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Samorządowcy na ceLowniKu...

Plus dla Krzysz to fa Wo ziń skie go, wi ce bur mi strza Kar go wej, któ -
ry wy cią gnął męż czy znę z roz bi te go sa mo cho du i udzie lił mu
pierw szej po mo cy. Krzysz tof Wo ziń ski 31 lip ca po godz. 17 je -

chał do Kar go wej. Wcze śniej na tym od cin ku ford mon deo wy padł
z dro gi, ude rzył w drze wo i roz padł się na pół. Wi ce bur mistrz sa me go wy pad ku
nie wi dział. Prze jeż dża jąc, zo ba czył roz bi te au to. Za trzy mał się i na tych miast
pod biegł do wra ku. Jak sam mó wi, bał się te go, co mo że tam zo ba czyć. 
W po jeździe znaj do wał się za krwa wio ny męż czy zna, przy pię ty pa sa mi. Krzysz tof
Wo ziń ski prze ciął pa sy, uwol nił ran ne go i opa trzył naj bar dziej krwa wią ce ra ny
przed przy jaz dem po go to wia ra tun ko we go i stra ży po żar nej. (rp)

Roz po czę ła się już no wa per -
spek ty wa unij na 2014-2020 
i wra ca to sa mo py ta nie: ile bę -
dzie środ ków na pro jek ty twar -
de, a ile na mięk kie. Po przed -
nio, w okre sie 2007-2013, po -
wszech nie kry ty ko wa no przy -
ję te re gu ły pod kre śla jąc, 
że zbyt wie le środ ków prze -
zna cza się na cią głe szko le nia,
nie raz zresz tą osób już wie lo -
krot nie prze szko lo nych, a zbyt
ma ło jest na bu do wę i re mon ty
dróg (na dro gi lo kal ne wca le),
ze ro na re mon ty za so bów
miesz ka nio wych, z wy jąt kiem
usu wa nia azbe stu.

Wi dząc nie do sta tek w tak
wie lu dzie dzi nach in we sty cyj -

nych i spo łecz nych, bu dzi
sprze ciw wy rzu ca nie pie nię dzy
na roz dmu cha ną pro mo cję
pro jek tów unij nych, za lew co -
raz wy myśl niej szych i dro gich
ga dże tów, bro szur i dru ków na
do brym pa pie rze ni ko mu nie -
po trzeb nych, rzu ca nych w kąt
lub do ko sza. Ostat nio na wet
jed na z in sty tu cji cen tral nych
pro mo wa ła wy ko ny wa ny przez
sie bie pro gram unij ny w ra -
mach ob jaz do wej, wa ka cyj nej
pro mo cji po kra ju ko mer cyj ne -
go ra dia tak, jak by pro mo wa no
pro dukt do sprze da ży pu blicz -
nej w ra mach kon ku ren cji ryn -
ko wej. Dy żu ry pra cow ni ków 
w na mio cie w cza sie kon cer -
tów so bot nio -nie dziel nych na
miej skich fe sty nach, du że
środ ki wy da ne z pro gra mu (bo
prze cież istot ny pro cent mu si
iść na pro mo cję) to czas i pie -
nią dze zmar no wa ne. 

A jak bę dzie? 
Zda niem sa mo rzą dow ców

w no wym okre sie pro gra mo -

wa nia znów zbyt du ży na -
cisk po ło żo ny zo stał na pro -
jek ty mięk kie, kosz tem in -
fra struk tu ral nych. Naj bar -
dziej od czu wal ny bę dzie
brak do fi nan so wa nia na in -
fra struk tu rę dro go wą dla
gmin i po wia tów oraz fakt,
że w ra mach re wi ta li za cji
miast nie prze wi dzia no środ -
ków na re wi ta li za cję in fra -
struk tu ral ną, a je dy nie na
spo łecz no -eko no micz ną.

A jesz cze trze ba pa mię tać, 
że „w ra mach po li ty ki spój no -
ści 2014-2020 (…) na ce le mi -
ty ga cji (sic!) i ada pta cji do
zmian kli ma tu prze zna czo ne
zo sta nie ok. 21 proc. cał ko wi -
tej alo ka cji dla Pol ski” (Pro gra -
mo wa nie per spek ty wy fi nan so -
wej 2014-2020. Umo wa Part -
ner stwa, 8.01.2014 r., str. 103).

