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Plus dla�Ja�nu�sza�Żmur�kie�wi�cza,�pre�zy�den�ta�Świ�no�uj�-
ścia�za�skon�tro�lo�wa�nie�li�sty�ocze�ku�ją�cych�na�przy�dział
lo�ka�li�ko�mu�nal�nych.�W ko lej ce po miesz ka nie znaj do wa ło
się mię dzy in ny mi ośmio ro dzie ci wy so kich urzęd ni ków 
Za kła du Go spo dar ki Miesz ka nio wej. Oso by te wnio ski 

o miesz ka nie zło ży ły nie daw no, a mi mo to by ły wy żej na li ście niż nie za -
moż ni pe ten ci, ocze ku ją cy na lo kum od lat. Rad ni PO do ma ga ją się 
skon tro lo wa nia przy dzia łu miesz kań w la tach 2002-2010.

Czy ope ra cja na ży wym
or ga ni zmie jest moż li wa?
TAK.

Czy ope ra cja na czy jejś
pry wat nej wła sno ści bez
wie dzy i zgo dy wła ści cie la
jest moż li wa? Też nie ste ty
TAK! Jak to? Tak to!

Wójt prze sy ła wła ści cie lo -
wi dział ki de cy zję o wy so -
ko ści po dat ku, tym ra zem z
zu peł nie no wy mi staw ka mi,
za łą cza jąc wy pis z ewi den -
cji grun tów i bu dyn ków,
wy ni ka ją cy z no wej kla sy fi -

ka cji, gdzie na przykład
część bu dow la na sta ła się
la sem. Obu rzo ny wła ści ciel
pro te stu je. Wójt stwier dza,
że jest tyl ko wy ko naw cą de -
cy zji sta ro sty o zmia nie kla -
sy fi ka cji grun tów.

To praw da, sta ro sta ma
pra wo do prze glą du grun -
tów i prze pro wa dze nia mo -
der ni za cji ewi den cji zgod -
nie ze sta nem fak tycz nym.
Według usta wy wy star czy,
ja ko for mę po wia do mie nia
wła ści cie li o roz po czę ciu
prac geo de zyj nych, zwią za -
nych z ak tu ali za cją, za wie -
sić in for ma cję w bu dyn ku
sta ro stwa i dać ogło sze nie
do ga ze ty. Wy ło że nie pro -
jek tu mo der ni za cji ewi den -
cji po prze dza też ogło sze nie
w ga ze cie.

Z for mal ne go punk tu wi -

dze nia wszyst ko więc się
zga dza, tyl ko czy na pew no
wła ści cie le mie li szan sę 
tra fić na wy da nie ga ze ty 
z ogło sze niem? Mo gą to
być prze cież oso by miesz ka -
ją ce w róż nych, na wet od le -
głych miej scach. 

Je że li sza nu je my pra wo
wła sno ści (a po dob no jest
ono świę te), to każ dy wła -
ści ciel po wi nien otrzy mać
in dy wi du al ne po wia do mie -
nie o dzia ła niach pro wa -
dzo nych na je go wła sno ści 
i tak na le ża ło by zmie nić 
za pi sy w usta wie Pra wo
geo de zyj ne i kar to gra ficz ne
i w sto sow nym roz po rzą -
dze niu.

I nie mów my o kosz tach,
bę dą zni ko me. 

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Po dob no PO wy bo rach,
PO chce wpro wa dzić po da -
tek li nio wy. Po da tek li nio -
wy po pie ra też, jak się oka -
zu je, PSL i PJN. Więc dla -
cze go nie wpro wa dzić go
przed wy bo ra mi już na no -
wy rok po dat ko wy???

Co praw da dziś po da tek
li nio wy nie ma ta kie go zna -
cze nia eko no micz ne go, ja -
kie miał by 18 lat te mu, gdy
po stu lo wa li śmy je go wpro -
wa dze nie. Ale miał by zna -

cze nie po li tycz no -ide owe. 
Naj bar dziej zdu mie wa

mnie, że ta kie po my sły się
po ja wia ją. Bo to ozna cza,
że po li ty cy do strze ga ją po -
ten cjał po li tycz ny w po stu -
la cie po dat ku li nio we go 
i nie bo ją się go ja ko ha sła.
Więc dla cze go bo ją się go
wpro wa dzić?  

Naj za baw niej szy jest po -
mysł PJN: po da tek li nio wy
ma wy nieść 19 procent. To
zna czy, że ma ją za miar
pod wyż szyć staw kę po dat -
ku dla 95 procent po dat ni -
ków! Pew nie pój dą śla dem
Mi strza Bal ce ro wi cza, któ ry
w 1998 ro ku za pro po no wał
swo ją au tor ską kon cep cję
po dat ku li nio we go w wy so -
ko ści 22 procent i pró bo wał
lu dziom za ko mu ni ko wać,

że 22 procent to bę dzie
mniej niż 20 procent.

