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samorządowcy na ceLowniku...

Plus dla�po�znań�skie�go�rad�ne�go�Ad�ria�na�Kacz�mar�ka,�któ�ry
sta�nął�w�obro�nie�ba�rów�mlecz�nych�w�sto�li�cy�Wiel�ko�pol�ski.
Pla ny Za rzą du Ko mu nal nych Za so bów Lo kal nych za kła da ją pod wyż ki

czyn szu dla pię ciu po znań skich ba rów mlecz nych – na wet o 600

proc. Jak za alar mo wał Kacz ma rek pod czas se sji ra dy miej skiej, ta ka de cy zja do -

pro wa dzi ła by do li kwi da cji ba rów, a w efek cie po zba wi ła by naj bied niej szych miesz -

kań ców je dy ne go cie płe go po sił ku w cią gu dnia. Dzię ki in ter wen cji Kacz mar ka ze -

spół ne go cja cyj ny usta lił niż sze pod wyż ki czyn szów – o 1-2 zł za metr.

Są sztan da ro we te ma ty śro -
do wisk sa mo rzą do wych, któ -
re są pod no szo ne od za wsze,
nie ste ty czę sto bez skut ku.
Jest to m.in. brak stan dar dów
usług pu blicz nych (na wet
obec nie, gdy po dob no wpro -
wa dza się bu dżet za da nio wy)
czy upo rząd ko wa nie usta wo -
daw stwa zwią za ne go z oświe -
tle niem dróg. 

Do ta kich spraw na le ży
rów nież pro blem po dat ku
VAT. Sa mo rzą dy, chcąc zdy -

wer sy fi ko wać źró dła do cho -
dów wo bec ich fluk tu acji,
chcia ły by mieć rów nież
udzia ły w tym naj pew niej -
szym z pew nych po dat ków,
ja kim jest VAT. Naj po waż -
niej szym jed nak ele men tem
spo ru jest obo wią zek od pro -
wa dza nia VAT -u od pu blicz -
nych in we sty cji JST. Za wsze
to by ło i jest uwa ża ne za
krzyw dę i tłu mie nie roz wo ju
lo kal ne go. Pod nie sie nie od
te go ro ku staw ki VAT do 23
proc. do pro wa dzi ło do wzro -
stu do cho dów bu dże tu pań -
stwa i zmniej sze nia je go de fi -
cy tu, po wo du jąc rów no cze -
śnie wzrost kosz tów in we sty -
cji re ali zo wa nych przez sa -
mo rzą dy i ich ogra ni cze nie.

Nie dłu go bę dzie się wa żyć
kwa li fi ko wal ność VAT -u od

in we sty cji współ fi nan so wa -
nych ze środ ków UE, któ rą
Ko mi sja Eu ro pej ska chce zli -
kwi do wać. Je że li ją stra ci my,
to w na stęp nej per spek ty wie
bu dże to wej 2014-2020 re al -
ne kwo ty na in we sty cje lo -
kal ne i re gio nal ne zo sta ną
zmniej szo ne pra wie o jed ną
czwar tą. 

De cy den ci mu szą mieć
świa do mość, że są to spra wy
pod sta wo we dla roz wo ju
kra ju i że sa mo rzą dy nie zre -
zy gnu ją z po stu la tów do ty -
czą cych po dat ku VAT. Je go
zwrot od in we sty cji pu blicz -
nych JST bę dzie spra wą
pierw szo pla no wą w ne go cja -
cjach rząd – sa mo rząd. Dzi -
siej szy PAT mu si być w koń -
cu prze ła ma ny.
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Zła wia do mość jest ta ka, że
„ad mi ni stra tor in ter ne to we go
blo ga po no si od po wie dzial -
ność praw ną za tre ści w nim
roz po wszech nia ne” – orzekł
sąd w Tar no wie. Zda niem
Wy so kie go Są du, sko ro blo ger
„pod jął ry zy ko, że na blo gu
mo gą po ja wiać się bez praw ne
tre ści, tj. ko men ta rze do da -
wa ne bez obo wiąz ku za lo go -
wa nia się czy też bez uprzed -
niej kon tro li każ de go wpi su,
w ilo ściach, któ rych sam nie
był w sta nie prze fil tro wać, to

mu si li czyć się z od po wie -
dzial no ścią za udo stęp nie nie
fo rum do pu bli ka cji każ dej
wy po wie dzi”. Do bra wia do -
mość jest ta ka, że na szczę -
ście jest jesz cze Ro man Gier -
tych na świe cie. Sąd w War -
sza wie od da lił je go po zew
o ochro nę dóbr oso bi stych
wpi sa mi na jed nym z por ta li.
„Wy daw ca nie jest od po wie -
dzial ny za treść wpi sów in ter -
nau tów na fo rach” – uznał
Wy so ki Sąd.

Jest czy nie jest – bę dzie
mu siał zde cy do wać Sąd Naj -
wyż szy. No chy ba że przy ję ta
zo sta nie no wa usta wa, z któ -
rej ja sno bę dzie to wy ni ka ło.
Oba wiam się tyl ko, czy usta -
wo daw ca nie uchwa li, że
Gier ty cha i in nych mu po -
dob nych ob ra żać moż na,
a nie po dob nych nie moż na.

