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Plus dla Ja nu sza Ant cza ka, bur mi strza Wie lu nia za pro po zy -
cję, aby ko bie ty w cią ży mo gły par ko wać w mie ście za dar -
mo. Kon�cep�cja�zo�sta�ła�przez�nie�go�za�pro�po�no�wa�na�Ra�dzie�Mia�-

sta,�któ�ra�z�en�tu�zja�zmem�przy�ję�ła�pro�jekt�i�od�1�lip�ca�przy�wi�lej

jest�do�stęp�ny.�Aby�z�nie�go�sko�rzy�stać�miesz�kan�ki�bę�dą�mu�sia�ły�zło�żyć�wnio�-

ski�o�spe�cjal�ne�kar�ty�par�kin�go�we.�Kar�tę�moż�na�bę�dzie�wy�ro�bić�po�prze�kro�-

cze�niu�10.�ty�go�dnia�cią�ży.�Jak�mó�wi�sam�bur�mistrz,�swój�po�mysł�pod�pa�trzył

w�War�sza�wie�przed�jed�ną�z�re�stau�ra�cji.�Je�go�zda�niem�no�we�re�gu�la�cje�nie

uszczu�plą�miej�skie�go�bu�dże�tu,�a�na�pew�no�ulżą�przy�szłym�ma�mom.�Co�ro�ku

w�gmi�nie�Wie�luń�ro�dzi�się�do�300�dzie�ci.

W czerw cu Pre zes Ra dy
Mi ni strów od wo łał dwóch
wój tów za na ru sza nie prze -
pi sów usta wy o  sys te mie
oświa ty, zwią za nych z pro -
ce du ra mi po wo ły wa nia i od -
wo ły wa nia dy rek to rów
szkół. Roz strzy gnię cia nad -
zor cze zo sta ły wy da ne, po
roz pa trze niu wnio sków wo -
je wo dów: opol skie go i wiel -
ko pol skie go na pod sta wie
art. 96 ust. 2 usta wy o sa -
mo rzą dzie gmin nym, zgod -
nie z któ rym je że li po wta -
rza ją ce go się na ru sze nia
Kon sty tu cji lub ustaw do -
pusz cza się wójt, wo je wo da
wzy wa go do za prze sta nia
na ru szeń, a je że li we zwa nie
to nie od no si skut ku wy stę -
pu je z wnio skiem do Pre ze -

sa Ra dy Mi ni strów o je go
od wo ła nie.

Oświa ta to szcze gól nie
trud ny ob szar w dzia łal no -
ści gmin, obej mu ją cy
znacz ną część ich bu dże -
tów. Pro ble my ze zbyt ni ską
sub wen cją szkol ną, spra wy
pła co we na uczy cie li, niż
de mo gra ficz ny, li kwi da cja
szkół, to tyl ko nie któ re te -
ma ty. Do te go or gan pro wa -
dzą cy szko ły, ja kim jest
gmi na, czę sto jest spro wa -
dza ny do ro li płat ni ka. Bę -
dąc or ga ni za to rem kon kur -
su na dy rek to ra szko ły gmi -
na ma w ko mi sji je dy nie
trzech przed sta wi cie li.

Po zmia nie ustro ju i od ro -
dze niu sa mo rzą du, gmi ny
któ re prze ję ły szkol nic two
na ty ka ły się nie jed no krot -
nie w cza sie pro ce dur kon -
kur so wych na zwar ty opór
śro do wi ska szkol ne go prze -
ciw ja kim kol wiek zmia nom
i wręcz na zmo wę przed sta -
wi cie li szko ły w ko mi sji.
Wy wo ły wa ło to kon flik ty 
i na pię cia.

