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SamorządoWcy na celoWniku...

Plus dla Paw ła ada mo wi cza pre zy den ta gdań ska, któ ry usta no -
wił za sa dy lo ka li za cji re klam, in for ma cji wi zu al nej oraz pro -
ce du ry za go spo da ro wa nia prze strze ni pu blicz nych dla te re -
nów gmin nych. Za sa dy roz róż nia ją i de fi niu ją ro dza je no śni ków

in for ma cji w prze strze ni pu blicz nej, usta la ją mi ni mal ną od le gło ści mię dzy no śni -
ka mi re klam w za leż no ści od ich for ma tów, usta la ją za sa dy lo ka li za cji oraz ga ba ry -
ty szyl dów. Wpro wa dzo no tak że za kaz lo ka li za cji ba ne rów, za wy jąt kiem re kla my
oko licz no ścio wej oraz za kaz lo ka li za cji re klam świe cą cych, ta kich jak ekra ny LED. 

Każ dy sa mo rzą do wiec znał
prof. Mi chała Ku le szę, więk -
szość z nas oso bi ście. Był ra -
zem z na mi w środ ku spraw
lo kal nych i re gio nal nych,
wspie rał nas i po ma gał.
Przede wszyst kim był jed nak
wi zjo ne rem pań stwa zde cen -
tra li zo wa ne go, gdzie uczest -
nic two miesz kań ców w two -
rze niu wspól no ty lo kal nej
mia ło cha rak ter de cy du ją cy,
a praw dzi wi go spo da rze po -

cho dzą cy z wy bo ru słu żą swo -
jej spo łecz no ści. Był wszę dzie
tam, gdzie dys ku to wa no
nad spo so ba mi roz wią zy wa -
nia pro ble mów wy ni ka ją cych
z re form ustro jo wych, któ re
stwo rzył i wpro wa dził w ży -
cie. Ja ko nie kwe stio no wa ny
au to ry tet śro do wisk sa mo rzą -
do wych, po tra fił ukie run ko -
wy wać nas na pro fe sjo na li za -
cję dzia łań ko mu nal nych. Za -
szcze piał szla chet ną de ter mi -
na cję w bu do wa niu pań stwa
oby wa tel skie go. Był przy ja cie -
lem sa mo rzą dow ców, ich
prze wod ni kiem i do rad cą. Był
Lau re atem Na gro dy im. Grze -
go rza Pal ki za wy bit ne za słu gi
dla sa mo rzą du te ry to rial ne go.

Kie dyś na pi sał, że „pierw sza
ka den cja w sa mo rzą dzie by ła

swo istym po spo li tym ru sze -
niem, czy nem oby wa tel skim
na rzecz od bu do wy Pań stwa
Pol skie go po pół wiecz nym
okre sie za pa ści i znie wo le nia”.
Ana li zu jąc po sta wy wo bec
zmian ustro jo wych w Pol sce,
udział w pra cach na rzecz
trans for ma cji ustro ju ad mi ni -
stra cyj ne go kra ju, re form pol -
skiej go spo dar ki, prze kształ -
ceń sys te mu po li tycz ne go, pi -
sał „tym cza sem ci, któ rzy ca ły
czas by li prze ciw, są czę sto
naj więk szy mi be ne fi cjen ta mi
no we go ustro ju pań stwo we go
i go spo dar cze go Pol ski.” 

Czy obec ny sa mo rząd, sa -
mo rząd bez Mi cha ła Ku le szy,
bę dzie „czy nem oby wa tel -
skim”?

