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kOmentarze

samOrządOwcY na celOwniku...

Plus dla bur mi strza dziel ni cy Ur sy nów w War sza wie, Pio tra Gu -
zia ła za wnio sek o wspar cie AZS Po li tech ni ka War szaw ska. Bur�-
mistrz�zwró�cił�się�do�pre�zy�dent�War�sza�wy�Han�ny�Gron�kie�wicz�-

-Waltz�z�po�stu�la�tem�umoż�li�wie�nia�klu�bo�wi�nie�od�płat�ne�go�ko�rzy�sta�-
nia�z�Are�ny�Ur�sy�nów.�Zda�niem�Gu�zia�ła�War�sza�wa�za�sła�bo�wspie�ra�swój�siat�kar�-
ski�klub,�mi�mo�że�ten�utrzy�mu�je�wy�so�kie�wy�ni�ki�w�roz�gryw�kach�se�nior�skich.
Obec�nie�ko�rzy�sta�nie�z�Are�ny�Ur�sy�nów�kosz�tu�je�klub�set�ki�ty�się�cy�zło�tych�– we�-
dług�rzecz�ni�ka�pra�so�we�go�AZS�PW�Ad�ria�na�Ko�mo�row�skie�go.�W�kon�tek�ście�zbli�-
ża�ją�cych�się�Mi�strzostw�Świa�ta�w�Pił�ce�Siat�ko�wej�Męż�czyzn,�któ�re�bę�dą�or�ga�ni�-
zo�wa�ne�w�Pol�sce�wnio�sek�ma�szan�sę�na�po�zy�tyw�ne�roz�pa�trze�nie.�(bt)

Nie ma wąt pli wo ści, że z
punk tu wi dze nia pol skiej pań -
stwo wo ści spra wą pierw szo -
pla no wą jest obec nie de mo -
gra fia. Pro gno zy wie lo let nie
ka żą bić na alarm i na kie ro wać
dzia ła nia na po moc ro dzi nom
i dzie ciom. Tym cza sem czę sto
ma my do czy nie nia ze szko dli -
wy mi eks pe ry men ta mi niema -
ją cy mi nic wspól ne go z war to -
ścia mi tra dy cyj nej ro dzi ny. Re -
al na wi zja wy lud nia ją ce go się,
co raz słab sze go kra ju nie tra -
fia do wie lu de cy den tów ży ją -
cych dniem bie żą cym.

Sa mo rząd mo że zro bić wie le
w za kre sie po li ty ki pro ro dzin -
nej. W pierw szej ka den cji
w gmi nach po wsta wa ły ko mi -
sje ds. ro dzi ny, któ rych waż -
nym osią gnię ciem by ło opra -

co wa nie ra por tów o sta nie ro -
dzi ny. Dzi siaj ma my etap
wpro wa dza nia kon kret nych
roz wią zań.

Cie ka we dzia ła nia pod jął po -
wiat wo ło miń ski, wpro wa dza -
jąc spój ny i wie lo wąt ko wy
pro gram TAKrodzina.pl, któ ry
ma na ce lu „wzrost spo łecz nej
świa do mo ści ro li trwa łe go
mał żeń stwa i ro dzi ny oraz je -
go wpły wu na roz wój spo łe -
czeń stwa, jak rów nież kształ -
to wa nia i  pro mo wa nia po zy -
tyw ne go wi ze run ku ro dzi ny,
przede wszyst kim ro dzi ny
wie lo dziet nej”. 

Do Po wia to wej Kar ty Ro dzi -
ny przy stą pi ły Mar ki, Ząb ki,
Po święt ne, Klem bów, Zie lon -
ka, Ra dzy min i Dą brów ka. 
W mar szu dla ży cia i ro dzi ny
wzię ło udział kil ka set osób,
ma ni fe stu jąc swo je przy wią za -
nie do war to ści ro dzin nych
oraz po sza no wa nia ży cia od
po czę cia do na tu ral nej śmier -
ci. Pa dły tam waż ne sło wa, że
„ro dzi na jest jed nym z  naj -
waż niej szych za so bów wspól -
no ty sa mo rzą do wej”. Do roz -

po czę tej kam pa nii nada wa nia
cer ty fi ka tów Szko ła Przy ja zna
Ro dzi nie przy stą pi ło 20 szkół
z po wia tu. Sa mo rzą dow cy
chcą, aby prze ka zy wa ne dzie -
ciom war to ści by ły zgod ne 
z tra dy cyj nym mo de lem ro dzi -
ny, a szko ła i ro dzi ce współ -
pra co wa li w tym za kre sie.

