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Plus dla�gi�życ�kie�go�rad�ne�go�SLD�Woj�cie�cha�Iwasz�kie�-
wi�cza�za�kon�se�kwen�cję�i�dzia�łal�ność�cha�ry�ta�tyw�ną.
Rad�ny�prze�ka�zał�po�nad�1100�zł�na�ce�le�spo�łecz�ne.�Rad�ny�za�-

pro�po�no�wał,�by�Jo�lan�ta�Pio�trow�ska,�bur�mistrz�Gi�życ�ka�w�ra�zie

ko�niecz�no�ści�tak�że�na�gra�dza�ła�miesz�kań�ców�mia�sta�ze�swo�ich

pie�nię�dzy.�Bur�mistrz�stwier�dzi�ła,�że�po�cze�ka,�aż�rad�ny�sam�do�ko�na�sto�sow�-

nych�wpłat.�Woj�ciech�Iwasz�kie�wicz�dał�przy�kład�i�przed�sta�wił�do�wo�dy�prze�-

le�wów�na�ce�le�spo�łecz�ne�w�łącz�nej�wy�so�ko�ści�1163,56�zł.

Ileż�to�ra�zy�sa�mo�rzą�dy
otrzy�my�wa�ły�do�wy�ko�na�nia
usta�wy,�któ�re�prze�peł�nio�ne
by�ły�opty�mi�zmem.�Czy�to�coś
złe�go?�Opty�mizm�jest�prze�-
cież�czymś�po�zy�tyw�nym,�mó�-
wi�się�na�wet,�że�opty�mi�ści
ży�ją�dłu�żej.�Pro�blem�jest�w
tym,�że�de�cy�den�ci,�za�śle�pie�ni
opty�mi�zmem,�nie�po�tra�fi�li
oce�nić�re�al�nych�do�wy�ko�na�-
nia�ter�mi�nów�usta�wo�wych
za�pi�sów.�
Za�czę�ło�się�od�słyn�nej�ko�-

mu�na�li�za�cji�mie�nia.�Moż�na
dziś�śmiać�się�do�roz�pu�ku,
kie�dy�się�wspo�mni,�że�w
1990�ro�ku�okre�ślo�no,�że�ma�ją
wy�star�czyć�na�nią�trzy�mie�-
sią�ce.
Wy�da�wa�ło�by�się,�że�dzi�siaj
za�rów�no�pro�ce�du�ry,�jak�i�wy�-
obraź�nia�le�gi�sla�to�rów�jest�już
wy�star�cza�ją�ca.�Nie�ste�ty�opty�-
mizm�za�war�ty�w�ter�mi�nach,
da�lej�da�je�o�so�bie�znać,�wy�-
mu�sza�jąc�no�we�li�za�cję�nie�-
daw�no�przy�ję�tych�ustaw.
Mi�ja�ko�lej�ny�ter�min�re�ali�za�-
cji�za�pi�sów�usta�wy�o�ujaw�-
nia�niu�w�księ�gach�wie�czy�-
stych�pra�wa�wła�sno�ści�nie�ru�-
cho�mo�ści�Skar�bu�Pań�stwa
oraz�JST.�Wy�zna�czo�no�ter�-
min,�nie�za�bez�pie�cza�jąc�jed�-
no�cze�śnie�wy�star�cza�ją�cych
środ�ków�fi�nan�so�wych�dla

po�wia�tów�na�to�za�da�nie�zle�-
co�ne.�W�usta�wie�o�wspie�ra�-
niu�roz�wo�ju�usług�i�sie�ci�te�-
le�ko�mu�ni�ka�cyj�nych,�wy�zna�-
czo�no�nie�re�al�ny�ter�min�(17
lip�ca�2011�r.)�na�do�sto�so�wa�-
nie�przez�gmi�ny�miej�sco�-
wych�pla�nów�do�prze�pi�sów
tej�usta�wy;�rów�nież�wo�je�wo�-
do�wie�nie�są�przy�go�to�wa�ni,
aby�wy�ko�nać�za�da�nia�za
gmi�ny.
Wy�zna�cza�jąc�nie�moż�li�we�do
speł�nie�nia�ter�mi�ny,�moż�na
po�tem�sta�wiać�sa�mo�rzą�dom
za�rzu�ty�nie�udol�no�ści.�Opty�-
mizm�bez�po�kry�cia�nie�za�stą�-
pi�do�brej�me�ry�to�rycz�nej�pra�-
cy,�któ�ra�nie�bę�dzie�na�ra�ża�ła
twór�ców�pra�wa�na�śmiesz�-
ność.�Od�opty�mi�zmu�do
śmiesz�no�ści�je�den�krok.
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Usta�wa� o� wspie�ra�niu� roz�-
wo�ju�usług�i�sie�ci�te�le�ko�mu�-
ni�ka�cyj�nych�na�ło�ży�ła�na� sa�-
mo�rzą�dy�no�we�za�da�nia�z�za�-
kre�su� te�le�ko�mu�ni�ka�cji.� Ba�-
rie�ry� ha�mu�ją�ce� in�we�sty�cje
te�le�ko�mu�ni�ka�cyj�ne� mu�szą
być�usu�nię�te�do�17�lip�ca�br.
Gmi�ny� jed�nak� nie� zdą�żą� z
ich�re�ali�za�cją.�
Zgod�nie� z� usta�wą� każ�dy
wójt,� bur�mistrz� czy� pre�zy�-
dent�ma�obo�wią�zek�przed�ło�-
żyć�wła�ści�we�mu�wo�je�wo�dzie
obo�wią�zu�ją�ce�pla�ny�miej�sco�-

