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2012 podsumowanie roku

Mi nął ko lej ny rok po od ro dze niu sa -
mo rzą du te ry to rial ne go. Dwa dzie ścia
dwa la ta te mu pod pi sy wa li śmy w Po -
zna niu m.in. ze ś.p. Fran cisz ką Ce giel -
ską, ś.p. Woj cie chem Szczę snym-Kacz -
mar kiem i Ma cie jem Czaj kow skim akt
no ta rial ny re sty tu owa ne go Związ ku
Miast Pol skich, wzo ro wa ne go na swo -
im przed wo jen nym pier wo wzo rze. En -
tu zjazm, bez in te re sow ność i ogrom
pra cy sa mo rzą dow ców I ka den cji po -
ka zał, jak ol brzy mi po ten cjał lo kal nej
Pol ski był wcze śniej nie wy ko rzy sta ny i
mar no wa ny. Wiel kie na dzie je i ide ały,
któ re by ły na po cząt ku na szej sa mo -
rzą do wej dro gi, na tra fia ły przez te
wszyst kie la ta na wie le raf i mie lizn.
Wy stę po wa ły cią głe pro ble my z cen -
trum, w któ rym po wra ca ły ten den cje
do re cen tra li za cji oraz prze rzu ca nia na
sa mo rząd za dań bez wy ma ga nych
środ ków fi nan so wych (przy kła dem
naj bar dziej wy ra zi stym by ło wpro wa -
dze nie do dat ków miesz ka nio wych ja -
ko za dań wła snych, co spo wo do wa ło
gło śne pro te sty sa mo rzą dów). W
Związ ku Miast Pol skich wy li sto wa no
wte dy usta wy, któ rych wpro wa dze nie
spo wo do wa ło uszczu ple nie bu dże tów
gmin od 10 do 30 proc. 

W mi ja ją cym 2012 ro ku w spo sób
szcze gól ny do mi no wa ły znów, tak jak
przed la ty, co raz więk sze pro ble my z
fi nan sa mi sa mo rzą do wy mi, z któ ry mi
ma ją kło pot na wet naj więk sze i naj -
sil niej sze eko no micz nie mia sta. Od -
po wie dzial ność sa mo rzą dow ców za
swo je lo kal ne spo łecz no ści spo wo do -
wa ła, że przy go to wa li pro jekt usta wy
o zmia nie usta wy o do cho dach JST
(obej mu ją cy m.in. zwięk sze nie udzia -
łu w PIT, przy wró ce nie za sa dy re -
kom pen sa ty zmian usta wo wych,
wpro wa dze nie sub wen cji eko lo gicz -
nej) i wraz z pra wie 300 tys. pod pi -
sów oby wa te li, zo stał on za re je stro -
wa ny ja ko druk sej mo wy. 

Fi na li zo wa nie za dań z koń czą cej
się per spek ty wy unij nej da je ze -
wnętrz ne wra że nie, że roz pę dzo ny
wa lec sa mo rzą do wych in we sty cji
bę dzie nie za gro że nie parł da lej do
przo du. Tak być nie mu si. Nie ma
wąt pli wo ści, że pie nią dze z fun du -
szy struk tu ral nych sta ły się istot nym
ele men tem roz wo ju. Jak bę dzie w
na stęp nej per spek ty wie? 

Przed sta wio ny przez prze wod ni czą -
ce go Ra dy Eu ro pej skiej bu dżet na la ta
2014-2020 jest dla pol skie go sa mo rzą -
du wy jąt ko wo nie ko rzyst ny. Klu czo -
wą spra wą jest li kwi da cja kwa li fi ko -
wal no ści po dat ku VAT. Do tych czas
we wszyst kich pro gra mach fun du szy

