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Plus dla Zbi gnie wa Her cu nia, wój ta Lu ba nia za za in sta lo wa nie 
w swo im ga bi ne cie ka me ry re je stru ją cej je go pra cę. Jak�mó�wi
sam�wójt�nie�ma�nic�do�ukry�cia�i�mo�że�mieć�w�ga�bi�ne�cie�ka�me�rę

włą�czo�ną�przez�ca�ły�czas,�tak�by�w�in�ter�ne�cie�moż�na�by�ło�na�bie�żą�-

co�ob�ser�wo�wać�co�ro�bi.�Miesz�kań�cy�zo�sta�li�o�tym�po�in�for�mo�wa�ni�w�lo�kal�nej�pra�-

sie,�ostrze�że�nie�wi�si�tak�że�na�drzwiach�je�go�ga�bi�ne�tu.�Wójt�za�pew�nia,�że�ni�ko�go�nie

bę�dzie�na�gry�wał�bez�je�go�zgo�dy.�Je�śli�ko�muś�prze�szka�dza�re�je�stro�wa�nie�spo�tka�nia,

to�wójt�wzy�wa�pra�cow�ni�cę,�któ�ra�spo�rzą�dza�pi�sem�ne�no�tat�ki�z�roz�mo�wy.�(rp)

Pol�ska�to�naj�pięk�niej�szy�kraj
na� świe�cie,� ale� rów�nież� kraj�
o�nie�wy�ko�rzy�sta�nych�moż�li�wo�-
ściach� i  mar�no�tra�wio�nym� po�-
ten�cja�le.�Do�ty�czy� to�w�du�żym
stop�niu� go�spo�da�ro�wa�nia� mie�-
niem�skar�bu�pań�stwa.�Do�dzi�-
siaj� nie� ure�gu�lo�wa�no� sta�nu
praw�ne�go�grun�tów,�mi�mo�usta�-
wo�wych� ter�mi�nów� za�koń�cze�-
nia�te�go�pro�ce�su.�Pu�ste�te�re�ny
na�le�żą�do�PKP�i�stra�szą�na�wet
w�du�żych�mia�stach.�Mie�nie�po�-

woj�sko�we� par�ce�lu�je� Agen�cja
Mie�nia�Woj�sko�we�go,�na�zwa�na
kie�dyś� przez� je�den� z� dzien�ni�-
ków� „Agen�cją�Mie�nia�Wy�pro�-
wa�dzo�ne�go”.
Dla�cze�go�przez�ty�le�lat�nie�by�-

ło� wo�li,� aby� w� pro�sty� spo�sób
nie�wy�ko�rzy�sta�ne� mie�nie� pań�-
stwo�wych�spół�ek,�np.�PKP�oraz
pań�stwo�wych� agen�cji,� mo�gło
być�prze�ka�zy�wa�ne�nie�od�płat�nie
gmi�nom,�na�któ�rych�te�re�nie�się
ono� znaj�du�je?� Dla�cze�go� le�piej
jest� la�ta�mi� prze�trzy�my�wać
grun�ty�i nisz�cze�ją�ce�obiek�ty,�za�-
miast�prze�ka�zać�je�sa�mo�rzą�dom
i� po�zwo�lić� wspól�no�tom� lo�kal�-
nym� na� ich� za�go�spo�da�ro�wa�nie
we�dług�wła�sne�go�po�my�słu?�
Nie�daw�no� uka�za�ła� się� in�for�-

ma�cja,� że� Gru�pa� PKP� bę�dzie
kon�sul�to�wa�ła� z� sa�mo�rzą�da�mi

moż�li�wość�prze�ję�cia� zbęd�ne�go
mie�nia.� Do�da�no� za�strze�że�nie,
że� nie�ru�cho�mo�ści� nie� mo�gą
być� prze�ka�za�ne� nie�od�płat�nie.
Zgod�nie�z�in�for�ma�cją�ze�stro�ny
in�ter�ne�to�wej,�PKP�SA�po�sia�da
do�za�go�spo�da�ro�wa�nia�ma�ją�tek
obej�mu�ją�cy� 101,3� tys.� dzia�łek
grun�to�wych� o� ogól�nej� po�-
wierzch�ni�106�tys.�ha�oraz�po�-
nad�40�tys.�bu�dyn�ków.�
Czy� bę�dzie� to� ko�lej�na� ak�cja

