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koMENTARZE

sAMoRZądoWcY�NA�cEloWNIku...

Plus dla Ta de usza Dą bro wy, wój ta gmi ny Pie ko szów za 
da nie przy kła du miesz kań com i za re je stro wa nie się ja ko
daw ca szpi ku. W�Pie�ko�szo�wie�po�raz�pierw�szy�od�był�się�
Dzień�Daw�cy�Szpi�ku.�Jak�przy�sta�ło�na�do�bre�go�go�spo�da�rza

gmi�ny,�wójt�sam�zgło�sił�się�ja�ko�daw�ca.�Wpływ�na�de�cy�zję�mia�ło�tak�że�
to,�że�jego�młod�sza�cór�ka�jest�już�w�ba�zie�daw�ców.�Za�przy�kła�dem�wój�ta
po�szło�w�su�mie�110�in�nych�miesz�kań�ców�gmi�ny,�któ�ra�li�czy�2671�
miesz�kań�ców.�(rp)

Kon�sty�tu�cja�–�usta�wa�za�sad�-
ni�cza�–�jest�fun�da�men�tem�pol�-
skie�go� po�rząd�ku� praw�ne�go�
i�obo�wią�zu�ją�ce�go�usta�wo�daw�-
stwa.�To�oczy�wi�sta�praw�da�dla
wszyst�kich.� Co� się� jed�nak
dzie�je,� gdy� nie� re�spek�tu�je� się
no�to�rycz�nie�ust.�1�i�4�art.�167
Kon�sty�tu�cji� RP?�Nic,� po� pro�-
stu�nic.�Sa�mo�rzą�dow�cy�od�bi�ja�-
ją�się�od�ścia�ny�obo�jęt�no�ści.�
A�za�sa�da�jest�ja�sna:�jed�nost�-

kom� sa�mo�rzą�du� te�ry�to�rial�ne�-

go�za�pew�nia�się�udział�w�do�-
cho�dach� pu�blicz�nych� od�po�-
wied�nio� do� przy�pa�da�ją�cych
im�za�dań,�a�zmia�ny�w�za�kre�-
sie�za�dań�i�kom�pe�ten�cji�ma�ją
na�stę�po�wać�wraz�z�od�po�wied�-
ni�mi�zmia�na�mi�w�po�dzia�le�do�-
cho�dów�pu�blicz�nych.�Kom�pe�-
ten�cje� ma�ją� być� więc� od�po�-
wied�nie�do�źró�deł�ich�fi�nan�so�-
wa�nia.
Po�dob�nie,� jak� za�uwa�żył� to

już� w� po�ło�wie� lat� dzie�więć�-
dzie�sią�tych� Zwią�zek� Miast
Pol�skich,� wciąż� na�stę�pu�ją
uszczu�ple�nia�do�cho�dów�sa�mo�-
rzą�do�wych� wraz� z� wpro�wa�-
dza�niem�ko�lej�nych�ustaw,�sta�-
no�wiąc� istot�ną� część� bu�dże�-
tów.� Nie�ste�ty� nie� ma� od�po�-
wied�niej� re�kom�pen�sa�ty� tych
uszczu�pleń.

Przy�go�to�wa�ny� przez� śro�do�-
wi�ska�sa�mo�rzą�do�we�spo�łecz�ny
pro�jekt� zmia�ny� usta�wy� o� do�-
cho�dach�JST,�pod�pi�sa�ny�przez
pra�wie� 300� tys.� osób,� któ�ry
uwzględ�niał� uszczu�ple�nia� ich
do�cho�dów,� otrzy�mał� wła�śnie
ne�ga�tyw�ną� opi�nię� rzą�do�wą,�
o�czym�po�in�for�mo�wa�no�na�po�-
sie�dze�niu�nad�zwy�czaj�nej�pod�-
ko�mi�sji� sej�mo�wej.� Pro�jekt� nie
ma�więc�szans�na�przy�ję�cie.
Ro�dzi� się� za�tem� py�ta�nie� za�-

sad�ni�cze,� kie�dy� bę�dą� w� peł�ni
obo�wią�zy�wały� pro�ste� za�sa�dy:
ade�kwat�ność�za�dań�i�środ�ków
na� ich�wy�ko�na�nie� oraz� to,� że
kosz�ty� po�no�si� wła�ści�ciel� lub
za�rząd�ca�(a�nie�gmi�na�–�patrz
fi�nan�so�wa�nie�oświe�tle�nia�dróg
pu�blicz�nych)?