struk tu ral nych, z wy jąt kiem Pro gra -
mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich, po -
da tek VAT był wy dat kiem kwa li fi ko -
wa nym. Je że li ta li kwi da cja sta nie się
fak tem, spo wo du je re al ne zmniej sze -
nie kwot do fi nan so wa nia sa mo rzą do -
wych in we sty cji o pra wie jed na
czwar tą. Spra wa VAT wra ca więc
znów jak bu me rang, ude rza jąc w lo -
kal ne spo łecz no ści. W ww. pro jek cie
bu dże tu ob ni żo no rów nież udział
środ ków unij nych w do fi nan so wy wa -
nych pro jek tach, zmniej sza jąc go z
do tych cza so wej war to ści 85 proc., a
w pro jek tach „mięk kich” na wet do
100 proc., do pro po no wa nej obec nie
mak sy mal nej war to ści 75 proc. Ma
być tak że znacz nie zmniej szo na moż -
li wość udzie la nia za li czek. Płat no ści
za licz ko we nie bę dą mo gły prze kro -
czyć 1 proc. war to ści pro jek tu, przy
obec nym li mi cie 10 proc. Wy mie nio ne
ele men ty spo wo du ją, że w no wej per -
spek ty wie unij ne go fi nan so wa nia, sa -
mo rzą dy bę dą zmu szo ne prze zna czać
znacz nie wię cej środ ków w ra mach
wkła du wła sne go niż do tych czas. Je -
że li na przed ło żo ny pro jekt bu dże tu i
wy ni ka ją ce z nie go za gro że nia na ło ży -
my znacz ne obec nie za dłu że nie sa mo -
rzą dów oraz ogra ni cze nia do ty czą ce
de fi cy tu bu dże to we go, to two rzy się
ob raz trud nych de cy zji. Trze ba też do -
dać, że na wet mia sta, któ re ma ją do -
bry ra ting, ma ją dziś pro ble my z
otrzy ma niem kre dy tów ban ko wych. 

Pro wa dzo ne ne go cja cje nad za pre -
zen to wa nym bu dże tem unij nym nie
mo gą za koń czyć się zgni łym kom -
pro mi sem, za war tym w cie niu kry -
zy su eu ro pej skie go. Pol ska ra cja sta -
nu jest tam, gdzie pol ski sa mo rząd.

sA�Mo�rZą�dow�cy�PrZy�Tło�cZe�ni
rZe�cZy�wi�sTo�ścią

W co dzien nej krzą ta ni nie sa mo rzą -
do wej, sta ra niach o wy peł nia nie za -
dań usta wo wych, „bie żącz ce” do ty -
czą cej pro ble mów dnia co dzien ne go,
za wi kła nych pro ble mach kon kret -

nych osób przy no szo nych na przy ję -
cia in te re san tów, cią głych za bie gach
o ze wnętrz ne pie nią dze wspo ma ga ją -
ce nie wy star cza ją ce wła sne bu dże ty,
ocze ki wa niach miesz kań ców za wsze
więk szych niż moż li wo ści, w tym po -
to ku, a wła ści wie rze ce spraw, czę sto
nie ma cza su na coś naj waż niej sze go.
Gi nie cy wi li za cyj na wi zja roz wo ju,
ogra ni cza jąc się je dy nie do Wie lo let -
niej Pro gno zy Fi nan so wej (już na wet
bez Wie lo let nie go Pro gra mu In we -
sty cyj ne go).

Wy raź nie bra ku je szer szych dzia -
łań na po zio mie sa mo rzą dów lo kal -
nych i re gio nal nych na rzecz po li ty -
ki pro ro dzin nej. Stan de mo gra ficz ny
jest na dal ka ta stro fal ny, a nie moż na
prze cież wszyst kie go ce do wać na
cen trum. Du żym za nie dba niem stra -
te gicz nym jest też brak ak tyw no ści
sa mo rzą dów na rzecz re pa tria cji Po -
la ków z kra jów wschod nich.

ero�ZjA�idei�sA�Mo�rZą�du
Naj gor sze są jed nak ob sza ry ko -

rup cji w sa mo rzą dzie, któ rych nie -
chlub nym sym bo lem są znów Sta ra -
cho wi ce. Wy stę pu ją dzia ła nia dla
wła snej ko rzy ści, a na wet do ko ny -
wa nie oszustw tak, jak w ma łej gmi -
nie Łysz ko wi ce, gdzie wło darz gmi -
ny roz li czał na wet rze ko me de le ga -
cje służ bo we. Ktoś po wie, to by ło
tyl ko 5 tys. zł. To na praw dę że nu ją -
ce, cho dzi prze cież o za sa dy. Pa mię -
tam, jak w pierw szej ka den cji, część
sa mo rzą dow ców w ogó le nie po bie -
ra ła na leż nych diet de le ga cyj nych!