dla�ak�cji,�czy�wresz�cie�ktoś�po�-
li�czy� do�tych�cza�so�we� stra�ty
i  przej�mie� się� pro�ble�mem� na
po�waż�nie?�Prze�cież�po�pra�wie
23�la�tach�ist�nie�nia�od�ro�dzo�ne�-
go�sa�mo�rzą�du�wszy�scy�po�win�-
ni�wresz�cie�so�bie�uświa�do�mić,
że� sa�mo�rząd� jest� też� czę�ścią
pań�stwa.

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

John� Key�nes,� „Apo�stoł�
z�Cam�brid�ge”�–�bo�tak�skrom�-
nie�na�zy�wa�ło�się�sto�wa�rzy�sze�-
nie,� któ�re�go� był� człon�kiem�
–� za�sły�nął� m.in.� z� te�go,� że
„oba�lił”� pra�wo�Saya.�Że�by� je
„oba�lić”,� mu�siał� je� naj�pierw
nie�co�zde�for�mo�wać.�Zmon�to�-
wał�ku�kłę,�któ�rą�ła�two�mu�by�-
ło� zno�kau�to�wać.� Ucznio�wie
Key�ne�sa�te�go�wła�śnie�na�uczy�-
li�się�od�swo�je�go�mi�strza�naj�le�-
piej.� „Szcze�gól�ną� cie�ka�wość”
jed�ne�go� z� nich�wzbu�dzi�ła� re�-

cep�ta,�„któ�rą�ce�chu�je�wy�jąt�ko�-
wo�wy�so�ki� sto�su�nek�po�pu�lar�-
no�ści� do� dziw�no�ści”.� Przy�-
znam,�że�ład�nie�na�pi�sa�ne.�Ale
o�co�cho�dzi�do�kład�niej?�Cho�-
dzi�mia�no�wi�cie�o�po�stu�lat,�„by
ob�ni�żać�po�dat�ki,� gdyż� to� rze�-
ko�mo�mia�ło�by...� pod�nieść�do�-
cho�dy�bu�dże�tu!”�„Nie�ste�ty� to
nie�praw�da”� –� do�da�je� au�tor
kry�ty�ki� pod� ad�re�sem� tak� nie�-
roz�sąd�nych�po�stu�la�tów.�
No� i� oczy�wi�ście� ma� ra�cję,�

a�je�go�prze�ciw�ni�cy�wy�cho�dzą
na� dur�niów.� „Nie�ste�ty”� nie
wy�mie�nił� po� na�zwi�sku� ni�ko�-
go,� kto� rze�ko�mo� uwa�ża,� że
„ob�ni�że�nie�po�dat�ków�pod�no�-
si�do�cho�dy�bu�dże�tu”.�A�szko�-
da.�Ja�oso�bi�ście�ni�ko�go�ta�kie�-
go� nie� znam.� Znam� na�to�-
miast� pa�ru� ta�kich,� sam� do
nich� zresz�tą� na�le�żę,� któ�rzy

