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samorządowcy na ceLowniku...

Plus dla�Ewy�Ma�li�now�skiej�-Gru�piń�skiej,�prze�wod�ni�czą�-
cej�Ra�dy�Mia�sta�War�sza�wy�za�pro�po�zy�cję�no�wych�za�sad
wy�na�gra�dza�nia�rad�nych.�Prze�wod�ni�czą�ca�po�stu�lu�je,�aby�die�ta

rad�nych�by�ła�uza�leż�nio�na�od�obec�no�ści�na�se�sjach�i�udzia�łu

w�gło�so�wa�niach.�Pa�ni�prze�wod�ni�czą�ca�nie�po�stu�lu�je�wpraw�-

dzie�cał�ko�wi�te�go�zre�zy�gno�wa�nia�z�diet,�ale�jest�to�mo�że�krok,�któ�ry�spra�wi,

że�war�szaw�scy�rad�ni�prze�sta�ną�być�na�zy�wa�nia�„die�te�ty�ka�mi”,�o�czym�wspo�-

mi�na�ł�na�na�szych�ła�mach�Je�rzy�Stę�pień.

Za wsze by łem zwo len ni -
kiem sil nej wła dzy wy ko -
naw czej w sa mo rzą dzie. 

Dys ku sję, ile ma mieć wła -
dzy ra da – ko le gial ny or gan
uchwa ło daw czy, a ile bur -
mistrz ja ko or gan wy ko naw -
czy, ma my już wła ści wie za
so bą. Po dział kom pe ten cji
praw nie za pi sa ny i ukształ -
to wa ny prak ty ką sa mo rzą do -
wą nie stwa rza więk szych
pro ble mów. Oczy wi ście zda -

rza ło się, że ra da bę dą ca w
opo zy cji do bur mi strza ro bi -
ła mu na złość np. ob ni ża jąc
znacz nie wy na gro dze nie, al -
bo mi mo do bre go wy ko na nia
bu dże tu, nie uchwa la jąc ab -
so lu to rium. To by ły jed nak
wy jąt ki od re gu ły – re gu ły
con sen su su i współ pra cy.

Ra da ma prze cież bar dzo
waż ne funk cje sta no wią ce 
i kon tro l ne. Rad ni ma ją pra -
wo i obo wią zek wie dzieć 
o efek tach dzia łal no ści
urzę du gmi ny jak naj wię cej.

Czy w tym kon tek ście
uchwa ła ra dy jed ne go 
z mia ste czek, aby bur mistrz
skła dał spra woz da nia o po -
zy ska nych środ kach z UE
jest żą da niem „z Księ ży ca” 
i zło śli wo ścią?

A jed nak wo je wo da w try -
bie nad zo ru uznał, że ra da
nie ma pra wa przyj mo wać
ta kiej uchwa ły, nie ma pra -
wa żą dać ta kie go spra woz -
da nia i uchwa łę uchy lił.

Czy rad ni po win ni więc w
punk cie ob rad „wol ne wnio -
ski i oświad cze nia” zwra cać
się z proś bą do bur mi strza,
aby był ła skaw ich jed nak
in for mo wać (je że li bę dzie
miał ocho tę) o dzia ła niach
na rzecz po zy ska nia środ -
ków z UE i ich wy so ko ści?

Czy na pew no zła ma niem
pra wa jest żą da nie or ga nu
sta no wią ce go do ty czą ce 
ra por to wa nia o kon kret nych
dzia ła niach or ga nu wy ko -
naw cze go? 

tadeuszwrona7@gmail.com

Sa mo rzą dy za po wia da ją, że
bę dą mu sia ły za my kać szko -
ły. W naj gor szej sy tu acji są
ma łe, wiej skie pla ców ki, w
któ rych uczy się nie wię cej
niż 40 uczniów.