Pod słu chi wa cze ze służb
spe cjal nych nie mo gą za spo -
ko ić się sa mą fo nią, więc po -
sta no wi li jesz cze po pod glą dać
ob raz ki. MSWiA i ABW zło -
ży ły Na ro do we mu Cen trum
Ba dań i Roz wo ju zle ce nie na
skon stru owa nie „au to no -
micz nych na rzę dzi wspo ma -
ga ją cych zwal cza nie cy ber -
prze stęp czo ści”, któ re po zwo -
lą na zdal ne wła my wa nie się
do kom pu te rów oraz in fil tro -
wa nie prze sy ła nych pli ków.
Co praw da, służ by spe cjal ne
nie ma ją pra wa zle cać two -
rze nia na rzę dzi ha ker skich,
dla te go MSWiA za mie rza do -
pi sać do usta wy o po li cji pra -
wo do „sto so wa nia środ ków
elek tro nicz nych” umoż li wia -
ją cych owo „nie jaw ne i zdal -
ne uzy ska nie do stę pu”. 
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Na Fo rum Prze wod ni czą -
cych Rad Gmin w na szym
związ ku 1 grud nia dys ku to -
wa li śmy o głów nych wy zwa -
niach, któ re sto ją obec nie
przed rad ny mi. Pro jek ty
uchwał bu dże to wych, któ ry mi
zaj mu ją się ra dy w tych
dniach, są przy go to wa ne na
pod sta wie in for ma cji z mi ni -
sterstw z okre su sprzed wy bo -
rów par la men tar nych. Po ich
wy gra niu sta ry -no wy rząd
wpro wa dza du że zmia ny. Dla
sa mo rzą dów gmin nych szcze -
gól nie istot ne jest prze su nię -
cie o 2 la ta obo wiąz ku na uki
w I kla sach dla sze ścio lat ków.
Wy da wa ło się, że ta re for ma
z ma gicz ną da tą „1 wrze śnia
2012” jest sztan da ro wym
przed się wzię ciem rzą du.
W 2008 r. na na szej kon fe ren -
cji w Opo lu ostrze ga li śmy ów -
cze sną mi ni ster edu ka cji
przed za mie sza niem, któ re
po wsta nie w dłu gim okre sie
przej ścio wym. Te raz wi dzi my,
że ów cze sna wi ce mi ni ster
w obec nej ro li sze fo wej re sor -

tu po twier dza przed wy bor cze
za po wie dzi MEN o od wo ła niu
1 wrze śnia 2012 i za po wia da
prze su nię cie re for my o dwa
la ta. Gmi ny od kil ku lat an -
ga żu ją się w tę re for mę, mo -
der ni zu ją bu dyn ki pod po -
trze by 6-lat ków w szko łach
i 5-lat ków w ze rów kach. Do
lu te go 2012 pla no wa no ogło -
sić zmia ny sie ci szkół i pla -
có wek. W za mian za po nie -
sio ne na kła dy bur mi strzo wie
ocze ki wa li wzro stu sub wen -
cji oświa to wej na li czo nej
we dług prze wi dy wa nej licz -
by 6-lat ków, któ rzy by li by
ob ję ci no wym obo wiąz kiem.
Czy w tej sy tu acji ma my
pew ność, że ta re for ma zo -
sta nie sfi na li zo wa na? A co
za pół ro ku po wie dzą ro dzi -
ce 5-lat ków po sła nych do ze -
rów ki od 1 wrze śnia br. Za -
pew ne licz nie wy stą pią przy -
pad ki re pe to wa nia ze ró wek
w ro ku szkol nym 2012/13.
Niech rzą dzą cy naj pierw głę -
bo ko się za sta no wią, za nim
po dej mą ko lej ne re for my.
Gdy mo wa o pu blicz nych
środ kach i spo łecz nym za an -
ga żo wa niu, to nie do za ak -
cep to wa nia jest za sa da „na
bez ry biu i rak ry ba”. Cho dzi
mi o te go ra ka, któ rym rząd
wy co fu je się ze swo ich nie -
uda nych re form.
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Podglądacze w akcji
z punktu
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VAT – PAT

Najpierw pomyśl, abyś nie musiał
wycofywać się rakiem

Mi�nus dla�Ma�cie�ja�Ma�cie�jew�skie�go,�war�szaw�skie�go
radne�go,�któ�ry�na�jed�nym�z�por�ta�li�spo�łecz�no�ścio�wych
w nie�wła�ści�wy�spo�sób�wy�po�wie�dział�się�na�te�mat�urzę�-
du�ją�ce�go�pre�zy�den�ta�RP. Rad ny PiS, wi ce prze wod ni czą cy

ko mi sji kul tu ry, użył m.in. po jęć „by dlę” i „pa jac”, od no sząc się do kon fe -

ren cji pra so wej Bro ni sła wa Ko mo row skie go w związ ku ze szczę śli wym lą do -

wa niem bo ein ga 767 na Okę ciu z awa rią pod wo zia. Wpi sa mi rad ne go za ję ła

się pro ku ra tu ra.

12 365,22
złotych

Logicznie

rzecz

biorąc
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praktyka

to mak sy mal ne wy na gro dze nie

wło da rzy miast w 2012 r. – za pro -

po no wa ło Mi ni ster stwo Fi nan sów

przeczytane...

Kontrowersyjna jest także cena filmu. Myślę, że gdyby Nasz drogi rząd

zwrócił się do studentów ASP z prośbą o zrobienie takiego filmu,

oferując 5000 zł za najlepszą pracę, to powstałoby coś o wiele

ciekawszego. Pani HGW kupiła za 500 000 zł film, który nadaje się

wyłącznie do kosza.

ko�men�tarz�in�ter�nau�ty�do�ty�czą�cy�spo�tu�re�kla�mo�we�go,�któ�ry�pro�mu�-

je�War�sza�wę�ja�ko�mia�sto��go�spo�darza�Eu�ro�2012,�Wia�do�mo�ści�24.pl


