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Plus dla�opol�skie�go�rad�ne�go�PiS�Pa�try�ka�Ja�kie�go,�któ�ry
wy�zwał�re�gio�nal�nych�przed�sta�wi�cie�li�PO�na po�je�dy�nek
w bie�gu�na 10 km.�Ofia�ra�mi�wy�zwa�nia�rad�ne�go�by�li�dwa�ra�-
zy�star�si�od nie�go�Ry�szard�Ze�mba�czyń�ski,�pre�zy�dent�Opo�la

oraz�po�seł�Le�szek�Ko�rze�niow�ski.�Za�pro�sze�nie�to�od�po�wiedź

na po�dob�ną�pro�po�zy�cję�Do�nal�da�Tu�ska�ad�re�so�wa�ną�do li�de�rów�SLD.�„Pre�-

mier�ce�lo�wo�wska�zał�oso�by,�któ�re�nie�upra�wia�ją�spor�tu�– aby�po�ka�zać�ich

ja�ko�nie�udacz�ni�ków”�– powiedział�radny.�Plus�za�cię�tą�ri�po�stę.

W jed�nej�z ko�me�dii�pró�bo�-
wa�no�od�po�wie�dzieć�na py�ta�-
nie:�ile�jest�cu�kru�w cu�krze,
ob�na�ża�jąc�wie�le�pa�to�lo�gii
PRL�-u.�Dzi�siaj,�kie�dy�ob�-
cho�dzi�my�Dzień�Sa�mo�rzą�du
Te�ry�to�rial�ne�go,�ci�śnie�się
na usta�py�ta�nie:�ile�jest�de�-
mo�kra�cji�w pol�skiej�de�mo�-
kra�cji?�Po�rów�nu�jąc�okres
obec�ny�i ten�sprzed 21�lat,
wi�dzi�my�istot�ne�zmia�ny�re�-
guł�gry,�któ�re�nisz�czą�sa�mo�-
rząd�ność�i ludz�ką�ak�tyw�-

ność.�Na�stą�pi�ło�upar�tyj�nie�-
nie�sa�mo�rzą�du,�a par�tyj�niac�-
two�w wy�da�niu�lo�kal�nym
czę�sto�jest�sy�no�ni�mem�bra�-
ku�wie�dzy�i za�sad.�Po�dział
„łu�pów”,�gier�ki�per�so�nal�ne,
to�ob�raz�tak�róż�ny�od ide�-
owo�ści�cza�su�ko�mi�te�tów
oby�wa�tel�skich�sprzed�lat.
Ko�mi�te�tom�lo�kal�nym
zmniej�szo�no�szan�se�w wy�-
bo�rach�sa�mo�rzą�do�wych.
Mo�gą�one�li�czyć�wy�łącz�nie
na�skrom�ne�środ�ki�fi�nan�so�-
we�z kie�sze�ni�swo�ich�człon�-
ków,�gdy�par�tie�po�li�tycz�ne
są�fi�nan�so�wa�ne�z bu�dże�tu
pań�stwa.�Otrzy�mu�ją�tak�że
da�le�kie�nu�me�ry�list�wy�bor�-
czych,�gdy�po�cząt�ko�we�za�re�-
zer�wo�wa�ne�są�dla�ko�mi�te�-
tów�par�tyj�nych.
Nie�po�rów�ny�wal�ny�jest�też