Upar tyj nie nie sa mo rzą du i „ku po -
wa nie” rad nych np. po przez za trud -
nia nie w gmin nych in sty tu cjach jest
co raz częst sze. Jak kie dyś pi sa łem,
py ta jąc jak Grze gorz Pal ka oce niał by
obec ną sy tu ację, naj więk szym pro ble -
mem obec nej ka den cji sa mo rzą du 
nie są kłopoty fi nan so we, ale ero zja
idei sa mo rzą du, ne po tyzm, in te re -
sow ność i czę sto brak pod sta wo wej
przy zwo ito ści.

jesT�nA�kiM�się�wZo�ro�wAć
Na szczę ście jed nak znacz na część

sa mo rzą dow ców nie ode szła od li nii
Grze go rza Palki. Są pro fe sjo nal ni 
i od da ni swo im wspól no tom lo kal -
nym. Chciał bym wy mie nić cho ciaż
kil ku z nich. 
Ra�fał�Dut�kie�wicz, pre zy dent Wro -

cła wia, łą czy wi zję roz wo ju mia sta,
zdol no ści or ga ni za cyj ne i wy jąt ko wy
dar zjednywania lu dzi. 
Woj�ciech� Szczu�rek, pre zy dent

Gdy ni, to oso bo wość i wzór służ by
pu blicz nej, któ ry ma u bo ku prze -
wod ni czą ce go Ra dy Sta ni sła wa
Szwab skie go, or ga ni za to ra po li ty ki
ze wnętrz nej Gdy ni.
Mał�go�rza�ta� Mań�ka�-Szu�lik, pre zy -

dent Za brza, któ ra wspa nia le wy ko -
rzy stu je prze my sło wy ka pi tał Ślą ska
po przez re wi ta li za cję obiek tów kul -
tu ry prze my sło wej dla tu ry sty ki in -
du strial nej.
Woj�ciech� Lu�baw�ski, pre zy dent

Kielc, do pro wa dził do ura to wa nia i
wy ku pie nia przez mia sto Tar gów
Kiel ce, któ re zna ko mi cie dzia ła ją na
rzecz roz wo ju mia sta.
Piotr� Uszok, pre zy dent Ka to wic,

prze kształ ca ją cy sto li cę re gio nu
prze my sło we go w me tro po lię z roz -
wi ja ją cą się go spo dar ką i kul tu rą.
Ma�rek� Mi�ros, bur mistrz Goł da pi,

za skar bił so bie za ufa nie miesz kań -
ców już pią tą ka den cję, w trud nym
te re nie na pół noc nym krań cu kra ju.
Woj�ciech� Mur�dzek, bur mistrz

Świd ni cy, któ re mu uda je się co rocz -
nie or ga ni zo wać szczyt sa mo rzą do -
wy na Kon gre sie Re gio nów w swo im
za dba nym mie ście.
Jó�zef�Kacz�ma�rek, bur mistrz Unie -

jo wa, któ ry pierw szy do pro wa dził do
zre ali zo wa nia pro jek tu geo ter micz -
ne go, bę dą ce go praw dzi wą atrak cją
tu ry stycz ną, a rów no cze śnie po zwa -
la na ogrze wa nie bu dyn ków miesz -
kal nych i uży tecz no ści pu blicz nej
wo da mi ter mal ny mi.
Zo�fia� Oszac�ka, wójt Lanc ko ro ny,

bu du ją ca kon se kwent nie mar kę
„Lanc ko ro na”, ja ko miej sca atrak cyj -
ne go dla tu ry stów, a jed no cze śnie wy -
god ne go do ży cia dla miesz kań ców. 

Prze pra szam wszyst kich sa mo rzą -
dow ców, któ rych po wi nie nem wy -
mie nić, a nie zro bi łem te go wy łącz -
nie z bra ku miej sca. Da lej więc, mi -
mo wszyst kich pro ble mów i roz cza -
ro wań, ak tu al ne jest na sze daw ne
ha sło: „Li de rzy lo kal ni na dzie ją
Rzecz po spo li tej”. 

Ta�de�usz�Wro�na,
tadeuszwrona7@gmail.com

naj�więk�szym�pro�ble�mem�obec�nej�ka�den�cji�sa�mo�rzą�du�nie�są�kłopoty�fi�nan�so�we,�ale�ero�zja�idei�sa�mo�rzą�dności,�ne�po�tyzm

i interesowność.�na�szczę�ście�jed�nak�znacz�na�część�sa�mo�rzą�dow�ców�jest�pro�fe�sjo�nal�na�i�od�da�na�swo�im�wspól�no�tom�lo�kal�nym.

sa�mo�rzą�dy�przy�tło�czone�rze�czy�wi�sto�ścią
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