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samorządowcy na ceLowniku...

Plus dla Ro ber ta Bie dro nia, pre zy den ta Słup ska, za wal kę z ko -

rup cją we wła snym urzę dzie. Wy bra ny w cza sie ostat nich wy bo -

rów sa mo rzą do wych pre zy dent zde cy do wał się zwol nić sze fa miej -

skie go Biu ra Urba ni stycz ne go w związ ku z po dej rze wa niem go o

udział w afe rze ko rup cyj nej. We zwał też Cen tral ne Biu ro An ty ko rup cyj ne w ce lu

prze pro wa dze nia kon tro li prze bie gu zmian miej skich pla nów za go spo da ro wa nia

prze strzen ne go. An drzej Kacz mar czyk, by ły wi ce pre zy dent, któ ry w po przed nim

ro ku tak że kan dy do wał na urząd pre zy den ta Słup ska, jest po dej rze wa ny o przy ję -

cie ko rzy ści ma jąt ko wej w wy so ko ści 50 ty się cy zło tych na rzecz zmian w pla -

nach prze strzen nych mia sta i prze zna cze nie jej na wła sną kam pa nię. (js) 

Kie dy w 2009 r. w no wej wie -
lo let niej stra te gii roz wo ju mo -
je go mia sta po da li śmy pro gno -
zę wska zu ją cą, że w 2030 r.
lud ność zmniej szy się o pra wie
50 ty s. osób, tj. o 20 proc., spa -
dły na nas gro my. Zo sta li śmy
oskar że ni o chęć wy lud nie nia
mia sta. Czy nie pu bli ko wa nie
pro gno zy mo gło cof nąć za gro -
że nie? Prze cież ta kie da ne po -
win ny zmo bi li zo wać wszyst -
kich po nad po li tycz ny mi po -
dzia ła mi i uprze dze nia mi, aby
wpro wa dzić dłu go fa lo we środ -
ki prze ciw dzia ła nia ka ta stro fie. 

Nie ste ty te złe pro gno zy się
spraw dza ją. Spra wa wy lud nia -
nia do ty czy każ dej spo łecz no -
ści lo kal nej, każ dej gmi ny, mia -
sta (z wy jąt kiem Kra ko wa),
po wia tu i wo je wódz twa.

W 2013 r. aż 2,3 mln Po la -
ków prze by wa ło za gra ni cą
dłu żej niż trzy mie sią ce i więk -
szość z nich praw do po dob nie
już do kra ju na sta łe nie wró ci,
po dob nie jak ich uro dzo ne za
gra ni cą dzie ci. Wal ka o pra cę, 
a po tem o po zy cję za wo do wą
na ob czyź nie du żo kosz tu je 
i trud no z  niej zre zy gno wać,
na wet za ce nę ża lu i no stal gii.
Wra sta ją więc w ob cą struk tu -
rę za wo do wą i spo łecz ną, 
a dzie ci nie za wsze już bę dą
mó wić po pol sku. Ko lej ka do
wy jaz du z kra ju obej mu je dzi -
siaj ko lej ne gru py mło dych, do -
brze wy kształ co nych Po la ków.

Ju bi le usz 25-le cia re sty tu cji
sa mo rzą du te ry to rial ne go po
pierw szych wol nych wy bo rach
po II woj nie i usta no wio ny na
27 ma ja przez Sejm RP Dzień
Sa mo rzą du Te ry to rial ne go
(by łem w 2000 r. spra woz daw -
cą pro jek tu uchwa ły sej mo wej
w tej spra wie) są oka zją do po -
dzię ko wa nia twór com kon cep -
cji zmia ny ustro ju ad mi ni stra -
cyj ne go kra ju oraz współ twór -
com zmian w mia stach i gmi -

nach, a póź niej w po wia tach 
i wo je wódz twach.

Nie mo że my jed nak na tym
po prze stać, bo dra ma tycz na
sy tu acja zo bo wią zu je do cze -
goś wię cej niż uro czy sto ści ku
chwa le sa mo rzą du. Sa mo rząd
mu si wyjść z za klę te go krę gu
sta łych, nie zre ali zo wa nych i w
du żym stop niu nie re ali zo wal -
nych po stu la tów (VAT, za ma -
łe środ ki na re ali za cję za dań) 
i po łą czyć si ły w wal ce z emi -
gra cją. Wspól ny pro gram rzą -
do wy i sa mo rzą do wy re ali zo -
wa ny przez ca łą ad mi ni stra cję
pu blicz ną da efek ty w per spek -
ty wie dłu go fa lo wej. Tak że na le -
ży po łą czyć si ły w spra wie imi -
gra cji Po la ków do Oj czy zny.