we� oraz� do�ku�men�ta�cje� prac
pla�ni�stycz�nych�w�ce�lu�oce�ny
ich�zgod�no�ści�z�wy�ma�ga�nia�-
mi� okre�ślo�ny�mi� w� tej� usta�-
wie.�Je�że�li�wo�je�wo�da�stwier�-
dzi,� że� treść� przed�ło�żo�nych
pla�nów�nie�zo�sta�ła�na�le�ży�cie
do�sto�so�wa�na,� to� zmie�nia
plan� miej�sco�wy,� wy�da�jąc� w
tej� spra�wie� za�rzą�dze�nie� za�-
stęp�cze.� Zmie�nio�ny� w� tym
try�bie�plan�wy�wo�łu�je� skut�ki
praw�ne,�ta�kie�jak�miej�sco�wy
plan� za�go�spo�da�ro�wa�nia
prze�strzen�ne�go.� Jed�nak�że
kosz�ty� zmia�ny� pla�nu� miej�-
sco�we�go� przez� wo�je�wo�dę
po�no�si� w� ca�ło�ści� gmi�na.
Oba�wy� wo�je�wo�dów� w� tej
spra�wie� są� uza�sad�nio�ne.
Zgod�nie� z� prze�pi�sa�mi� usta�-
wy,�przed�sta�wi�cie�le� rzą�du�w
te�re�nie� bę�dą�mie�li� osiem�na�-
ście�mie�się�cy�na�zmia�nę�ak�-

tów� pla�ni�stycz�nych� w� gmi�-
nach.�Wia�do�mo�tak�że,�że�nie
ma�ją� wy�star�cza�ją�cych� środ�-
ków� fi�nan�so�wych� i� od�po�-
wied�nio� wy�szko�lo�nej� ka�dry,
aby� zmie�niać� gmin�ne� pla�ny
za�go�spo�da�ro�wa�nia� prze�-
strzen�ne�go.�
Wa�dą�na�sze�go�pla�no�wa�nia
prze�strzen�ne�go�jest�brak�je�-
go�po�wią�za�nia�z�wie�lo�let�nim
pla�no�wa�niem�fi�nan�so�wym
gmin�w�sfe�rze�in�fra�struk�tu�-
ry.�A�usta�wo�daw�ca�usta�na�-
wia�jąc�dwu�na�sto�mie�sięcz�ne
ter�mi�ny�na�zmia�ny�pla�nu�nie
trak�tu�je�pra�wa�po�waż�nie.
Dys�cy�pli�no�wa�nie�gmin�mu�si
się�od�by�wać�na�grun�cie�re�-
ali�zmu�i�po�sza�no�wa�nia�li�te�ry
pra�wa.�Nie�ste�ty�ta�usta�wa
nie�sta�no�wi�po�zy�tyw�ne�go
przy�kła�du�le�gi�sla�cyj�ne�go.
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Ne�go�cja�to�rzy�Związ�ku
Gmin�Śląska�Opolskiego
przy�stę�pu�ją�do�IV�tu�ry�ne�go�-
cja�cji�z�kon�cer�nem�ener�ge�-
tycz�nym.�Do�ty�czą�one�wa�-
run�ków�umo�wy�na�utrzy�ma�-
nie�in�sta�la�cji�oświe�tle�nia
ulic,�pla�ców�i�dróg�pu�blicz�-
nych�na�te�re�nie�22�miast�i
gmin,�w�tym�po�nad�25�ty�s.
punk�tów�świetl�nych.�Wy�stę�-
pu�jąc�w�gru�pie�na�si�bur�mi�-
strzo�wie�li�czą�na�uzy�ska�nie
ko�rzyst�nej�re�la�cji�po�mię�dzy
za�kre�sem�za�dań�wy�ko�naw�cy
a�staw�ką�ry�czał�to�wą�pła�co�ną
przez�za�ma�wia�ją�ce�go.�Pa�-
trząc�da�lej�wi�dzi�my�po�trze�bę
utwo�rze�nia�jesz�cze�więk�sze�-
go�wspól�ne�go�fron�tu�gmin,�w
ob�sza�rze�dzia�ła�nia�wiel�kich
kon�cer�nów,�a�mo�że�i�w�ska�li
ca�łe�go�kra�ju.�17�lu�te�go�br.
Sąd�Naj�wyż�szy�wy�dał�wy�rok
ka�sa�cyj�ny�ko�rzyst�ny�dla�kon�-
cer�nu�ener�ge�tycz�ne�go�w
spra�wie�roz�po�czę�tej�w�2006
ro�ku�przez�mia�sto�Boch�nia.
To�dra�ma�tycz�ny�zwrot,�gdyż
wcze�śniej��ar�gu�men�ty�Boch�-
ni�wy�gra�ły�wszyst�kie�eta�py