Dzi siaj, przy ugrun to wa -
nym usta wo daw stwie, pro -
ce du rach i orzecz nic twie nie
po win no być więk szych pro -
ble mów. Jak wi dać tak jed -
nak nie jest, o czym świad -
czy przy pa dek dwóch od wo -
ła nych wój tów. Z pew no ścią
pra wa na le ży prze strze gać.
Pod nie sio ne w roz strzy gnię -
ciach za rzu ty kreu ją ob raz
osób, któ re idą „w za par te”,
nie ba cząc na nic. A jed nak
nie po koi mnie ta ka sy tu acja
i każe spoj rzeć na ca ły sys -
tem oświa ty ja ko na wę zeł
nie mal że gor dyj ski. Z jed nej
stro ny wiel ka od po wie dzial -
ność wój ta, a jed no cze śnie
ma ły wpływ na wy bór dy -
rek to ra, któ ry jest prze dłu -
że niem wła dzy wy ko naw -
czej. Z dru giej stro ny mo że
też być ne po tyzm i wy ko rzy -
sty wa nie sta no wi ska do za -
własz cza nia wszyst kie go.
Od roz strzy gnięć nad zor -
czych przy słu gu je od wo ła -
nym wój tom skar ga do WSA
w War sza wie.
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Po win no się wy bie rać lu dzi,
a nie par tie. Na par tie się tyl -
ko gło su je. Na wet jak po sta -
wię krzy żyk przy na zwi sku
ko goś, do ko go mam za ufa -
nie, to bę dzie to, nie ste ty
rów no cze sne wspar cie ko -
goś   in ne go z czo ło we go
miej sca na par tyj nej li ście, na

co nie mam naj mniej szej
ocho ty. I jesz cze swo im gło -
sem dam man dat li de rom ta -
kiej par tii, że by na dal dzia ła -
li, jak dzia ła ją. Bo sko ro i tak
na nich gło su ję…

A jak już wy bo ry ma ją być
„pro por cjo nal ne” to trze ba
znieść próg wy bor czy – wte -
dy jesz cze gło su ją cy mógł by
mieć na dzie ję, że się je go
głos nie zmar nu je.

Do pó ki bę dzie tak, jak jest
– przy urnie do wrzu ca nia
gło sów mnie nie zo ba czy cie. 

„Nie gło so wa nie” uła twia
też za cho wa nie dy stan su do
po li tycz nej rze czy wi sto ści.
Na sza psy che spra wia bo -

wiem, że je ste śmy skłon ni
„od tłu ma czać” za cho wa nia
tych, któ rych wy bra li śmy, bo
w ten spo sób „od tłu ma cza -
my” so bie tak że nasz wy bór.
A z dru giej stro ny, gdy czu je -
my się w wy bo rach prze gra -
ni, ma my skłon ność nie za -
uwa żać, gdy zwy cięz cy zro -
bią cza sem coś roz sąd ne go.

Więc do pó ki nie bę dzie jed -
no man da to wych okrę gów
wy bor czych, pro szę mi gło wy
nie za wra cać ja kimś gło so -
wa niem. Strasz ne gro my za -
wsze spa da ły na mnie z te go
po wo du, ale od je sie ni ubie -
głe go ro ku nie je stem sam. 

www.blog.gwiaz�dow�ski.pl

W dniu 11 czerw ca 2014 r.
Sejm otrzy mał Sta no wi sko
Rzą du do pre zy denc kie go
pro jek tu usta wy o współ dzia -
ła niu w sa mo rzą dzie te ry to -
rial nym na rzecz roz wo ju lo -
kal ne go i re gio nal ne go. Spra -
wa pro jek tu usta wy i za war -
te go w nim szko dli we go roz -
wią za nia by ła przed mio tem
ogól no pol skich dzia łań na -
sze go Związ ku od wrze śnia
2013 r. Pra gnę
go rą co po dzię -
ko wać sa mo -
rzą dom 207
gmin, w tym
ośmiu miast
na pra wach
po wia tu oraz
sa mo rzą dom
czte rech po -
wia tów za pi -
sem ne po par -
cie  – za
uchwa ły rad 
i li sty pre zy -
den tów, bur -
mi strzów, wój -
tów  – dla ape -
lu za rzą du
Z w i ą z  k u
Gmin Ślą ska
Opol skie go do
wi ce pre mier Elż bie ty Bień -
kow skiej o nie do pusz cze nie
do wpro wa dze nia do pol skie -
go po rząd ku praw ne go re fe -
ren dum te ma tycz ne go bez
pro gu fre kwen cyj ne go.