do�stęp�do bez�płat�ne�go�cza�-
su�an�te�no�we�go�dla�ko�mi�te�-
tów�lo�kal�nych�i par�tyj�nych.
Tak�więc�wy�glą�da�obec�nie
rów�ność�szans�Pol�ski�oby�-
wa�tel�skiej�i Pol�ski�par�tyj�nej
w wy�bo�rach�lo�kal�nych?�Dla�-
cze�go�są�rów�ni�i rów�niej�si?
W li�sto�pa�dzie�ubie�głe�go
ro�ku�wspól�nie�ze�śp.�mar�-
szał�kiem�Mar�kiem�Na�wa�rą
wy�sła�li�śmy�w tej�spra�wie
do Rzecz�ni�ka�Praw�Oby�wa�-
tel�skich�list,�któ�ry�– był�ele�-
men�tem�przy�ję�te�go�z ini�cja�-
ty�wy�Mar�ka�– Ko�dek�su
w obro�nie�sa�mo�rząd�no�ści.
Bez�pie�nię�dzy,�do�stę�pu�do
me�diów�i z da�le�ki�mi�nu�me�-
ra�mi�list�wy�bor�czych,�ja�kie
ma�szan�se�oby�wa�tel�ski�Da�-
wid�z par�tyj�nym�Go�lia�tem?
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Obec�nie�obo�wią�zu�ją�ce
prze�pi�sy�re�gu�lu�ją�za�sa�dy
ochro�ny�in�for�ma�cji�nie�jaw�-
nych�i�ochro�ny�da�nych�oso�-
bo�wych�oraz�jaw�no�ści�i pra�-
wa�do in�for�ma�cji.�Nie�ma
na�to�miast�re�gu�la�cji�praw�-
nych�od�no�szą�cych�się�do po�-
now�ne�go�wy�ko�rzy�sta�nia�in�-
for�ma�cji�pu�blicz�nej.�Rząd
w pro�jek�cie�usta�wy�o zmia�-
nie�usta�wy�o do�stę�pie�do in�-
for�ma�cji�pu�blicz�nej�pro�po�nu�-
je�ure�gu�lo�wać�ry�nek�po�now�-
ne�go�wy�ko�rzy�sta�nia�in�for�ma�-

cji�pu�blicz�nej.�
Pro�jekt�ma�na ce�lu�uzu�peł�-
nie�nie�za�sad�do�stę�pu�do in�-
for�ma�cji�pu�blicz�nej�oraz�do�-
pre�cy�zo�wa�nie�za�sad�po�now�-
ne�go�wy�ko�rzy�sty�wa�nia�in�for�-
ma�cji�pu�blicz�nej.�Prze�wi�du�je,
iż�w cen�tral�nym�re�po�zy�to�-
rium�bę�dzie�za�miesz�cza�ny,
prze�cho�wy�wa�ny�i udo�stęp�nia�-
ny�za�sób�in�for�ma�cyj�ny,�szcze�-
gól�nie�waż�ny�dla�roz�wo�ju�in�-
no�wa�cyj�no�ści.�Da�ne�udo�stęp�-
nia�ne�w re�po�zy�to�rium�bę�dzie
moż�na ła�twiej�wy�szu�ki�wać
i zdo�by�wać,�z wy�ko�rzy�sta�-
niem�sie�ci�in�ter�ne�to�wej.
W za�ło�że�niach�przy�ję�to,�że
BIP�bę�dzie�pod�sta�wo�wym
no�śni�kiem�in�for�ma�cji�pu�blicz�-
nych�prze�ka�zy�wa�nych�do po�-
now�ne�go�wy�ko�rzy�sta�nia.
Z in�for�ma�cji�tam�za�miesz�cza�-
nych�bę�dzie�moż�na bez�wa�-

run�ko�wo�ko�rzy�stać,�chy�ba że
wa�run�ki�udo�stęp�nia�nia�zo�sta�-
ną�wy�raź�nie�okre�ślo�ne,�np.
in�for�ma�cja�o opła�cie.
Do�brze,�że�przy�ję�to�roz�wią�-
za�nia�gwa�ran�tu�ją�ce�sze�ro�kie
upraw�nie�nia�dla�pod�mio�tów
po�now�nie�wy�ko�rzy�stu�ją�cych
in�for�ma�cję�pu�blicz�ną.�Nie�-
ste�ty�wpro�wa�dze�nie�moż�li�-
wo�ści�po�bie�ra�nia�opła�ty nie
jest�do�brym�po�my�słem,�stan�-
dar�dy�eu�ro�pej�skie�nie�prze�-
wi�du�ją�opłat.�W za�ło�że�niach
opła�ta�ma�być�ade�kwat�-
na do kosz�tów�po�nie�sio�nych
na prze�ka�zy�wa�nia�in�for�ma�cji
w okre�ślo�ny�spo�sób�i for�mie,
ale�tak�że�uwzględ�niać�ko�-
mer�cyj�ny�lub�nie�ko�mer�cyj�ny
cel�po�now�ne�go�wy�ko�rzy�sty�-
wa�nia�in�for�ma�cji.�Jed�nak�nie
jest�to�do�bre�roz�wią�za�nie.