ta de uszw ro na7@gma il.com

Ame ry ka nie, wal cząc z fi skal -
nym cli fem, szu ka ją oszczęd -
no ści bu dże to wych. A tym cza -
sem z ra por tu przy go to wa ne go
przez Con gres sio nal Re se arch
Se rvi ce (CRS) wy ni ka, że pra -
wie dwa i pół ty sią ca z tych,
któ rzy w 2009 ro ku po bie ra li
za si łek dla bez ro bot nych, ży ło
w go spo dar stwach do mo wych
o rocz nym do cho dzie prze kra -
cza ją cym mi lion do la rów!!! Co
praw da to tyl ko 0,02 proc.
z 11,3 mln ame ry kań skich po -
dat ni ków, któ rzy zgło si li wów -

czas do chód z ra cji ko rzy sta nia
z ubez pie cze nia dla bez ro bot -
nych, ale ab surd po zo sta je ab -
sur dem.  Ta kich, któ rzy ko rzy -
sta ją z za sił ku, choć do chód
w ich ro dzi nach prze kra -
czał 100 tys. USD rocz nie by ło
pra wie mi lion! Osiemnaście
go spo darstw do mo wych, któ -
rych do chód prze kra czał 10
mln USD, po bra ło świad cze nia
o śred niej wy so ko ści 12 333
do la rów. 74 go spo dar stwa, któ -
re de kla ro wa ły do chód mię -
dzy 5 mln a 10 mln do la rów,
otrzy ma ło świad cze nia w wy -
so ko ści 18 351 do la rów. Śred -
nio oso ba bez ro bot na z ro dzi ny
o do cho dzie prze kra cza ją cym
milion do la rów, przez oko ło 37
ty go dni po bie ra ła świad cze nia
na kwo tę 11 113 do la rów.

W więk szo ści sta nów USA
pra wo do po bie ra nia świad -

czeń dla bez ro bot nych przy słu -
gu je przez 26 ty go dni. Nie daw -
no Kon gres wy dłu żył ten okres
do 99 ty go dni!!! W grud niu
ubie głe go ro ku Izba Re pre zen -
tan tów przy ję ła usta wę, zgod -
nie z któ rą in dy wi du al ny po -
dat nik uzy sku ją cy do chód po -
nad 1 mln USD, lub czło nek
go spo dar stwa do mo we go o do -
cho dzie po nad 2 mln USD, za -
pła ci po da tek w wy so ko ści 100
proc. od uzy ska ne go świad cze -
nia. To zna czy naj pierw mu wy -
pła cą, a po tem za bio rą. Od wy -
pła ca nia i za bie ra nia są in ne
urzę dy i in ni urzęd ni cy, więc
bez ro bo cie się nie zwięk szy. 

Ko bie ta po tra fi po dob no
uczy nić z męż czy zny mi lio ne ra.
Pod wa run kiem, że wcze śniej
był mi liar de rem. Co po tra fi
uczy nić so cja lizm z Ame ry ką?
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Usta wę z 25 stycz nia 2013
r. o zmia nie usta wy o utrzy ma -
niu czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach Sejm prze ka zał do Pre zy -
den ta RP. Se nat nie wniósł
do niej po pra wek. Na te mat
„re wo lu cji śmie cio wej”, któ ra
we szła w ży cie 1 stycz nia 2012
r., hu czy we wszyst kich gmi -
nach. Uza sad nio ne są oba wy, że
spo wo du je ona w II po ło -
wie 2013 r. po waż ny kry zys
w wie lu sa mo rzą dach. Nie bę dę
przy po mi nał gorz kich opi nii
o pro jek cie se nac kim i o osta -
tecz nym tek ście sej mo wym, ani
ne ga tyw nych opi nii o stro nie
sa mo rzą do wej Ko mi sji Wspól -
nej z okre su, gdy do koń ca
czerw ca 2011 r. wa ży ły się lo sy
„re wo lu cji śmie cio wej”.

Czas na no we ar gu men ty!
Wdro że nie tej re wo lu cji jest
wiel kim za gro że niem dla fi -
nan sów gmin. Ja ką wie dzę
o bu dże to wych skut kach tak
wiel kiej zmia ny miał każ dy
z pre zy den tów, bur mi strzów
i wój tów 15 li sto pa da 2012 r.,
gdy przed sta wiał RIO i Ra dzie
pro jekt bu dże tu na 2013 r.?
Prze cież nie spo sób prze wi -
dzieć skut ków przy szłych
prze tar gów i in nych, do dziś
nie zna nych, fi nan so wych pa -
ra me trów no we go sys te mu,
w któ rym opła ty za od biór od -
pa dów ko mu nal nych sta ną się
do cho dem wła snym gmi ny
i mu szą star czyć na po kry cie
wszel kich wy dat ków na za go -
spo da ro wa nie od pa dów. 