Ro sną kosz ty utrzy ma nia
ucznia z uwa gi na niż de mo -
gra ficz ny oraz pod wyż ki płac
dla na uczy cie li. Są tak że in ne
przy czy ny – od 1 stycz nia br.
obo wią zu je no wa usta wa o
fi nan sach pu blicz nych, zgod -
nie z któ rą do cho dy gmi ny
mu szą się rów no wa żyć z wy -
dat ka mi bie żą cy mi, ina czej

RIO nie za ak cep tu je bu dże tu,
co mo że się skoń czyć za rzą -
dem ko mi sa rycz nym. 

Mi ni ster stwo Edu ka cji
przy zna je, iż w związ ku z ni -
żem de mo gra ficz nym w cią -
gu ostat nich pię ciu lat ze
szkół „znik nął” ca ły rocz nik
uczniów. Stąd po mi mo wzro -
stu sub wen cji w tych la tach
o pra wie 12 mld zł (o jed ną
trze cią) sa mo rząd gmin ny
do sta je do fi nan so wa nie na
uczniów z bu dże tu pań stwa
w uśred nio nej pod wzglę dem
licz by uczniów szko le pod -
sta wo wej, mniej sze o pra wie
100 tys. zł niż pięć lat te mu.

Szko da, że MEN nie po da je
in for ma cji o ol brzy mich kosz -
tach, ja kie po no szą JST, bę -
dą ce or ga nem pro wa dzą cym
dla za dań oświa to wych, w
tym płac na uczy cie li oraz
utrzy ma nia i roz wo ju ba zy.

Czę sto w bu dże tach gmin są
to naj więk sze wy dat ki, kosz -
tem któ rych jest wy kre śla nie
za dań in we sty cyj nych i spo -
łecz nych, tak że po trzeb nych
dla roz wo ju tych gmin. Ana li -
zu jąc pro blem za my ka nia
szkół, nie mó wi się o skut -
kach spo łecz nych, ode rwa niu
ucznia od je go śro do wi ska i
wię zi lo kal nych, szko łe ja ko
miej scu in te gra cji spo łecz nej
oraz przy szło ści pla có wek
oświa to wych.

Je dy ną mia rą po dej mo wa -
nia tych nie po pu lar nych śro -
do wi sko wo de cy zji jest czyn -
nik fi nan so wy, to on głów nie
de ter mi nu je po dej mo wa nie
de cy zji skut ku ją cych po trze -
bą do sto so wa nia sie ci pla có -
wek do otrzy my wa nych sub -
wen cji i oszczęd no ści wła -
snych wy dat ków.

janponulak@wp.eu
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W stycz niu w pa ła cu pre zy -
denc kim pod czas Fo rum „Sa -
mo rząd Te ry to rial ny dla Pol -
ski” za ape lo wa łem do Pre zy -
den ta RP Bro ni sła wa Ko mo -
row skie go, aby sku pić się na
prze strze ga niu gwa ran cji
kon sty tu cyj nych dla sa mo rzą -
du gmin ne go. Kon sty tu cja
RP we szła w ży cie 17 paź -
dzier ni ka 1997 r., a przez ko -
lej ne 2 la ta trwał okres do sto -
so waw czy. Wśród gwa ran cji
kon sty tu cyj nych wy mie ni łem
art. 164., któ ry w ust. 1 i 3
sta no wi, że „1. Pod sta wo wą
jed nost ką sa mo rzą du te ry to -
rial ne go jest gmi na.”, a „3.
Gmi na wy ko nu je wszyst kie
za da nia sa mo rzą du te ry to rial -
ne go nie za strze żo ne dla in -
nych jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go.”

W ape lu Związ ku Gmin
Ślą ska Opol skie go do Pre zy -
den ta cho dzi ło przede
wszyst kim o to, aby spraw -
dzić, czy po wdro że niu Kon -
sty tu cji usta wy i roz po rzą -
dze nia by ły zgod ne z gwa -

ran cja mi kon sty tu cyj ny mi
dla sa mo rzą dów gmin nych.
W na szym Związ ku pra cu je -
my nad pro jek tem usta wy,
któ ra na pra wi prze pi sy
ustaw nie zgod ne z ty mi gwa -
ran cja mi kon sty tu cyj ny mi.

