ty ki
zdro wot nej.

damb ska@fo ru mod no wa.pl

Or ga ni za to rzy II Kon gre su
Edu ka cja i Roz wój za pro si li
mnie do udzia łu w de ba cie
otwie ra ją cej Kon gres, któ rą  22
paź dzier ni ka w gro nie pię cior -
ga pa ne li stów po pro wa dził
prof. An to ni Je żow ski. Ter min
Kon gre su zbiegł się z wy po -
wie dzią pre zy den ta Eu ro pej -
skie go Ko mi te -
tu Re gio nów
UE Mark ku
Mark ku la z
Fin lan dii na te -
mat suk ce su 13
spo śród 16 pol -
skich wo je -
wództw w eu -
ro pej skim ran -
kin gu re gio nal -
nej dy na mi ki
wzro stu go spo -
dar cze go. W
wy wia dzie dla
PAP po wie -
dział m.in.:
„Wpływ na dy -
na mi kę wzro -
stu go spo dar -
cze go pol skich wo je wództw
ma przede wszyst kim ja kość
sys te mu edu ka cji w po łą cze -
niu z sil ną, szyb ko roz wi ja ją cą
się kul tu rą przed się bior czo -
ści”.

W de ba cie sku pi łem się na
wpły wie edu ka cji na roz wój go -
spo dar czy. Trwa ry wa li za cja
państw i re gio nów, któ rej ema -
na cją są ran kin gi ukła da ne we -
dług pro duk tu kra jo we go brut -
to (PKB) z da ne go ro ku oraz
wzro stu te goż PKB rok do ro -
ku. Szcze gól nie waż ny jest PKB

prze li czo ny na miesz kań ca oraz
wa żo ny pa ry te tem si ły na byw -
czej (PSN). Wy so ka pro duk -
tyw ność go spo dar ki pań stwa
lub re gio nu i jej ko rzyst na dy na -
mi ka zwięk sza szan sę na na -
pływ ka pi ta łu. We dług da nych
MFW za 2014 r. Pol ska uzy ska -
ła w ran kin gu PKB na miesz -
kań ca we dług PSN wśród 186
państw świa ta 46. miej sce (ma -
jąc 25.105 do la rów na oso bę).
Dla po rów na nia – Fin lan dia za -
ję ła 25. miej sce (40.347do la -
rów). Fiń ski sys tem edu ka cji
po ka zy wa ny jest ja ko wzór. Fin -
lan dię ko ja rzy my naj pierw z
wiel ką zmia ną po za ła ma niu w

1991 r. (po odej -
ściu od po wią -
zań z RWPG), a
na stęp nie z suk -
ce sa mi na po lu
wy so kich tech -
no lo gii (glo bal na
po zy cja Nokii 
w 2001 r., któ rą
stra ci ła do pie ro
w 2012 r.).
Oczy wi ście suk -
ce sy kon cer nu i
fiń skie go re gio -
nu Ostro bot nia
Pół noc na nie
by ły by moż li we
bez wy so kiej ja -
ko ści edu ka cji.
Pro gram PISA

w ra mach OECD od 2000 r. ba -
da 15-lat ków, ich uczniow skie
umie jęt no ści i wie dzę waż ne z
per spek ty wy do ro słe go ży cia.
Po rów na nie wy so kiej przez 15
lat po zy cji Fin lan dii w ba da niu
PISA z jej miej scem w póź niej -
szych ran kin gach PKB na
miesz kań ca we dług PSN do wo -
dzi po wią za nia roz wo ju go spo -
dar cze go z ja ko ścią edu ka cji.

zgso@zgso.org.pl
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Fińskie dowody wpływu edukacji
na rozwój kraju i regionów

Mi nus dla Ja nu sza C., na czel ni ka wy dzia łu ad mi ni stra cyj ne go Biu -
ra Or ga ni za cji UM War sza wa za agre syw ne za cho wa nie wo bec
ko bie ty z dziec kiem na przej ściu dla pie szych. Sa mo rzą do wiec na

jed nej z war szaw skich ulic za trzy mał się na przej ściu dla pie szych.
Prze cho dzą ca na dru gą stro nę uli cy pa ra z dziec kiem w wóz ku mu sia ła go mi nąć
i iść jezd nią, po nie waż sa mo chód zaj mo wał ca łą ze brę. Gdy pie szy zwró cił uwa gę
kie row cy, ten wy siadł z sa mo cho du i po pchnął ko bie tę. Męż czyź nie gro ził pał ką.
Film z za cho wa niem krew kie go sa mo rzą dow ca zo stał za miesz czo ny w In ter ne cie.
Ja nusz C. zo stał już zde gra do wa ny do sta no wi ska sze re go we go pra cow ni ka i gro zi
mu zwol nie nie dys cy pli nar ne. (rp)

1,97 mld zł

logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

wy nio są w 2016 r. wpła ty jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go do
bu dże tu pań stwa. To 4 proc. wię -
cej niż w 2015 r. To jednak mniej
niż w 2014 r., kiedy samorządy
przekazały 2,43 mld zł.

Porównanie wysokiej

przez 15 lat pozycji

Finlandii w badaniu

PISA z jej miejscem

w późniejszych

rankingach PKB na

mieszkańca według

PSN dowodzi

powiązania rozwoju

gospodarczego 

z jakością edukacji
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