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Po�sło�wie� le�wi�cy� uzna�li,� że
na�ucza�nie� na� re�li�gii� o� cu�dach
Je�zu�sa�mo�że�po�wo�do�wać�na�ru�-
sze�nie�po�rząd�ku�spo�łecz�ne�go.�
W�zło�żo�nej�w�tej�spra�wie�in�-

ter�pe�la�cji�(nr�15446)�do�mi�ni�-
stra�edu�ka�cji�na�ro�do�wej�po�mi�-
ja�ją� jed�nak� „aspekt,� czy� te�go
ty�pu� cud� był� moż�li�wy,� bo� go
nie�do�świad�czy�li”.
To� tro�chę� dziw�ne,� bo� sa�mi

obie�cu�ją,�że�ta�kie�go�cu�du�do�-
ko�na�ją�w�przy�szło�ści.�Być�mo�-
że� dla�te�go� nie� po�do�ba� się� im

kon�ku�ren�cja� ze� stro�ny�ko�goś,
kto� go� mógł� już� do�ko�nać�
w�prze�szło�ści.�
Ali�ści,�ja�ko�że�po�sło�wie�rze�-

cze�ni� re�pre�zen�tu�ją� nie� tyl�ko
po�stę�po�wą� le�wi�cę� oby�cza�jo�-
wą,� ale� i� praw�no-eko�no�micz�-
ną,�pod�no�szą,�że�przy�ję�cie�da�-
ru� w� po�sta�ci� chle�ba� i� ryb� to
nie�opo�dat�ko�wa�ny� przy�chód,�
a�cud�z�prze�mie�nie�niem�wo�dy
w� wi�no� to� „nie�le�gal�ne”� wy�-
twa�rza�nie� al�ko�ho�lu.� No� cóż,
zda�je�się,�że�ży�dow�scy�„cel�ni�-
cy”� z� Pa�le�sty�ny,� o� któ�rych
ewan�ge�li�ści� nie� mie�li� naj�lep�-
sze�go� zda�nia,� da�le�ko� od�sta�ją
od� urzęd�ni�ków� skar�bo�wych
dziś� za�trud�nia�nych�przez�po�-
stę�po�we�pań�stwa�eu�ro�pej�skie.
A�wów�czas,�gdy�Pan�Je�zus�do�-
ko�ny�wał� swo�ich� cu�dów,� jesz�-
cze�nie�by�ło�w�Pa�le�sty�nie�pro�-

gre�syw�ne�go� po�dat�ku� do�cho�-
do�we�go,� a� na�tu�ral�ny� pro�ces
fer�men�ta�cji,� da�ny� lu�dziom
przez� Ta�tę� Pa�na� Je�zu�sa,� nie
pod�le�gał� kon�ce�sjo�no�wa�niu.
Dziś� Je�zus� Ch.� zo�stał�by� za�-
trzy�ma�ny�pod�za�rzu�tem�„kie�-
ro�wa�nia� zor�ga�ni�zo�wa�ną� gru�-
pą�prze�stęp�czą”,�któ�ra�„pra�ła
brud�ne�pie�nią�dze”�i�„wpro�wa�-
dza�ła�do�ob�ro�tu�wy�ro�by�al�ko�-
ho�lo�we� bez� zna�ków� ak�cy�zy”,
do�pro�wa�dza�jąc� do� zna�czą�-
cych� „uszczu�pleń� po�dat�ko�-
wych”� i� po�wsta�nia� „szko�dy
wiel�kiej�war�to�ści”�w�ma�jąt�ku
skar�bu�pań�stwa.�I�z�ca�łą�pew�-
no�ścią�Pan�Je�zus�nie�zo�stał�by
ukrzy�żo�wa�ny� na� oczach� ga�-
wie�dzi,� tyl�ko� po�peł�nił�by� sa�-
mo�bój�stwo�„bez�udzia�łu�osób
trze�cich”.

www.blog.gwiaz�dow�ski.pl
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Lo�kaut�w�duń�skich�szko�łach
trwał�bli�sko�mie�siąc.�Dla�nas�to
jest� zja�wi�sko� nie�zwy�kłe.� Trud�-
no�by�ło�by�so�bie�wy�obra�zić�ta�ką
sy�tu�ację� w� pol�skich� szko�łach,
że�oto�sa�mo�rzą�dy�gmin�ne�i�wła�-
dze� po�wia�tów� wstrzy�ma�ły�by
na�uczy�cie�lom� wy�pła�ty� wy�na�-
gro�dzeń� i�za�bro�ni�ły� im�pro�wa�-
dzić�lek�cje�w�pu�blicz�nych�szko�-
łach.� Prę�dzej
bym� zo�ba�czył,
jak� rząd� po�-
przez�wo�je�wo�-
dów�kar�ci�bur�-
mi�strzów.� Wy�-
da�rze�nie� jest
war�te� głęb�szej
ana�li�zy�w�kon�-
tek�ście� po�sta�-
wy� ko�lej�nych
pol�skich�ko�ali�-
cji� rzą�do�wych
wo�bec� Kar�ty
Na�uczy�cie�la.
U�nas�obo�wią�-
zu�je� usta�wa
uchwa�lo�na� w
cza�sie� sta�nu� wo�jen�ne�go,� a� od
po�nad�20�lat�trwa�roz�wle�kła�de�-
ba�ta�nad�pen�sum.�Sły�chać� za�-
po�wie�dzi�ko�lej�nych�pre�mie�rów
i�mi�ni�strów�edu�ka�cji,�z�któ�rych
nic� nie�wy�ni�ka.�Wi�docz�ny� jest
za�to�lęk�przed�si�łą�na�uczy�ciel�-
skie�go� lob�by.� A� w� Da�nii� –� o,
pro�szę� –� twar�dy� spór� dwóch
do�brze�zor�ga�ni�zo�wa�nych�stron,
a�po�tem�lo�kaut,�mi�mo�ist�nie�nia