Ma jąc na ce lu w szcze gól no -
ści ochro nę ży cia dzie ci, Ra da
Po wia tu uchwa łą wpro wa dzi -
ła do sta tu tu szpi ta la za pis, że
„Szpi tal Po wia to wy w swo jej
dzia łal no ści kie ru je się bez -
względ nie za sa dą ochro ny ży -
cia ludz kie go”. Wo je wo da ma -
zo wiec ki wy dał roz strzy gnię -
cie nad zor cze, stwier dza ją ce
nie waż ność ww. uchwa ły i jej
nie zgod ność z kil ko ma usta -
wa mi. W opi nii sta ro sty „co raz
czę ściej ob ser wu je my na gon ki
na ini cja ty wy ma ją ce na ce lu
ochro nę ży cia”, a uchwa ła jest
zgod na z Kon sty tu cją RP, któ -
ra gwa ran tu je ochro nę ży cia
każ de go czło wie ka. Po wiat
mo że zło żyć od wo ła nie do
WSA.

ta de uszw ro na7@gma il.com

Trwa ją ca de ba ta o wpro wa -
dze niu no wych po dat ków dla
„naj bo gat szych” po ka zu je, że
hi sto ria jest naj lep szą na uczy -
ciel ką ży cia – uczy nas, że jesz -
cze ni ko go, ni cze go, ni gdy nie
na uczy ła. Zły po da tek od nie -
ru cho mo ści był przy czy ną se -
ce sji Ni der lan dów od Hisz pa -

nii, a dziś jest przy czyną upad -
ku cen trów wie lu ame ry kań -
skich miast. Zły po da tek był
zresz tą przy czy ną wy bu chu
Re wo lu cji Ame ry kań skiej 
– na zy wa nej Woj ną o Nie pod -
le głość Sta nów Zjed no czo -
nych. To by ła woj na o „nie -
pod le głość po dat ko wą” pod
ha słem „no ta xa tion wi tho ut
re pre sen ta tion”. Jak pi sał
Char les Lo uis de Mon te squ -
ieu, złe po dat ki by ły przy czy ną
„tej oso bli wej ła two ści, z ja ką
ma ho me ta nie do ko na li swo ich
zdo by czy. W miej sce nie ustan -
nych udrę czeń, ja kie wy my śli -
ła chci wość ce sa rzy, lu dy spo -
ty ka ły się z da ni ną pro stą, ła -

twą do pła ce nia i do ścią ga nia:
wo lej im by ło pod le gać bar ba -
rzyń com, niż ska żo ne mu rzą -
do wi.” A co jest al ter na ty wą
dla Eu ro py? Czyż by nie ci wła -
śnie „ma ho me ta nie”, o któ -
rych wspo mi nał Mon te skiusz?
Więc po raz ko lej ny na le ża ło by
przy po mnieć, co pi sał Da vid
Hu me la ta te mu. „Po dob nie
jak nie do sta tek nad mier nie
wy gó ro wa ne po dat ki, po wo -
du jąc znie chę ce nie, nisz czą
prze mysł. Uważ ny a bez stron -
ny usta wo daw ca nie prze kro -
czy punk tu, w któ rym koń czą
się ko rzy ści, a za czy na się
krzyw da”.

www.blog.gwiaz dow ski.pl

Po sło wie chcą usta wo wo na -
rzu cić zwięk szo ną czę sto tli -
wość od bie ra nia zmie sza nych
od pa dów ko mu nal nych oraz
bio od pa dów… A przy po mnij -
my, w jak nie ra cjo nal nej ko lej -
no ści po my sło daw cy „re wo lu -
cji śmie cio wej” uło ży li no we
obo wiąz ki bur mi strzów i rad,
któ re zo sta ły na rzu co ne 
w trak cie obec nej ka den cji.
Naj pierw gmi -
ny mu sia ły
usta lić wy so -
kość opłat, a
do pie ro po tem
prze pro wa dzić
prze tar gi. Gdy
część sa mo rzą -
dów ma pro ble -
my z opa no wa -
niem te go ba ła -
ga nu, do któ re -
go do pro wa dzi -
ło no we pra wo,
po li ty kom z
„cen tra li” ła -
two jest kry ty -
ko wać wła dze
gmin.

Źró dłem pro -
ble mów sa mo -
rzą dów jest głów nie ni ska ja -
kość pra wa. Dal sze kło po ty
po wo du je prze re gu lo wa nie
nad mier nie szcze gó ło wy mi
usta wa mi.  