W Sta no wi sku Rzą du czy ta -
my m.in.: „[…] Pro po no wa ne
roz wią za nie mo że do pro wa -

dzić do sy tu acji, gdy o wy ni ku
roz strzy gnię cia re fe ren dal ne -
go, od no szą ce go skut ki dla
ogó łu miesz kań ców, de cy do -
wać bę dzie nie znacz na gru pa
spo łecz no ści.[…]”. Od wo łu -
jąc się do art. 3 Eu ro pej skiej
Kar ty Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go Rząd przy po mi na, że
„[…] pod sta wo wą for mą za -
rzą dza nia spra wa mi pu blicz -
ny mi jest dzia łal ność or ga nów
jed nost ki sa mo rzą du te ry to -
rial ne go wy bra nych przez
spo łecz ność lo kal ną. Nie
moż na za tem spro wa dzać po -
dej mo wa nia roz strzy gnięć za
po śred nic twem or ga nów ja ko
for my dzia ła nia je dy nie w za -
kre sie mniej istot nych spraw.
Tak przy ję te za ło że nie mo że
do pro wa dzić do za bu rze nia

pro por cji w
funk cjo no wa niu
jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial -
ne go. […]”. 

Pod pro jek tem
usta wy pod pi sał
się bli ski rzą -
dzą cej ko ali cji
Pre zy dent RP.
Na le ży do ce nić,
że Pre mier z mi -
ni stra mi nie za -
wa ha li się przed
na zwa niem rze -
czy po imie niu,
choć zro bi li to
w for mie dy plo -
m a  t y c z  n e j .
Mam na dzie ję,
że sta no wi sko
Rzą du sta no wi

za po wiedź dzia łań od su wa ją -
cych za gro że nia dla sa mo rzą -
dów, któ re spo wo do wał pro -
jekt pre zy denc ki.

zgso@zgso.org.pl

Robert

Gwiazdowski

Czesław

Tomalik

Tadeusz Wrona

Powinno się wybierać ludzi
z punktu
widzenia
sceptyka

Stanowisko rządu szansą 
dla samorządu

Mi nus dla Ar ka diu sza Z., wój ta gmi ny Bo brow ni ki za przy ję cie
20 tys. zł. ła pów ki w pro ce du rze sprze da ży na le żą cej do gmi -
ny dział ki. Ta�ki�za�rzut�prze�sła�ła�do�są�du�Pro�ku�ra�tu�ra�Okrę�go�wa

w�Ka�to�wi�cach.�Oprócz�wój�ta�oskar�że�nie�obej�mu�je�dwóch�przed�-

się�bior�ców,�a�w�trwa�ją�ce�od�li�sto�pa�da�śledz�two�za�an�ga�żo�wa�ne�by�ło�CBA.�

Po�cząt�ko�wo�ze�bra�ny�ma�te�riał�do�wo�do�wy�nie�po�zwa�lał�na�po�sta�wie�nie�za�rzu�-

tów,�póź�niej�w�wy�ni�ku�dzia�łań�śled�czych�ma�te�riał�uzu�peł�nio�no.�W�wy�ni�ku

oskar�że�nia�na�po�cząt�ku�kwiet�nia�wójt�zo�stał�za�wie�szo�ny�w�czyn�no�ściach

służ�bo�wych.�Po�dej�rza�ni�nie�przy�zna�li�się�do�po�peł�nie�nia�za�rzu�ca�ne�go�czy�nu�

i�od�mó�wi�li�skła�da�nia�wy�ja�śnień.�Gro�zi�im�do�8�lat�wię�zie�nia.

25,5mld zł

Logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

za�mie�rza�wy�dać�War�sza�wa�

na�in�we�sty�cje�w�la�tach�

2014-2022.�Z�tej�pu�li�ma�być

sfi�nan�so�wa�na�m.in.�

pra�wie�ca�ła�II�li�nia�me�tra�

oraz�ob�wod�ni�ca�śród�miej�ska.

Jednak jest problem

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

www.fo�rum�sa�mo�rza�do�we.pl
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