Zmi ty go wa ny, sta wiam więc
ty tu ło we re to rycz ne py ta nie,
jak by ło by le piej: na mięk ko
czy jed nak... na twar do?
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Do cze ka łem się wła śnie przy -
zna nia przez obroń ców OFE, 
że „aby zmia ny do ko na ne 
w sys te mie OFE by ły neu tral ne
dla funk cjo no wa nia fun du szy, 
w OFE po win no po zo stać ok.
10-15 proc. ubez pie czo nych,
czy li co naj mniej ok. 1,5 mln
osób”. Ale to tyl ko wpro wa dze -
nie do zda nia naj waż niej sze go:
„wte dy pie nią dze, któ re na pły -
wa ły by do OFE ze skła dek, rów -

no wa ży ły by kwo ty, któ re fun du -
sze bę dą mu sia ły wy pła cać”.

Więc py ta nie – czy OFE bę dą
sprze da wa ły po sia da ne ak ty wa
by wy pła cać eme ry tu ry, a za no -
wą skład kę bę dą ku po wa ły no -
we ak ty wa, czy pie nią dze wpły -
wa ją ce na bie żą co ze skła dek
bę dą prze zna czo ne na wy pła tę
eme ry tur – czy li do kład nie jak
w ZUS! By ło by non sen sem
sprze da wać ak cje w ce lu wy pła -
ty eme ry tur i za ty le sa mo ku po -
wać no we ak cje ze skła dek, któ -
re w tym sa mym mie sią cu wpły -
ną do OFE. Ale cho dzi o me -
cha nizm, któ ry bę dzie na koń cu
ta ki sam, jak w ZUS. Bo nie
mo że być in ny.  

Gdy by OFE wy pła ca ło eme ry -
tu ry swo im klien tom tyl ko z te -
go, co oni zgro ma dzi li – a ta ki

był prze cież prze kaz „two je pie -
nią dze na two ją eme ry tu rę” – te
eme ry tu ry z OFE by ły by jesz cze
niż sze niż bę dą. Bo co dzia ło by
się, gdy by śmy „za mknę li” sys -
tem? „Wte dy pie nią dze, któ re
nie na pły wa ły by do OFE ze skła -
dek, nie rów no wa ży ły by kwo ty,
któ re fun du sze bę dą mu sia ły
wy pła cać”. Jak by OFE tyl ko
sprze da wa ły ak cje, któ re ku pi ły
za skład ki tych, któ rzy już prze -
szli na eme ry tu ry i nie ku po wa ły
ak cji za skład ki otrzy my wa ne na
bie żą co od przy szłych eme ry tów,
to ce na ak cji by spa da ła i eme ry -
tu ry by ły by niż sze. Jest więc tak:
eme ry tu ry z OFE bę dą za le ża ły
od te go, co zro bią ko lej ne po ko -
le nia. Pod wa run kiem, że ubez -
pie cze ni w OFE zro bią jed nak
wię cej dzie ci.

Trwa kam pa nia przed VII wy -
bo ra mi sa mo rzą do wy mi. Od by -
ły się gmin ne do żyn ki. Za na mi
po czą tek ro ku szkol ne go. Cykl
wy da rzeń w gmi nach, jak co ro -
ku i jak co czte ry la ta. Ale hi sto -
rycz ne wy da rze nia zmie ni ły za -
sad ni czo sy tu ację na szych sa -
mo rzą dów. Wy bór pre mie ra Tu -
ska na prze wod ni czą ce go Ra dy
Eu ro pej skiej do wo dzi, że Pol -
ska jest już jed -
nym z naj waż -
n i e j  s z y c h
państw Unii. To
na nas pa trzy
Eu ro pa. Na sze
sa mo rzą dy mu -
szą się zmo bi li -
zo wać, aby le -
piej świad czyć
usłu gi, roz wią -
zy wać pro ble my
i roz wi jać in fra -
struk tu rę. Te raz
my two rzy my
wzor ce dla in -
nych. Nie mo -
że my już my -
śleć: „Unia to
Oni, niech da -
dzą, co się nam
na le ży”. Po win -
ni śmy ode brać
awans pre mie ra
ja ko suk ces na -
sze go spo łe czeń stwa i pań stwa.
A za ra zem ja ko zo bo wią za nie
dla nas. Pa ra fra zu jąc ha sło
sprze d 7 lat: „Tu sku, mu sisz!”.  