Dzia łal ność po słów po le ga
dziś głów nie na uchwa la niu
(we dług pro jek tów rzą do -
wych), a na wet na sa mo dziel -
nym wy my śla niu roz wią zań,
któ re wpro wa dzać się bę dzie

po przez na ło że nie obo wiąz -
ków na bur mi strzów i ra dy
gmin. A co z ja ko ścią ustaw?
A gdzie ka ry za le gi sla cyj ne
bra ko rób stwo? Po sło wie są
po nad tym wszyst kim. Wie dzą
le piej niż bur mi strzo wie i rad -
ni. Nas usta wia ją w ro li
„chłop ców do bi cia”. Nie mar -
twią się, jak z no wym obo -
wiąz kiem po ra dzą so bie 
w gmi nach. Naj now szym przy -
kła dem jest usta wa pod ręcz ni -
ko wa, któ ra we szła w ży cie 
8 lip ca 2014 r., w trak cie wa ka -
cji w szko łach. 

Oczy wi ście tro pem no wych
obo wiąz ków gmin ru sza fa la
kon tro li. Na przy kład szcze gól -
nie wni kli wy UKS tro pią cy nie -
pra wi dło wo ści we wpro wa dza -

niu przez
szko ły da -
nych o
uczniach do
Sys te mu In -
f o r  m a  c j i
Oświa to wej.
B u r  m i s t r z  
i je go urzęd -
ni cy ma ją tyl -
ko ty dzień na
zwe ry fi ko wa -
nie w szko -
łach da nych 
o uczniach. 
A kon tro ler
ma na pra cę
3-4 mie sią ce.
Szu ka, szu ka,
aż znaj dzie
błę dy. Gmi na

mu si zwra cać nie na leż nie
otrzy ma ne kwo ty sub wen cji
oświa to wej, sy pią się ka ry. 
A po tem usły szy my z te le wi zyj -
ne go okien ka głos rzą dzą cej ko -
ali cji: „Ja Wam wój ta nie wy bie -
ra łem”.

zgso@zgso.org.pl
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Granice opodatkowania
z punktu
widzenia
sceptYka

Posłowie wiedzą wszystko
lepiej od nas

Mi nus dla An drze ja P., wój ta gmi ny Ob sza, który zo stał oskar żo -
ny o jaz dę na „po dwój nym ga zie”. Nie�za�trzy�mał�się�na�we�zwa�-
nie�po�li�cjan�tów,�zła�pa�no�go�do�pie�ro�pod�miej�sco�wym�GS-em.

Pod�czas�kon�tro�li�w�wy�dy�cha�nym�po�wie�trzu�miał�0,58�pro�mi�la�al�-
ko�ho�lu.�Oskar�żo�ny�nie�przy�znał�się�do�po�peł�nie�nia�prze�stęp�stwa�i�zło�żył�wy�ja�-
śnie�nia.�Pro�ku�ra�tu�ra�Re�jo�no�wa�w�Bił�go�ra�ju�po�da�ła,�że�wójt�wy�ja�śnił�obec�ność
al�ko�ho�lu�w�swo�im�or�ga�ni�zmie�spo�ży�wa�nym�wcze�śniej�le�kar�stwem.�Przy�śred�-
niej�ma�sie�cia�ła�ta�ka�za�war�tość�al�ko�ho�lu�ozna�cza�wy�pi�cie�nie�co�po�nad�jed�nej
pusz�ki�5�proc.�pi�wa,�nie�ste�ty�ozna�czać�mo�że�rów�nież�dwa�la�ta�po�zba�wie�nia
wol�no�ści,�a�tak�że�za�kaz�kie�ro�wa�nia�sa�mo�rzą�dem�czy�pra�cy�w�ad�mi�ni�stra�cji.�(bt)

20 mln zł

lOGicznie
rzecz
biOrąc

Okiem
praktYka

otrzy�ma�ją�pod�kar�pac�kie�sa�mo�-
rzą�dy�na�do�fi�nan�so�wa�nie�za�dań
zwią�za�nych�z�usu�wa�niem�skut�-
ków�klęsk�ży�wio�ło�wych.�Po�moc
fi�nan�so�wa�tra�fi�w�su�mie�do�96
sa�mo�rzą�dów.�

Co�z�ja�ko�ścią�ustaw?

Gdzie�ka�ry�za�le�gi�sla�cyj�-

ne�bra�ko�rób�stwo?�Po�-

sło�wie�są�po�nad�tym

wszyst�kim.�Wie�dzą�le�-

piej�niż�bur�mi�strzo�wie�

i�rad�ni.�Nas�usta�wia�ją�

w�ro�li�„chłop�ców�do�bi�-

cia”.�Nie�mar�twią�się,

jak�z�no�wym�obo�wiąz�-

kiem�po�ra�dzą�so�bie�

w�gmi�nach.

Życie człowieka i państwa

Po sze rzo na wer sja 
do stęp na na  

www.fo rum sa mo rza do we.pl
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