Nasz Zwią zek ma wy jąt ko we
do świad cze nie z okre su in nej
zmia ny, ja ką by ło ob li ga to ryj ne
prze ję cie przez gmi ny pro wa -
dze nia szkół pod sta wo wych
w 1996 r. Przy wszyst kich róż -
ni cach pro blem wy glą dał po -
dob nie. W 1996 r. bu dże ty gmin
zwięk szy ły się sko ko wo po stro -
nie do cho dów i wy dat ków na
utrzy ma nie szkół, ale szyb ko
oka za ło się, że gmi ny mu szą do -
pła cać do te go za da nia. 

Te raz ska la pro ble mu jest
więk sza, a gmi ny są w po trza -
sku. Z jed nej stro ny obo wiąz ki
praw ne, z dru giej in te re sy
miesz kań ców – wy bor ców. Za -
mie sza nie z usta wą śmie cio wą
na dal utrud nia pre cy zyj ne wy li -
cze nie wy so ko ści opłat. Jest wy -
so kie ry zy ko, że gmi ny bę dą
mu sia ły do pła cać do no we go
sys te mu, je śli su ma opłat oka że
się nie wy star cza ją ca. A prze cież
usta wa o fi nan sach pu blicz nych
na ka zu je rów no wa że nie wy dat -
ków bie żą cych do do cho dów
bie żą cych. Ze śro do wi ska RIO
sły szę oba wy o utra tę płyn no ści
fi nan so wej przez gmi ny. No
i ten krót ki czas na wpro wa dze -
nie „re wo lu cji”. 

Za ini cju ję ogól no pol ską kam -
pa nię na sze go Związ ku z ape -
lem do Pre zy den ta RP o nad -
zwy czaj ną ini cja ty wę. Tu już
nie cho dzi o orzeł ki na ko szul -
kach pol skich pił ka rzy, ani
o wy mo gi dla ma ni fe sta cji ulicz -
nych. Uwa żam, że o co naj -
mniej 6 mie się cy po win no być
prze su nię te wdro że nie tak wiel -
kich zmian. Ten czas po zwo li
na spraw dze nie i po pra wie nie
roz wią zań w każ dej gmi nie. Je -
dy nym au to ry te tem, któ ry mo -
że prze ko nać do te go ko ali cję
rzą do wą, jest Pre zy dent RP
Bro ni sław Ko mo row ski.

zgso@zgso.org.pl
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Socjalizm zrujnuje nawet amerykę
z Punktu
Widzenia
ScePtyka

Odszedł wizjoner samorządu

Nadzieja w Prezydencie RP

Mi nus dla Han ny gron kie wicz -Waltz za to, że od wo ła ła spo tka -
nie z nią, li cy to wa ne na rzecz WOŚP. Pa ni pre zy dent po dob no
po cząt ko wo ucie szy ła się z po my słu, że oso ba, któ ra wy gra au -
kcję in ter ne to wą, bę dzie mo gła na pić się z nią ka wy. Póź niej jed -

nak, jak tłu ma czy rzecz nik UM War sza wa, zmie ni ła zda nie, za sła nia jąc się oba wą,
że oso ba ta bę dzie chcia ła spo tkać się je dy nie, aby za ła twić swo je pry wat ne in -
te re sy. WOŚP na trans ak cji stra ci ła 12 tys. zł, ty le wy no si ła naj wyż sza ofer ta. 
Na stęp nym ra zem war to za sta no wić się przed pod ję ciem zo bo wią za nia. (ob)

1,85 mld zł 

logicznie
rzecz
biorąc

okiem
Praktyka

wy da dzą sa mo rzą dy na mo der ni za -
cję 369 oczysz czal ni ście ków. Kosz t
osza co wa ło Mi ni ster stwo Śro do wi ska
w przy go to wa nej no we li za cji ustaw zwią -
za nych z go spo dar ką wod no -ście ko wą