Gło śne wy da rze nie do da ło
nam te raz no wych ar gu men -
tów. Oto Rząd Pre mie ra Tu -
ska ogło sił, że jed na z pię ciu
re form Rzą du Pre mie ra Buz -
ka ma po waż ną wa dę kon -
struk cyj ną, któ ra gro zi za wa -
le niem się fi nan sów pań stwa
i trze ba ją te raz szyb ko na -
pra wić. Cho dzi oczy wi ście o
re for mę eme ry tal ną w od nie -
sie niu do OFE.

Ale prze cież w la tach 1998-
2000 ów cze sny rząd wpro wa -
dził jesz cze in ne wiel kie re -
for my: ad mi ni stra cji pu blicz -
nej, edu ka cji, kas cho rych i
gór nic twa. Uza sad nio ne jest
py ta nie: czy te re for my rów -
nież nie za wie ra ły kon struk -
cyj nych wad i czy nie na le ży
ich obec nie rów nie szyb ko
na pra wić? Uwa ża my, że tak
wła śnie by ło w przy pad ku re -
for my po wia to wej i wo je -
wódz kiej oraz wiel kich zmian
w oświa cie. Dla nas naj gor -
sze by ło ode bra nie gmi nom
za dań pu blicz nych, któ re do -
brze wy ko ny wa ły. To trze ba
na pra wić.

zgso@zgso.org.pl

Jan�Ponulak
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Tomalik
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Szkoły do likwidacji
zwracam

uwagę

Krótka rozprawa między trzema osobami

Reforma reformy, ale... której?

Mi�nus dla�Wie�sła�wa�Wil�czyń�skie�go,�dy�rek�to�ra�Biu�ra
Spor�tu�i�Re�kre�acji�Urzę�du�m.st.�War�sza�wy, któ�ry�na�ma�-

wia�swo�ich�pod�wład�nych�na�stu�dia�po�dy�plo�mo�we,�na�któ�-

rych�sam�bę�dzie�wy�kła�dał.�Jak�po�da�je�Ga�ze�ta�Wy�bor�cza,�

dy�rek�tor�na�fir�mo�wym�pa�pie�rze�urzę�du�mia�sta�na�ma�wia�

swo�ich�pod�wład�nych�do�za�pi�sa�nia�się�na�stu�dia�po�dy�plo�mo�we�„Za�rzą�dza�-

nie�spor�tem”�na�Aka�de�mii�Le�ona�Koź�miń�skie�go.�

1,5 mln zł

Logicznie

rzecz

biorąc

okiem

praktyka

 
kosz�to�wał�pa�kiet�pla�ty�no�wy,�któ�ry

upraw�nia�do�ko�rzy�sta�nia�z�naj�lep�-

szej�lo�ży�na�sta�dio�nie�pił�kar�skim

na�Eu�ro�2012�we�Wro�cła�wiu

przeczytane...

W wiej skich gmi nach nie ma szans na zwięk sze nie do cho du

wła sne go. Nie ma my wiel kich firm oraz wpły wów z CIT -ów,

PIT -ów. Po dat ki rol ne ma my win do wać? Mam oszczę dzać na

wy dat kach bie żą cych? Jak? Za dań przy by wa, a ja od wie lu lat

na 17 eta tach urzęd ni czych pro wa dzę gmi nę. Ab surd. Wszyst -

ko mi ni ster na ka zu je z gó ry. Na co wy dać, ile, kie dy. To ma być

sa mo rząd? Je ste śmy za kład ni ka mi, nie sa mo rzą dow ca mi.  

Zbi�gniew�Ki�ta,�wójt�Sła�bo�szo�wa,�por�tal�„Dzien�nik�Pol�ski”