Dru gie wy da rze nie to woj na
Ro sji prze ciw Ukra inie. Wy ma -
ga mo bi li za cji od nas wszyst -
kich. Nie wie my, co się jesz cze

wy da rzy na tym nie da le kim
fron cie. Pew ne jest, że jest to
prze stro ga dla nas. Mu si my
wzmoc nić nie tyl ko na szą ar -
mię. Ca ła ad mi ni stra cja pu -
blicz na, w tym sa mo rzą dy
gmin ne mu szą wy ka zać się naj -
wyż szą spraw no ścią. Mo im
zda niem te hi sto rycz ne fak ty
po win ny pod no sić po przecz kę
na szych wy ma gań ja ko kan dy -
da tów i ja ko wy bor ców. 

Nasz Zwią zek wnie sie swój
wkład. Wła śnie roz strzy gnę li -
śmy wspól ny prze targ na do sta -
wy ener gii elek trycz nej na rzecz
III gru py za ku po wej ZGŚO. Je -
go efek ty eko no micz ne są sa tys -
fak cjo nu ją ce, ale nie mniej waż -
ne są efek ty za rząd cze. Po pra -

wia my ko or -
dy na cję w na -
szych gmi -
nach. A za ra -
zem roz po -
czy na my pra -
ce Związ ku
nad pro jek ta -
mi no we li za -
cji ustaw 
w za kre sie
prze  p i  sów,
któ re obec nie
są do kucz li -
we, a na wet
szko dli we dla
sa mo rzą dów
g m i n  n y c h .
Ogól no pol ska
pre zen ta cja
na szych pro -
jek tów ustaw
na po cząt ku
2015 r. bę dzie
ad re so wa na

do kan dy da tów na Pre zy den ta
RP oraz do kan dy da tów na Pre -
mie ra.

zgso@zgso.org.pl
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Granice opodatkowania
z punKtu
widzenia
SceptyKa

Polski samorządzie, teraz 
po prostu już musisz!

Mi nus dla Da riu sza Sz., rad ne go Ra dy Miej skiej w Choj ni cach
za po dej rze nie pro wa dze nia sa mo cho du pod wpły wem środ -
ków odu rza ją cych. Rad ne go, któ ry po za par ko wa niu na pla cu

miał wy to czyć się z sa mo cho du, za re je stro wa ły ka me ry miej -
skie go mo ni to rin gu. Ope ra to rzy ka mer ob ser wo wa li męż czy znę i je go dziw ne
za cho wa nie. Rad ny jeź dził po pla cu. Prze par ko wał au to kil ka ra zy, wy cho dził
z nie go, wsia dał ty łem i znów wy cho dził przo dem. Ko men dant miej skiej po -
li cji po in for mo wał, że na fil mie wi dać, jak w pew nej chwi li męż czy zna tra ci
rów no wa gę, prze wra ca się, a na stęp nie pod no si się z wiel kim tru dem. Kie dy
na pla cu po ja wi ła się po li cja, męż czy zna le żał na tyl nym sie dze niu. (rp)

40,4 mln zł

Logicznie
rzecz
biorąc

oKiem
praKtyKa

prze zna czył MAC na usu wa nie
szkód po ulew nych desz czach 
z okre su od ma ja do sierp nia 
– w tym na na pra wę i od bu do wę
przez sa mo rzą dy znisz czo nej 
in fra struk tu ry tech nicz nej.

Na�sze�sa�mo�rzą�dy�mu�szą

się�zmo�bi�li�zo�wać,�aby�le�-

piej�świad�czyć�usłu�gi,

roz�wią�zy�wać�pro�ble�my�

i�roz�wi�jać�in�fra�struk�tu�rę.

Te�raz�my�two�rzy�my

wzor�ce�dla�in�nych.�Nie

mo�że�my�już�my�śleć:

„Unia�to�Oni,�niech�da�-

dzą,�co�się�nam�na�le�ży”.

Po�win�ni�śmy�ode�brać

awans�pre�mie�ra�ja�ko

suk�ces�na�sze�go�spo�łe�-

czeń�stwa�i�pań�stwa.�

Na miękko czy na twardo?

Po�sze�rzo�na�wer�sja�
do�stęp�na�na�naszej�stronie��
www.fo�rum�sa�mo�rza�do�we.pl
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