jan�po�nu�lak@wp.eu

Wy�daw�ca:�Eu ro sys tem,�Ja ro sław Śle szyń ski 
ul. Wa wel ska 78, ap. 30, 02-034 War sza wa 
tel. (22) 822 20 16, faks (22) 823 78 83 
redakcja@forumsamorzadowe.pl
www.forumsamorzadowe.pl

Re�dak�tor�pro�wa�dzą�ca:�Agnieszka Jurewicz
Redaktor�działu�informacji:�Andrzej Gniadkowski
Ze�spół: Anna B. Grabowska, Bogusław Jastrzębski,
Karolina Prygiel, Rafał Przeździecki, Agnieszka
Rodak, Dariusz Szczepańczyk, Monika Węcławek

Re�kla�ma: Ja go da Wal czak (dy rek tor), 
Dorota Kapuścińska
Skład�i�łamanie: Studio4you, 
Kamil Orłowski 
Druk: Taurus 

Na�kład: 5000 egz. ISSN 1897-0079
Cykl�wydawniczy:�miesięcznik
Zasięg:�ogólnopolski
Prenumerata: tel. (22) 822 20 16
e-mail: prenumerata@2eurosys.pl

FORUM  
SAMORZĄDOWE
n i e z a l e ż n y � m i e s i ę c z n i k � s a m o r z ą d u � t e r y t o r i a l n e g o

Mia�łem�na�dzie�ję,�że�sko�ro
Pre�zy�dent�RP�czu�wa
nad prze�strze�ga�niem�Kon�-
sty�tu�cji,�to�ode�gra�ak�tyw�ną
ro�lę�w ko�niecz�nym�pro�ce�sie
na�pra�wia�nia�pol�skie�go�pra�-
wa.�Au�to�ry�te�ty�praw�ni�cze
alar�mu�ją�na te�mat�ja�ko�ści
ustaw�i roz�po�rzą�dzeń.�
W�2010�ro�ku�kry�ty�ko�wa�li�-
śmy�po�śpiesz�ną�zmia�nę
usta�wy�o prze�ciw�dzia�ła�niu
prze�mo�cy�w ro�dzi�nie.�Dziś,
po trzech�kwar�ta�łach�do�wia�-
du�je�my�się�z MPiPS,�że�na�-
dal�część�prze�pi�sów�usta�wy
jest�mar�twa.�To�by�ło
do prze�wi�dze�nia!�
Ja�ko�or�ga�ni�za�tor�szko�leń
dla�kie�row�ni�ków�GOPS�-ów
zo�ba�czy�łem,�ja�ką�„pa�pie�ro�-
lo�gię”�na�rzu�cił�im�usta�wo�-
daw�ca.�Nie�wiem,�jak�star�-
cza�im�cza�su�i si�ły�na...�po�-
moc�spo�łecz�ną.�Ca�ła�urzęd�-
ni�cza�Pol�ska�zaj�mu�je�się
stan�dar�da�mi�kon�tro�li�za�-
rząd�czej,�któ�re�wpro�wa�dzo�-
no�w 2009�ro�ku�ko�mu�ni�ka�-
tem�mi�ni�stra�fi�nan�sów
(sic!).�Nie�roz�po�rzą�dze�niem
Ra�dy�Mi�ni�strów,�ani�nie�roz�-

