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Da�riusz�Ko�łek,�prze�wod�ni�czą�cy
Ra�dy�Mia�sta�Tar�no�brze�ga�zre�zy�-

gnu�je�z�zaj�mo�wa�ne�go�sta�no�wi�ska.�Je�go�re�zy�-
gna�cja�to�kon�se�kwen�cja�ob�ję�cia�fo�te�la�wi�ce�-
pre�zy�den�ta�przez�je�go�żo�nę.�Pra�wo�nie�za�-
bra�nia,�by�dwa�naj�waż�niej�sze�sta�no�wi�ska�w
mie�ście,�pia�sto�wa�ło�mał�żeń�stwo�ale�Da�riusz

Ko�łek�uwa�ża,�że�by�ło�by�to�nie�etycz�ne.�Re�zy�gna�cję,�zło�ży
jed�nak�do�pie�ro�po�uchwa�le�niu�bu�dże�tu�mia�sta�na�2011�rok,
co�na�stą�pi�naj�póź�niej�w�lu�tym.

Par�la�ment�uchwa�lił�no�wy
Ko�deks�Wy�bor�czy.�Od�po�-
cząt�ku�jest�on�jed�nak�pra�-
wem�nie�spój�nym.�Za�sta�na�-
wia�ją�ce�jest�wy�klu�cze�nie
miast�na�pra�wach�po�wia�tów
z�gmin,�w�któ�rych�rad�ni�bę�dą
wy�bie�ra�ni�w�okrę�gach�jed�no�-
man�da�to�wych.�Trud�no�zro�zu�-
mieć,�co�skło�ni�ło�po�słów�i�se�-
na�to�rów�do�za�sto�so�wa�nia�ta�-
kie�go�roz�róż�nie�nia.�Oba�wiam
się,�że�gło�so�wa�nie�nad�tym
prze�pi�sem�nie�by�ło�po�prze�-

dzo�ne�ja�kąś�głę�bo�ką�re�flek�-
sją.�Je�że�li�par�le�men�ta�rzy�ści
chcie�li�za�sto�so�wać�kry�te�rium
wiel�ko�ścio�we,�to�trze�ba�im
przy�po�mnieć,�że�nie�wszyst�-
kie�mia�sta�na�pra�wach�po�-
wia�tu�to�mia�sta�du�że.�Są
wśród�nich�śred�nie,�lub�na�-
wet�ma�łe�mia�sta,�któ�re�jed�-
nak�przed�re�for�mą�ad�mi�ni�-
stra�cyj�ną�by�ły�sto�li�ca�mi�ów�-
cze�snych�wo�je�wództw�i�nie
zre�zy�gno�wa�ły�ze�sta�tu�su�po�-
wia�tu.�Z�dru�giej�stro�ny�jest
wie�le�więk�szych�miast,�któ�re
nie�ma�ją�sta�tu�su�po�wia�tów
grodz�kich.�Wy�bor�cy�mo�gą�się
za�sta�na�wiać�dla�cze�go�w�Cie�-
cha�no�wie�(li�czą�cym�45�tys.
miesz�kań�ców�–�po�wiat
grodz�ki)�wy�bo�ry�bę�dą�pro�-

por�cjo�nal�ne,�a�w�Ino�wro�cła�-
wiu�(76�tys.�–�bez�praw�po�-
wia�tu)�bę�dą�się�już�od�by�wać
we�dług�no�wych�za�sad.
Dla�te�go�przy�pusz�czam,�że
mia�sta�na�pra�wach�po�wia�-
tów�nie�zo�sta�ły�wy�klu�czo�ne
z�sys�te�mu�JOW�z�po�wo�dów
me�ry�to�rycz�nych,�a�z�ja�kiś
nie�ja�snych�po�wo�dów�po�li�-
tycz�nych.
Przy�oka�zji�war�to�zwró�cić
uwa�gę�na�pro�blem�ta�kich
miast,�jak�Ino�wro�cław�czy
Gnie�zno.�Brak�upraw�nień
po�wia�tu�utrud�nia�za�rzą�dza�-
nie�ty�mi�jed�nost�ka�mi.�Zwią�-
zek�Miast�Pol�skich�wie�lo�-
krot�nie�po�pie�rał�ich�sta�ra�nia
o�uzy�ska�nie�sta�tu�su�po�wia�tu
grodz�kie�go.�

