
komentarze

Forum samorządowe listopad  2011 3

samorządowcy na ceLowniku...

Plus dla�kra�kow�skie�go�rad�ne�go,�Paw�ła�Wę�grzy�na�za�po�-
mysł�wy�ko�rzy�sta�nia�bran�ży�kom�pu�te�ro�wej�do�pro�mo�cji
mia�sta.�Kie�dy�Smok�Wa�wel�ski�daw�no�się�prze�jadł,�Wan�da�ucie�-

kła�do�Nie�miec,�a�Laj�ko�nik�wy�szedł�z�mo�dy�–�co�zro�bić?�Po�ścią�-

ga�niu�do�Kra�ko�wa�bol�ly�wo�odz�kich�pro�duk�cji�no�wym�po�my�słem�na�pro�mo�cję

mia�sta�są�gry�kom�pu�te�ro�we.�Pa�weł�Wę�grzyn�uwa�ża,�że�moż�na�za�chę�cić�pro�du�-

cen�tów�gier,�aby�ja�ko�kan�wę�sce�na�riu�szy�wy�ko�rzy�sta�li�nie�tyl�ko�kra�kow�skie�ple�-

ne�ry�czy�za�byt�ki,�ale�i�le�gen�dy�oraz�tra�dy�cje.

26�li�sto�pa�da�wcho�dzą�w�ży�-
cie�no�we�za�pi�sy�w�usta�wach
o�służ�bie�cy�wil�nej�i�o�pra�-
cow�ni�kach�sa�mo�rzą�do�wych.
To�istot�na�zmia�na�fi�lo�zo�fii
na�bo�ru�pra�cow�ni�ków�ad�mi�-
ni�stra�cji�rzą�do�wej�i�sa�mo�rzą�-
do�wej.�Oso�ba�naj�lep�sza�w
kon�kur�sie,�z�mo�cy�no�we�go
pra�wa,�mo�że�nie�być�przy�ję�ta
do�pra�cy,�wię�cej�–�czte�ry�naj�-
lep�sze�oso�by�w�kon�kur�sie�nie
mu�szą�być�przy�ję�te�do�pra�cy.
Przy�ję�ta�bę�dzie�pią�ta,�je�śli

speł�nia�pod�sta�wo�we�wy�mo�gi
kon�kur�su�i�je�śli�„zło�ży�ła�ko�-
pię�do�ku�men�tu�po�twier�dza�ją�-
ce�go�nie�peł�no�spraw�ność”.�W
usta�wie�o�pra�cow�ni�kach�sa�-
mo�rzą�do�wych�wy�kre�ślo�no
obo�wią�zek�usze�re�go�wa�nia�w
pro�to�ko�le�z�na�bo�ru,�na�zwisk
naj�lep�szych�kan�dy�da�tów�(nie
wię�cej�niż�pięciu),�we�dług
po�zio�mu�speł�nia�nia�przez
nich�wy�ma�gań.�Te�raz�przed�-
sta�wia�się�gru�pę�pięciu�osób
speł�nia�ją�cych�kry�te�ria,�bez
ko�lej�no�ści,�a�pra�cę�otrzy�mu�je
oso�ba�z�do�ku�men�tem�o�nie�-
peł�no�spraw�no�ści,�je�że�li�zna�-
la�zła�się�w�tej�gru�pie�i�je�śli�w
da�nym�urzę�dzie�pra�cu�je
mniej�niż�6�proc.�osób�nie�-
peł�no�spraw�nych.�
Czy�kon�kurs�ma�więc
sens,�gdy�nie�wy�gry�wa�ją

naj�lep�si,�któ�rzy�mu�szą
prze�cież�wy�wią�zać�się�po�-
tem�z�wy�śru�bo�wa�nych�za�-
dań?�Czy�nie�bę�dzie�tu�po�-
la�do�nad�użyć�w�na�szej
prze�cież�nie�ide�al�nej�rze�czy�-
wi�sto�ści?�
Nie�peł�no�spraw�ni�ocze�ku�ją
rów�nych�praw�i�po�mo�cy,
a nie�ta�kich�przy�wi�le�jów.
Zro�bio�no�im�niedź�wie�dzią
przy�słu�gę.�Jed�no�cze�śnie
praw�dzi�wa�po�moc�czę�sto�za�-
wo�dzi.�Ostat�nio�wi�dzia�łem
prze�ra�żo�ną�ko�bie�tę�o�dwóch
ku�lach,�pró�bu�ją�cą�jak�naj�-
szyb�ciej�wdra�pać�się�z�pe�ro�-
nu�po�nie�ru�cho�mych�„ru�cho�-
mych”�scho�dach�na�Dwor�cu
Cen�tral�nym�w�Warszawie,
aby�nie�blo�ko�wać�na�pie�ra�ją�-
ce�go�tłu�mu.�Wstyd�dla�PKP.
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Obu�rze�ni�się�po�obu�rza�li.
Naj�bar�dziej�obu�rza�li�się�w
Rzy�mie.�Przy�oka�zji�spa�lo�no
kil�ka�sa�mo�cho�dów,�splą�dro�-
wa�no�pa�rę�skle�pów�i�ko�ściół
Mar�ce�li�na�i�Pio�tra�przy�via
Lu�bi�ca�na�na�La�te�ra�nie.�Mo�-
że�w�obu�rze�niu�na�Pa�na
Boga,�że�ta�ki�nie�spra�wie�dli�-
wy?�Nie�roz�da�je�pie�nię�dzy
wszyst�kim�po�trze�bu�ją�cym,
a prze�cież�mógł�by�–�jak�kie�-
dyś�roz�da�wał�wi�no�i�ry�by.�
Pro�szę�za�uwa�żyć,�że�na�pi�-
sa�łem�„przy�oka�zji�spa�lo�-