Trze ba dzi siaj pod jąć ra dy -
kal ne dzia ła nia dla za trzy ma -
nia mło dzie ży wy jeż dża ją cej, 
i nie jest waż ne ile to bę dzie
kosz to wać. I dru gie: otwar cie
gra nic dla wszyst kich Po la ków,
któ rzy chcie li by osie dlić się w
Pol sce, obo jęt nie z ja kie go kra -
ju po cho dzą. To na sza cy wi li -
za cyj na ra cja sta nu.

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

W to czą cej się dys ku sji o źró -
dłach fi nan so wa nia jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go za -
po mi na się, że na sys tem fi skal -
ny dla wspól not trze ba pa trzeć
ca ło ścio wo. Przy pro jek to wa -
niu go mu si ist nieć czy tel ny
zwią zek po mię dzy po dat kiem 
a ko rzy ścią płat ni ka, a da ni ny

ma ją być jak naj bli żej tych po -
dat ni ków, na rzecz któ rych pie -
nią dze są wy da wa ne. Dla te go
na le ży stwier dzić, że gmi ny, po -
wia ty i sa mo rzą dy wo je wództw
nie po win ny mieć udzia łu we
wpły wach z po dat ków po śred -
nich, w tym po dat ku od war to -
ści do da nej (VAT). Choć stro na
sa mo rzą do wa cza sem pod no si
ta ki po stu lat, pro blem w tym,
że nie spo sób wy ka zać związ ku
po mię dzy tą da ni ną a jej efek -
tem dla po dat ni ka. Zresz tą
płat ni kiem VAT mo że w ogó le
nie być czło nek wspól no ty
otrzy mu ją cej do chód z te go
źró dła. Udział w VAT jest więc
roz wią za niem nie co „z su fi tu”,

gdyż nie da się go po wią zać 
z okre ślo nym te ry to rium 
i miesz kań ca mi. Nie ma też
zgo dy spo łecz nej na wpro wa -
dze nie po dat ku ka ta stral ne go,
a na wet gdy by się po ja wi ła, da -
ni na ta w pol skich re aliach nie
by ła by wy daj nym źró dłem do -
cho dów JST. Funk cjo nu ją tyl ko
dwa do bre po dat ki sa mo rzą do -
we: ma jąt ko wy i do cho do wy.
Ten pierw szy po wi nien być sca -
lo nym oraz ure al nio nym po dat -
kiem od nie ru cho mo ści, za wie -
ra ją cym w so bie po da tek grun -
to wy, rol ny i le śny (obec nie są
roz dzie lo ne), a dru gi sta no wił -
by lo kal ny PIT.

damb�ska@fo�ru�mod�no�wa.pl

W po sze rzo nej wer sji kwiet -
nio we go fe lie to nu wy ra zi łem
su ro wą kry ty kę Ko mi sji Wspól -
nej, któ ra od kil ku na stu lat słu -
ży tyl ko jed nej stro nie. Dziś,
przed wy bo ra mi Pre zy den ta i
Par  l a  men  tu ,
cho dzi o coś
wię cej, niż o de -
kla ro wa ne part -
ner stwo rzą du 
i sa mo rzą du
gmin ne go. W
do tych cza so -
wym sys te mie
nie jest moż li we
osią gnię cie ta -
kich roz wią zań,
jak na przy kład
w Da nii, w któ -
rej zli kwi do wa -
no po wia ty od 1
stycz nia 2007 r.,
w któ rej w
kwiet niu 2013 r.
bli sko mie siąc
trwał lo kaut w
szko łach pu -
blicz nych, za -
rzą dzo ny przez
bur mi strzów w
wy ni ku twar de -
go spo ru z na -
uczy cie la mi. A po nim rzą do wy
pro jekt usta wy, zgod ny z po stu -
la ta mi sa mo rzą do wych pra co -
daw ców, a nie pod dyk tan do
związ ków za wo do wych. Duń -
ski rząd i par la ment uzna ją sa -
mo rzą dy gmin ne za praw dzi -
wych go spo da rzy szkół. U nas
nie mo że my od ty lu lat do cze -
kać się no wo cze sne go pra wa
pra cy dla na uczy cie li.