Pan�Mi�ni�ster�Ja�cek�Ro�-
stow�ski�prze�stał�być�Naj�lep�-
szym�Mi�ni�strem�Fi�nan�sów
w�Eu�ro�pie.�W�naj�now�szym
ran�kin�gu�„Fi�nan�cial�Ti�mes”
upla�so�wał�się�na�miej�scu
dru�gim.�Jest�więc�od�dziś
Pra�wie�Naj�lep�szym�Mi�ni�-
strem�Fi�nan�sów�w�Eu�ro�pie.
Pierw�sze�miej�sce�za�jął�mi�ni�-
ster�fi�nan�sów�Nie�miec�Wol�-
fgang�Scha�eu�ble.�Ten�to�mu�-
si�do�ko�ny�wać�cu�dów,�na�
ba�ilo�ut�Gre�cji�i�Ir�lan�dii.
Na�szą�du�mę�z�na�sze�go�Mi�-
ni�stra�mo�że�mą�cić�tro�szecz�-
kę,�że�w�pod�ka�te�go�rii�„cur�-

rent�bond�yie�ald�rank”�Pan
Mi�ni�ster�upla�so�wał�się�na
15,�po�zy�cji�(na�dzie�więt�na�-
stu�skla�sy�fi�ko�wa�nych�mi�ni�-
strów),�wy�prze�dza�jąc�nie�-
znacz�nie�mi�ni�strów�fi�nan�-
sów:�Por�tu�ga�lii,�Wę�gier,�Ir�-
lan�dii�i�Gre�cjii.�Czyż�by�to
ozna�cza�ło,�że�po�Gre�cji�i�Ir�-
lan�dii�oraz�za�po�wia�da�nej
nie�ba�wem�Por�tu�ga�lii,�czas
przyj�dzie�na�Pol�skę?
Pan�Mi�ni�ster�Ro�stow�ski
wy�gry�wa�„w�cu�glach”�pod�-
ran�king�eko�no�micz�ny.�Co
praw�da�w�pod�-pod�-ran�kin�gu
„de�fi�cyt”�pla�su�je�się�na
miej�scu�12.,�ale�za�to�w
pod�-pod�-ran�gin�gu�„Q2�2010
GDP�w�po�rów�na�niu�do
GDP�sprzed�kry�zy�su”�jest
zde�cy�do�wa�nie�na�miej�scu�1.
I�niech�to�bę�dzie�nasz�po�-
wód�do�du�my!

Co�cie�ka�we,�Mi�ni�ster�Ro�-
stow�ski�był�po�dob�no�do�brym
pro�mo�to�rem�go�spo�dar�cze�go
suk�ce�su�Pol�ski�za�gra�ni�cą,
„tłu�ma�cząc�do�bre�wy�ni�ki�go�-
spo�dar�ki�de�cy�zja�mi�ob�niż�ki
po�dat�ków�w�przeded�niu�re�ce�-
sji�i�po�skro�mie�nia�wy�dat�ków
pu�blicz�nych”.�Tak�przy�naj�-
mniej�moż�na�prze�czy�tać�na
stro�nach�PB.
A�mi�się�wy�da�wa�ło,�że�„po�-
dat�ki�w�przeded�niu�re�ce�sji”
to�ob�ni�ża�ła�Mi�ni�ster�Gi�low�-
ska,�za�co�ją�Ro�stow�ski�ru�gał
w�Sej�mie�pod�czas�de�ba�ty�bu�-
dże�to�wej,�a�wy�dat�ków�pu�-
blicz�nych�nie�tyl�ko�nie�po�-
skra�miał,�ale�wręcz�dał�im
„po�sza�leć”�–�o�czym�świad�-
czy�15.�po�zy�cja�w�„cur�rent
bond�yie�ald�rank”.
Hi�po�kry�zja� to� chy�ba� nie
tyl�ko�w�USA�się�roz�sza�la�ła.
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Aż�strach�wziąć�do�rąk�ko�lej�-
ny�Dzien�nik�Ustaw.�Po�stre�sie
spo�wo�do�wa�nym�kam�pa�nią
wy�bor�czą�na�sa�mo�rzą�dow�ców
spa�da�ją�skut�ki�no�wych�ustaw.
Na�te�mat�ich�ja�ko�ści�praw�ni�-
cze�au�to�ry�te�ty�wy�da�ją�czę�sto
miaż�dżą�ce�opi�nie.�Nie�dzi�wi
mnie,�że�twór�cy�tych�nie�uda�-
nych�ak�tów�praw�nych�nie
rosz�czą�so�bie�pre�ten�sji�do
praw�au�tor�skich.�A�mo�że�to
by�ła�by�re�cep�ta�na�na�pra�wie�nie
pol�skie�go�sys�te�mu�praw�ne�go,
gdy�by�wy�raź�nie�za�zna�czyć,
kto�jest�au�to�rem�pro�jek�tu,�kto
wniósł�do�nie�go�po�praw�ki,�kto
go�osta�tecz�nie�uchwa�lił.
Dzi�siej�sze�upra�wia�nie�po�li�-
ty�ki�na�po�zio�mie�pań�stwa
sta�ło�się�wiel�kim�te�atrem.�Po�-
li�ty�cy�za�bie�ga�ją�o�wzglę�dy�pu�-
blicz�no�ści,�pusz�cza�ją�do�nas
oko�z�te�le�wi�zo�ra�lub�z�in�ter�-
ne�tu.�Ale�po�przez�sta�no�wie�-
nie�pra�wa�ma�ją�ogrom�ny
wpływ�na�co�dzien�ne�ży�cie.
Sko�ro�mi�ni�stro�wie,�po�sło�wie�i
se�na�to�ro�wie�de�cy�du�ją�o
kształ�cie�ustaw,�to�po�win�ni