po�rzą�dze�niem�mi�ni�stra.�Za�-
łącz�ni�kiem�do ko�lej�ne�go�ko�-
mu�ni�ka�tu�MF�o stan�dar�dach
au�dy�tu�we�wnętrz�ne�go�jest
opra�co�wa�nie...�sto�wa�rzy�sze�-
nia�z Flo�ry�dy�w USA,�któ�re�-
go�au�to�rzy�za�strze�gli�so�bie
ochro�nę�praw�au�tor�skich.�
Trze�ba�by�ło�bun�tu�pre�zy�-
den�tów�naj�więk�szych�miast,
aby�prze�ciw�sta�wić�się�roz�po�-
rzą�dze�niu�MF�zmie�nia�ją�ce�go
spo�sób�li�cze�nia�dłu�gów�sa�-
mo�rzą�dów,�któ�re�– zda�niem
pre�zy�den�ta�Kra�ko�wa�–ogra�-
ni�cza�ich�sa�mo�dziel�ność
gwa�ran�to�wa�ną�przez�Kon�sty�-
tu�cję�i trak�tu�je�roz�sze�rza�ją�co
usta�wę�o fi�nan�sach�pu�blicz�-
nych�oraz�dzia�ła�wstecz.�
Po�dob�nych�utrud�nień�jest
wie�le,�a nad�cho�dzą�na�stęp�-
ne.�Na zgro�ma�dze�niu�na�sze�-
go�Związ�ku�usły�sze�li�śmy
wie�le�gorz�kich�słów�od bur�-
mi�strzów�na te�mat�przy�go�to�-
wy�wa�ne�go�w Kan�ce�la�rii�Pre�-
zy�den�ta�RP�pro�jek�tu�usta�wy
o wzmoc�nie�niu�udzia�łu
miesz�kań�ców�w sa�mo�rzą�dzie
te�ry�to�rial�nym,�któ�ra�ich�zda�-
niem�bar�dzo�utrud�ni�dzia�łal�-
ność�or�ga�nów�gmin.�
Jak�to�moż�li�we?�Prze�cież
wśród�do�rad�ców�Pre�zy�den�ta
RP�są�twór�cy�re�for�my�sa�mo�-
rzą�do�wej�z 1990�ro�ku.�Czy
jest�w Pol�sce�wła�dza,�któ�ra
na�praw�dę�czu�wa�nad sys�te�-
mem�praw�nym?

zgso@zgso.org.pl
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Jaki dostęp do informacji publicznej
zwracam

uwagę

Ile jest demokracji w demokracji ?

Niedźwiedzia przysługa

Mi�nus dla�Krzysz�to�fa�Bu�gli,�bur�mi�strza�Żo�li�bo�rza,�któ�-
ry�za�trud�nił�w�urzę�dzie�dziel�ni�cy�wi�ce�dy�rek�to�ra�ośrod�-
ka�po�mo�cy�spo�łecz�nej,�na�któ�rym�cią�żą�pro�ku�ra�tor�skie
za�rzu�ty.�Po�nad�to�bur�mistrz�prze�niósł�z�bu�dże�tu�OPS�-u�do
bu�dże�tu�urzę�du�dziel�ni�cy�po�nad�65�tys.�zł�na�wy�na�gro�dze�nie

no�we�go�pra�cow�ni�ka�Wy�dzia�łu�Spraw�Spo�łecz�nych�i�Zdro�wia.�Bę�dzie�on

za�ra�biać�mie�sięcz�nie�oko�ło�8�tys.�zł�z�do�dat�ka�mi,�czy�li�wię�cej,�niż�za�ra�bia�-

ją�je�go�prze�ło�że�ni�w�wy�dzia�le.

10 mld zł

Logicznie

rzecz

biorąc

okiem

praktyka

 
wy�no�si�za�dłu�że�nie�osób�uchy�la�ją�-

cych�się�od�pła�ce�nia�ali�men�tów.

NIK�skry�ty�ko�wał�gmi�ny�za�opie�-

sza�łe�eg�ze�kwo�wa�nie�na�leż�no�ści

przeczytane...

Jak wi dać, Alek san der Bu wel ski nie po tra fił od na leźć się w tym

no wym ukła dzie. Nie chciał być list kiem fi go wym dla ko ali cji

PiS i SLD. Krzy stek po zbył się jed ne go z lep szych za stęp ców

pre zy den ta, ja kich miał Szcze cin.

Sta�ni�sław�Gaw�łow�ski,�szef�za�chod�nio�po�mor�skiej�PO�o�odej�-

ściu�Bu�wel�skie�go�ze sta�no�wi�ska�wi�ce�pre�zy�den�ta,�ga�ze�ta.pl