Spryt niej za cho wu je się
Platforma Obywatelska 
i Polskie Stronnictwo
Ludowe – bo nie po da ją
ewen tu al nej staw ki po dat -
ku li nio we go. Idąc da lej
tro pem pro po zy cji Pa na
Pro fe so ra Bal ce ro wi cza, 
że staw ki po dat ko we PIT,
CIT i VAT po win ny być ta -
kie sa me (nie wia do mo dla -
cze go) oraz wła sne go ha sła
3x15, mo że się oka zać PO
wy bo rach, że PO za pro po -
nu je 3x23 – bo sko ro VAT
zo stał już pod nie sio ny do
23 procent, to na le ży in ne
staw ki do te go sa me go po -
zio mu wy rów nać – że by
„ład nie wy glą da ło”. 

www.blog.gwiaz�dow�ski.pl
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Już naj wyż szy czas, aby po
21 la tach od wpro wa dze nia
sa mo rzą du te ry to rial ne go
rzą dzą cy zmie ni li swo je po -
dej ście do two rze nia no we -
go pra wa dla gmin. Usta wy
po win ny być uchwa la ne po
głę bo kim na my śle i z na -
praw dę waż nych po wo dów,
z dłu gim va ca tio le gis. Rad -
ni, pre zy den ci, bur mi strzo -
wie, wój to wie i ich współ -
pra cow ni cy ma ją już wy -
star cza ją co utrud nio ną pra -
cę. Du ża część ich cza su i
ener gii jest po chła nia na
przez nie ustan ne wy ja śnia -
nie za wi ło ści i wza jem nej
sprzecz no ści ustaw i roz po -
rzą dzeń. Nie daw ne spo tka -
nie na czel ni ków wy dzia łów
oświa ty z na sze go re gio nu
po ka za ło, aż do bó lu, jak
du żo pro ble mów stwa rza
pra wo oświa to we, za ra zem
nie pre cy zyj ne i nad mier nie
szcze gó ło we. Je den z mów -
ców za uwa żył, że wbrew
na zwie usta wa o sys te mie
oświa ty sta no wi zle pek róż -
nych sys te mów.

Tym cza sem mi ni ster edu -

ka cji na ro do wej przy go to -
wa ła li czą cy 150 stron pro -
jekt usta wy o zmia nie usta -
wy o sys te mie oświa ty i nie -
któ rych in nych ustaw. Pro -
jekt prze wi du je m.in. no wy
sys tem oce nia nia ja ko ści
edu ka cji wraz z po wsta -
niem no wych in sty tu cji i li -
kwi da cją ku ra to riów oświa -
ty, moż li wość zle ca nia
przez jed nost ki sa mo rzą du
te ry to rial ne go or ga ni za cjom
po za rzą do wym lub in nym
pod mio tom re ali za cji swo -
ich za dań oświa to wych, no -
we for my gru po wa nia pu -
blicz nych szkół i przed szko -
li. W ja kim kształ cie rząd
przyj mie ten pro jekt? Czy
przed wa ka cja mi par la ment
uchwa li no we li za cję usta -
wy? Już so bie wy obra żam
jej po śpiesz ne wpro wa dza -
nie. Ro zu miem po trze bę
zmian w oświa cie, ale oba -
wiam się ko lej ne go za mie -
sza nia w wy ni ku tej re for -
my. W 2012 ro ku ma 
prze cież na stą pić fi nał po -
przed niej, po le ga ją cej na
ob ni że niu wie ku szkol ne go
i upo wszech nie niu wy cho -
wa nia przed szkol ne go. 

Rzą dzą cy zgu bi li bu so lę.
Na stę pu ją nie ustan ne 
zmia ny w oświa cie, głów nie
utrud nia jąc to, co w tej
dzie dzi nie jest naj waż niej -
sze.

zgso@zgso.org.pl
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Podatek liniowy ma potencjał
z punktu

widzenia

sceptyka

O nas bez nas

Najważniejsze: nie utrudniać

Mi�nus przy�zna�je�my�rad�ne�mu�Ino�wro�cła�wia�Ja�nu�szo�wi
Ra�dzi�kow�skie�mu�za�żar�to�bli�we�„hi�sto�rycz�ne”�zdję�cie
umiesz�czo�ne�na�Fa�ce�bo�oku.�Ra dzi kow ski zro bił zdję cie
rad ne mu Grze go rzo wi Kacz mar ko wi z łań cu chem prze wod ni -
czą ce go w ga bi ne cie Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej.

Żar ty skoń czy ły się do nie sie niem do pro ku ra tu ry przez trze cie go rad ne go,
Jac ka Ole cha. Au tor i bo ha ter zdję cia uwa ża ją za rzu ty o znie wa że nie sym -
bo li za ab surd o pod tek ście po li tycz nym. 

1,1 mln zł

Logicznie

rzecz

biorąc

okiem

praktyka

 
miał za pła cić Gdańsk pry wat ne -
mu przed się bior cy za dźwig
stocz nio wy, któ ry wcze śniej
przed się bior ca od ku pił 
od stocz ni za 510 tys. zł

przeczytane...

Spo�tka�ło�nas�wiel�kie�roz�cza�ro�wa�nie.�Wy�da�wa�ło�się,�że�usta�-

wa�przy�nie�sie�ob�ni�że�nie�kosz�tów,�a�sta�ło�się�zu�peł�nie�ina�czej.

Pre�zy�dent�po�szedł�w�złym�kie�run�ku.�Pod�wyż�ki�nie�roz�wią�żą

wca�le�bra�ku�miejsc�w�żłob�kach.�

To�masz�Le�wan�dow�ski,�prze�wo�de�ni�czą�cy�klu�bu�rad�nych

SLD�w�Po�zna�niu�(o�usta�wie�żłob�ko�wej),�Głos�Wiel�ko�pol�ski