twier�dzą,� że� ob�ni�że�nie� sta�-
wek�po�dat�ko�wych�mo�że�spo�-
wo�do�wać� zwięk�sze�nie� wpły�-
wów� po�dat�ko�wych.� Po�da�tek�
i�staw�ka�po�dat�ko�wa�to�nie�to
sa�mo.� A� że�by� skom�pli�ko�wać
spra�wę,� do�dam,� że� jest� jesz�-
cze�pod�sta�wa�obłożenia�da�ną
staw�ką� po�dat�ko�wą.�A�w�wy�-
pad�ku� po�dat�ków� pro�gre�syw�-
nych�(jak�w�wy�pad�ku�po�dat�-
ku� do�cho�do�we�go� od� osób� fi�-
zycz�nych)� są� jesz�cze� pro�gi
po�dat�ko�we,� któ�re� ra�zem� ze
staw�ka�mi�two�rzą�ska�lę�po�dat�-
ko�wą.�
Co�praw�da�by�ło�to�trzy� la�ta

te�mu,�ale�nie�bę�dę�po�wta�rzał.
Fak�ty�są�oczy�wi�ste.�Ale�jak�się
po� raz� ko�lej�ny� oka�zu�je,� je�śli
fak�ty� prze�czą� teo�rii,� tym� go�-
rzej�dla�fak�tów.

www.blog.gwiaz�dow�ski.pl
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Po�moc� spo�łecz�na� jest� po
oświa�cie� ko�lej�nym� ob�sza�rem,
w�któ�rym�roz�wią�zy�wa�nie�pro�-
ble�mów�jest�spy�cha�ne�z�po�zio�-
mu� rzą�du� na� bar�ki� sa�mo�rzą�-
dów� gmin�nych.� Zma�ga�ją� się
ze�skut�ka�mi�ubó�stwa,�kon�flik�-
tów� w� ro�dzi�nach� i� sta�rze�nia
się� spo�łe�czeń�stwa.� Za�ra�zem
na� szcze�blu� cen�tral�nym� two�-
rzo�ne� są� roz�wią�za�nia� utrud�-
nia�ją�ce�pra�cę�„na�do�le”.
Z�jed�nej�stro�-

ny� każ�dy� OPS
jest� za�wa�lo�ny
„pa�pie�ro�lo�gią”,
cze�go� sym�bo�-
lem� jest� co�-
rocz�na�50-stro�-
ni�co�wa�ana�li�za
za�so�bów� po�-
mo�cy� spo�łecz�-
nej.� W� lu�tym� na� spo�tka�niu�
w�na�szym�związ�ku�sły�chać�by�-
ło� moc�ne� gło�sy� w� dys�ku�sji.
Pra�ca�w�OPS�wy�ma�ga�wiel�kie�-
go� za�an�ga�żo�wa�nia,� ale� na
rzecz� po�trze�bu�ją�cych,� a� nie
dla�zbęd�nych�pa�pie�rów!
Z�dru�giej�stro�ny�w�śro�do�wi�-

sku� pra�cow�ni�ków� OPS� trwa
dys�ku�sja� nad� re�wo�lu�cyj�ny�mi
po�my�sła�mi� MPiPS.� Ze�spół
naj�bar�dziej� do�świad�czo�nych
kie�row�ni�ków� prze�ana�li�zo�wał
za�ło�że�nia�do�pro�jek�tu�usta�wy
o� po�mo�cy� spo�łecz�nej� i� usłu�-
gach�so�cjal�nych.�Uwa�ża�ją,�że
pro�po�no�wa�na�zmia�na�or�ga�ni�-

za�cji� –� po�wo�du�ją�ca� wy�łą�cze�-
nie� z� jej� struk�tur� eta�to�wych
pra�cow�ni�ków� so�cjal�nych� –
wpły�nie�ne�ga�tyw�nie�na� funk�-
cjo�no�wa�nie�tych�że�struk�tur.�
War�to�w�tym�miej�scu�przy�po�-