pro�ce�du�ry�przed�UOKiK-iem
i�są�da�mi�dwóch�in�stan�cji!
A ostat�nio�rząd�od�po�wie�-
dział�ne�ga�tyw�nie�na�de�zy�de�-
rat�Ko�mi�sji�Sej�mo�wej�„Przy�-
ja�zne�Pań�stwo”,�któ�ra�po�-
par�ła�po�stu�la�ty�Po�ro�zu�mie�-
nia�Cie�cho�ciń�skie�go.�
Mo�no�po�li�ści�w�sek�to�rze
ener�ge�tycz�nym�ro�sną�w�si�łę.
Wy�ni�ka�to�za�rów�no�z�pla�nów
po�łą�cze�nia�kon�cer�nów�w
cen�tral�nej�i�pół�noc�nej�Pol�sce,
za�po�wie�dzi�sprze�da�ży�Gór�-
no�ślą�skie�go�Za�kła�du�Ener�ge�-
tycz�ne�go�i�two�rze�nia�w�ra�-
mach�Gru�py�Tau�ron�jed�no�li�-
tej�spół�ki�ope�ra�tor�skiej,�któ�ra
obej�mie�pra�wie�ca�łe�po�łu�dnie
Pol�ski.�Sa�mo�rzą�dy�gmin�ne
wo�bec�opo�ru�obec�ne�go�rzą�du
mu�szą�po�je�sien�nych�wy�bo�-
rach�wy�wrzeć�na�cisk,�dzięki
któremu�doprowadzi�się�do
ko�niecz�nych�zmian�w�Pra�wie
ener�ge�tycz�nym.�Nasz�zwią�-
zek�ma�do�świad�cze�nia�z�ak�-
cji�z�2003�ro�ku�prze�ciw�ko
za�pi�som�w�usta�wie�o�do�cho�-
dach�JST�(to�z�tej�usta�wy
gmi�ny�ma�ją�sta�ty�stycz�nie
wyż�szy�udział�w�PIT�i�CIT)
i z�uda�nej�kam�pa�nii�w�2009
ro�ku�na�rzecz�zmia�ny�Kar�ty
Na�uczy�cie�la.�Wie�my,�że�tym
ra�zem�już�nie�wy�star�czy�ani
20,�ani�100�sa�mo�rzą�dów.�Po�-
trze�ba�po�ro�zu�mie�nia�ty�sią�ca
gmin...�
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Samorządy gminne wszystkich
regionów, łączcie się! 

Mi�nus przy�zna�je�my�rzecz�ni�ko�wi�pra�so�we�mu�Ust�ki�za�nie�-
zbyt�bły�sko�tli�wy�ko�men�tarz�do�ty�czą�cy�błę�dów�w�nie�miec�-
kiej�wer�sji�pro�mo�cyj�ne�go�prze�wod�ni�ka�wy�da�ne�go�przez
mia�sto. Podczas�wi�zy�ty�pol�skiej�de�le�ga�cji�w�nie�miec�kim�Kap�peln
okazało�się,�że,�według�publikacji,�w�Ust�ce�do�na�by�cia�są�lo�dy�

z�pie�ca�i�go�to�wa�ny�szef�kuch�ni.�Uwa�ga�nie�zbi�ła�z�tro�pu�Jac�ka�Ce�gły,�któ�ry�po�-

grą�żył�miasto,�twierdząc,�że�o�błę�dach�sa�mo�rząd�wie�dział,�ale�nie�utrud�nia�ją�one

zro�zu�mie�nia�tek�stu,�a�prze�wod�nik�nie�ustę�pu�je�ja�ko�ścią�po�dob�nym�pu�bli�ka�cjom.�

16,5 tys.
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przy�pad�ków�na�ru�sze�nia�

prze�pi�sów�w�sa�mo�rzą�dach

stwier�dzi�ły�re�gio�nal�ne�izby�

ob�ra�chun�ko�we�w�2010�ro�ku

przeczytane...

Jesteśmy już na tyle dojrzałym społeczeństwem, że sześciolatki

mogą rozpocząć edukację. Dzisiaj trzeba zaczynać zdobywanie

wiedzy szybko – po to, aby móc na rynku europejskim 

i światowym dobrze się poruszać, żeby nie zostać w tyle.

szef klubu PO Tomasz Tomczykiewicz, Rp.pl