po�no�sić�re�al�ną�od�po�wie�dzial�-
ność�za�ich�skut�ki,�zwłasz�cza
za�skut�ki�błęd�nych�za�pi�sów.
Tzw.�„od�po�wie�dzial�ność�po�li�-
tycz�na”�już�nie�wy�star�cza.
Do�Se�na�tu�tra�fi�ła�usta�wa�o
od�po�wie�dzial�no�ści�ma�jąt�ko�-
wej�funk�cjo�na�riu�szy�pu�blicz�-
nych�za�ra�żą�ce�na�ru�sze�nie
pra�wa.�Usta�wa�prze�wi�du�je
su�ro�we�ka�ry�dla�wy�ko�naw�ców
pra�wa�za�„je�go�ra�żą�ce�na�ru�-
sze�nie”.�Za�wie�ra�od�mien�ną
de�fi�ni�cję�„funk�cjo�na�riu�sza�pu�-
blicz�ne�go”,�któ�ra�spra�wia,�że
w�od�róż�nie�niu�od�ka�ta�lo�gu
funk�cjo�na�riu�szy�pu�blicz�nych
wpi�sa�ne�go�do�Ko�dek�su�Kar�-
ne�go,�tu�od�po�wie�dzial�ność
nie�obej�mu�je�usta�wo�daw�ców.�
Uwa�żam,�że�ra�żą�co�ni�ska
ja�kość�pra�wa,�o�któ�rej�tak�do�-
bit�nie�wy�ra�ża�się�Sąd�Naj�-
wyż�szy�w�do�rocz�nych�spra�-
woz�da�niach,�po�wo�du�je�wy�-
mier�ne�skut�ki�dla�mi�lio�nów
oby�wa�te�li,�dla�bu�dże�tu�pań�-
stwa�i�ma�jąt�ku�pań�stwo�we�go,
a�zwłasz�cza�dla�bu�dże�tów
gmin�i�ich�ma�jąt�ku.�Spraw�cy
tych�strat�nie�mo�gą�być�chro�-
nie�ni�im�mu�ni�te�tem,�swo�istą
nie�-od�po�wie�dzial�no�ścią.
Nie�do�ma�gam�się�kar�pie�-
nięż�nych�dla�au�to�rów�„bu�bli
praw�nych”,�lecz�na�pięt�no�wa�-
nia�ich�przed�opi�nią�pu�blicz�ną.
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Urzę�dzie�Mia�sta�no�we�go�sta�no�wi�ska�–�kon�-
sul�tan�ta�pre�zy�den�ta�ds.�kon�tak�tów�z�Ra�dą
Mia�sta�i�ra�da�mi�dziel�nic.�Sta�no�wi�sko�ob�jął
Pa�weł�Su�larz,�by�ły�rad�ny,�wy�rzu�co�ny�z�Plat�-
for�my�Oby�wa�tel�skiej.�Bio�rąc�pod�uwa�gę,�że

PO�ma�więk�szość�w�kra�kow�skiej�ra�dzie,�moż�na�się�spo�-
dzie�wać,�że�de�cy�zja�pre�zy�den�ta�wpły�nie�na�po�gor�sze�nie
sto�sun�ków�mię�dzy�ra�dą�a�urzę�dem�pre�zy�den�ta.�
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rocz�nie�pła�ci�sta�ty�stycz�ny�war�-

sza�wiak�na�utrzy�ma�nie�mia�sta.

To�pra�wie�dwa�ra�zy�więcej�niż
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