mnieć� mo�del� pra�cy� so�cjal�nej
wpro�wa�dzo�ny� w� 1990� r.� i� jej
twór�cę,�śp.�mi�ni�stra�Jac�ka�Ku�ro�-
nia.�Sys�tem�po�mo�cy�spo�łecz�nej
ma� cha�rak�ter� ogól�no�pań�stwo�-
wy�i�opie�ra�się�na�za�sa�dzie�so�li�-
da�ry�zmu�spo�łecz�ne�go.�W�re�ali�-
za�cji�ta�kich�za�dań�po�szcze�gól�ne
sa�mo�rzą�dy� gmin�ne� nie� mo�gą
być�po�zo�sta�wio�ne�bez�sys�te�mo�-
we�go�wspar�cia�pań�stwa.
By�ło�by� wiel�ką� stra�tą,� gdy�by

funk�cjo�nu�ją�ce�od�lat�i�okrze�płe
w� służ�bie� dla� trud�ne�go� gro�na
pod�opiecz�nych�(nie�lu�bię�okre�-

śle�nia� „klient”)
struk�tu�ry� OPS
ule�gły� de�kom�-
po�zy�cji,�a�do�te�-
go�mo�gą�do�pro�-
wa�dzić� po�my�sły
re�sor�tu.� Zda�-
niem� na�szych
eks�per�tów�prze�-
nie�sie�nie� pra�-

cow�ni�ka�so�cjal�ne�go�ze�struk�tur
po�mo�cy�spo�łecz�nej�do�ob�sza�ru
pry�wat�ne�go� przed�się�bior�cy
„spły�ci”�war�tość�te�goż�pra�cow�-
ni�ka.�Spry�wa�ty�zo�wa�nie�za�wo�du
pra�cow�ni�ka�so�cjal�ne�go�za�bu�rzy
je�go� cha�rak�ter� pra�cy.�Śro�do�wi�-
sko,�w�któ�rym�dzia�ła�pra�cow�nik
so�cjal�ny,�wy�ma�ga� sil�nej�oso�bo�-
wo�ści.�Ko�niecz�na�jest�też�do�bra
współ�pra�ca� z� po�li�cją,� są�dem,
oświa�tą,� służ�bą� zdro�wia.� Zda�-
niem� li�de�rów� śro�do�wi�ska�OPS
sta�tus� pra�cow�ni�ka� so�cjal�ne�go
ja�ko� funk�cjo�na�riu�sza� pu�blicz�-
ne�go�spraw�dza�się�w�peł�ni.

zgso@zgso.org.pl
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Fakty podatkowe
z punktu
widzenia
sceptyka

Niewykorzystany potencjał

Jesteśmy najpierw dla ludzi,
potem dla papierów

Mi nus dla Ta de usza Ko co nia, wój ta Ja now ca, któ ry miesz kań co -
wi na gry wa ją ce mu se sję ra dy gmi ny za rzu cił kra dzież prą du.
Ry�szard�Pin�kie�wicz,�wi�ce�pre�zes�Sto�wa�rzy�sze�nia�Przed�się�bior�ców�

i�Ar�ty�stów�Zie�mi�Ja�no�wiec�kiej,�na�gry�wa�ją�cy�se�sje�ra�dy,�pod�łą�czył

do�gniazd�ka�ła�do�war�kę,�po�nie�waż�roz�ła�do�wa�ła�się�ko�lej�na�ba�te�ria.�Wójt�za�rzu�cił

mu�kra�dzież�prą�du,�więc�wiceprezes�zwró�cił�się�do�gmi�ny�z�proś�bą�o�wy�sta�wie�-

nie�fak�tu�ry�za�zu�ży�ty�prąd.�W�od�po�wie�dzi�do�wie�dział�się,�że�dom�kul�tu�ry,�w�któ�-

rym�od�by�wa�ją�się�se�sje�ra�dy,�ta�kie�go�ra�chun�ku�wy�sta�wić�nie�mo�że.�(rp)
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wy�da�ły�od�2008�r.�sa�mo�rzą�dy�

na�pod�wyż�ki�dla�na�uczy�cie�li.�

Ta�ką�in�for�ma�cję�po�da�ło�Mi�ni�ster�-

stwo�Edu�ka�cji�Na�ro�do�wej.