Cho dzi więc o coś wię cej. W
Pol sce dla funk cji z wy bo ru nie

ma w za sa dzie wy mo gów kwa -
li fi ka cyj nych. Pra ca sa mo rzą -
dow ców gmin nych: pre zy den -
tów, bur mi strzów i wój tów
oraz rad nych jest na co dzień
we ry fi ko wa na przez miesz kań -
ców, któ rzy ich wy bra li. Ina -
czej dzia ła to na od da lo nych
od wy bor ców płasz czy znach
ad mi ni stra cji pu blicz nej: po -
wia to wej, wo je wódz kiej, a
zwłasz cza ogól no kra jo wej.
Ob ser wu ję w na szym kra ju od
po nad 25 lat wy ło nio ne w wy -
bo rach rzą dy po li ty ków, wy bie -
ra nych bez wy mo gów kwa li fi -

ka cyj nych, a
ra czej we dług
z a  s a  d y
„mniej sze go
zła”. A peł -
nie nie z wy -
bo ru przez
kil ka ka den -
cji funk cji
pre zy den ta
w i e l  k i e  g o
mia sta da je
wy  j ą t  ko  wą
pod sta wę do
rzą dze nia ca -
łym pań -
stwem. W
Pol sce jed nak
par tie po li -
tycz ne nie
ma ją re spek -
tu dla wie lo -
let nich pre zy -
den tów me -
tro po lii. Czy
do cze ka my
się sy tu acji, w

któ rej do świad czo ny pre zy dent
mia sta zo sta nie pre mie rem RP?
War to przy po mnieć, że Kon rad
Ade nau er – za nim zo stał
pierwszym po wo jen nym kanc -
le rzem Nie miec, wcze śniej był
przez łącz nie 20 lat nad bur mi -
strzem mia sta Ko lo nia.

zgso@zgso.org.pl

Agata

Dąmbska

Czesław

Tomalik

Tadeusz Wrona

VAT nie może być podatkiem samorządowym
z punktu
widzenia
sceptyka

Prezydent na premiera

Mi nus dla Bo gu sła wa Szpyt my, by łe go bur mi strza Kłodz ka, za za -

ła ta nie dziu ry bu dże to wej kre dy ta mi za cią gnię ty mi w ta jem ni cy

pod hi po te kę bu dyn ków miesz kań ców za rzą dza ne go przez nie go

mia sta. Pod czas ru ty no we go prze glą da nia do ku men tów obec ny bur -

mistrz, Mi chał Pisz ko, od na lazł do ku men ty świad czą ce o wzię ciu kre dy tu tuż przed

ostat ni mi wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi. By ły bur mistrz ob cią żył kre dy ta mi do my wy -

bu do wa ne ze środ ków rzą do wych, w któ rych od lat miesz ka ją lu dzie po szko do wa ni

w cza sie po wo dzi w 1997 r. W sze ściu bu dyn kach po ło żo nych przy uli cy Ko ry tow -

skiej umiesz czo nych jest 50 miesz kań – za miesz ku je w nich dzi siaj po nad 300

osób. Mia sto Kłodz ko za cią gnię ty kre dyt bę dzie spła cać do 2024 r. (js)

80 mln zł

Logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

ma po zo stać w bu dże tach gmin,

po zno we li zo wa niu usta wy Pra wo

ener ge tycz ne. Dzię ki tej zmianie 

z gmin zo sta ną zdję te w czę ści

kosz ty fi nan so wa nia oświe tle nia

dróg kra jo wych i eks pre so wych. 

Peł�nie�nie�z�wy�bo�ru

przez�kil�ka�ka�den�cji

funk�cji�pre�zy�den�ta�

wiel�kie�go�mia�sta�da�je

wy�jąt�ko�wą�pod�sta�wę

do�rzą�dze�nia�ca�łym�

pań�stwem.�W�Pol�sce

jed�nak�par�tie�po�li�tycz�ne

nie�ma�ją�re�spek�tu�dla

wie�lo�let�nich�pre�zy�den�-

tów�me�tro�po�lii.�Czy�do�-

cze�ka�my �się�sy�tu�acji,�

w�któ�rej�do�świad�czo�ny

pre�zy�dent�mia�sta�zo�sta�-

nie�pre�mie�rem�RP?

Potrzebne radykalne działania

Po�sze�rzo�na�wer�sja�
do�stęp�na�na�stronie��

www.fo�rum�sa�mo�rza�do�we.pl
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