sil�nych� związ�ków� za�wo�do�-
wych.�Na�ko�niec:�rzą�do�wy�pro�-
jekt�usta�wy,�zgod�ny�z�po�stu�la�-
ta�mi� sa�mo�rzą�do�wych� pra�co�-
daw�ców.
Jed�nak�w�tym�fe�lie�to�nie�chcę

sku�pić�uwa�gę�Czy�tel�ni�ków�na
in�nym�aspek�cie�duń�skie�go� lo�-
kau�tu.� Spójrz�my,� jak� od�mien�-
nie�tam�tej�szy�rząd�trak�tu�je�sa�-
mo�rzą�dy.�Są�one�praw�dzi�wy�mi
go�spo�da�rza�mi�szkół.�Pa�ni�pre�-
mier� ob�ser�wo�wa�ła� wy�da�rze�-
nia,�by�po�czterech�ty�go�dniach
wy�stą�pić� do� par�la�men�tu�
o�usta�wo�we�za�koń�cze�nie�spo�-
ru.�Pań�stwa�skan�dy�naw�skie�są
wzo�rem�w�wie�lu�dzie�dzi�nach,
rów�nież�w�za�kre�sie�or�ga�ni�za�cji

de�mo�kra�tycz�-
ne�go�pań�stwa
p r aw �n e �g o .
D u ń �s k i e ,
s zwedz �k i e ,
fiń�skie� i� nor�-
we�skie� przy�-
kła�dy� świad�-
czą�o� tym,� że
tam� sa�mo�rzą�-
do�we� wspól�-
no�ty� miesz�-
kań�ców� są
praw�dzi�wym
fun�da�men�tem
pań�stwa.
U� nas� rząd�

i� par�la�ment
po�stę�pu�ją� w� du�chu� cen�tra�li�-
zmu,� trak�tu�ją� sa�mo�rzą�dy� in�-
stru�men�tal�nie.� Tak,� jak�by� by�ły
na�dal�te�re�no�wy�mi�or�ga�na�mi�ad�-
mi�ni�stra�cji�pań�stwo�wej�stop�nia
pod�sta�wo�we�go,� jak� za� PRL-u.
Do�wo�dów� jest� wie�le,� a� upływ
cza�su� od� re�for�my� sa�mo�rzą�du
gmin�ne�go� z� ro�ku� 1990� wca�le
nie�po�wo�du�je�po�pra�wy�sy�tu�acji.

zgso@zgso.org.pl
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Mi nus dla To ma sza Hur ka ły, se kre ta rza Szczaw ni cy, któ ry
wy słał do re dak cji lo kal ne go por ta lu in ter ne to we go SMS -y,
któ re dzien ni karz uznał za groź by. Se�kre�tarz�wy�słał�SMS�-y�
o�tre�ści:�„wi�dzę,�że�do�ro�zu�mu�da�le�ko,�ale�my�ro�zu�mu�uczy�-

my”,�„O�dwa�sło�wa�za�du�żo,�miar�ka�się�prze�bra�ła”,�„To�błąd,�o�któ�rym
wnet�się�prze�ko�nasz”.�Re�dak�cja�por�ta�lu�uzna�ła,�że�SMS�-ami�se�kre�tarz�zła�-
mał�pra�wo�pra�so�we,�bo�groź�bą�chciał�na�kło�nić�dzien�ni�ka�rza�do�za�nie�cha�nia
pu�bli�ka�cji.�Spra�wę�zgło�szo�no�do�pro�ku�ra�tu�ry.�(rp)
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bę�dą�po�trze�bo�wa�ły�sa�mo�rzą�dy�na
za�pew�nie�nie�wkła�du�wła�sne�go�w
do�fi�nan�so�wa�niu�z�fun�du�szy�po�li�ty�ki
spój�no�ści�w�la�tach�2014–2020