no…”�a�nie�że�to�„Obu�rze�ni”
spa�li�li,�bo�sta�now�czo�twier�-
dzą,�że�tych�ak�tów�wan�da�li�-
zmu�do�pu�ści�li�się�zwy�kli
chu�li�ga�ni.�Ale�czy�chu�li�ga�ni
nie�ma�ją�pra�wa�się�obu�rzać?
W�su�mie�w�sztur�mie�na
Pa�łac�Zi�mo�wy�też�nie�by�ło
wie�lu�bol�sze�wi�ków.�By�li�tam
„mniej�sze�wi�ka�mi”�–�jak
„chu�li�ga�ni”�w�Rzy�mie.�A�ha�-
sło�obu�rzo�nych�„lud�na�ago�-
rę”�nie�przy�po�mi�na�aby:�„ca�-
ła�wła�dza�w�rę�ce�Rad”???
Mo�że�dla�te�go�w�War�sza�wie
„Obu�rzo�nych”�by�ło�tak�nie
wie�lu.�Po�dob�nie�jak�w�Sło�-
wa�cji,�Cze�chach,�Li�twie,�na
Wę�grzech,�cze�mu�dzi�wi�się
Pan�Re�dak�tor�Ja�cek�Ża�kow�-
ski.�Bo�w�tych�re�jo�nach�wie�-
my�do�cze�go�pro�wa�dzi�„wła�-
dza�Rad”,�a�w�in�nych�jesz�-
cze�nie�wie�dzą.�Przy�oka�zji

Pan�Re�dak�tor�po�sta�wił�te�zę,
że�„mło�dzi�Po�la�cy�nie�tra�cą
miesz�kań�i�do�mów�nie�dla�te�-
go,�że�stać�ich�na�ob�słu�że�nie
kre�dy�tów,�ale�dla�te�go,�że
nikt�im�kre�dy�tów�nie�da�je,
bo�pra�cu�ją�na�umo�wach
śmie�cio�wych”.�Już�Wiel�ki�Ję�-
zy�ko�znaw�ca�Jó�zef�Wi�so�rio�-
no�wicz�Dżu�gasz�wi�li�po�zdo�-
by�ciu�wła�dzy�przez�„Ra�dy”
twier�dził,�że�„je�śli�fak�ty
prze�czą�teo�rii,�tym�go�rzej
dla�fak�tów”.
A�się�wła�śnie�oka�zu�je,�że
umo�wy�na�zy�wa�ne�ele�ganc�ko
„śmie�cio�wy�mi”�w�uzy�ska�niu
kre�dy�tów�nie�prze�szka�dza�ją.
Wiem�to�zresz�tą�nie�tyl�ko�ze
sta�ty�styk,�ale�i�z�au�top�sji,�bo
jak�za�cią�ga�łem�kre�dyt�hi�po�-
tecz�ny�w�1998�ro�ku�to�też
mia�łem�„umo�wę�śmie�cio�wą”.
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Po�moc�spo�łecz�na�to�po
oświa�cie�dru�ga�pod�wzglę�dem
wiel�ko�ści�ka�te�go�ria�wy�dat�ków
bie�żą�cych�bu�dże�tu�prze�cięt�nej
pol�skiej�gmi�ny.�Pro�ble�my�z�ich
fi�nan�so�wa�niem�na�ra�sta�ją,
a skut�ki�do�ty�ka�ją�zwłasz�cza
gmin�mniej�szych�i�prze�ży�wa�ją�-
cych�trud�ną�sy�tu�ację�spo�łecz�-
no�-go�spo�dar�czą.�
Obec�na�sy�tu�acja�to�sku�tek
po�li�ty�ki�trwa�ją�cej�od�co�naj�-
mniej�7�lat,�a�przed�na�mi
wejście�w�ży�cie�od�1�stycz�nia
kolej�ne�go�pra�wa.�Usta�wa
o wspie�ra�niu�ro�dzi�ny�i�sys�te�-
mie�pie�czy�za�stęp�czej�ge�ne�ru�-
je�no�we�wy�dat�ki�z�bu�dże�tu
gmi�ny.�Sa�mo�rząd�nie�ma
wpły�wu�ani�na�licz�bę�ro�dzin
dys�funk�cyj�nych,�któ�rym�na�le�-
ży�za�pew�nić�wspar�cie�przez
no�wo�za�trud�nio�nych�asy�sten�-
tów�ro�dzi�ny,�ani�na�licz�bę
dzie�ci�kie�ro�wa�nych�wy�ro�ka�mi
są�dów�ro�dzin�nych�do�ro�dzin
za�stęp�czych�i�do�mów�dziec�ka,
do�któ�rych�utrzy�ma�nia�bę�dzie
do�pła�cać,�i�to�co�raz�wię�cej.
W trze�cim�ro�ku�obo�wią�zy�wa�-

nia�usta�wy�gmi�na�mu�si�wy�dać
pięć�ra�zy�wię�cej,�niż�w�2012�r.�
W�kwiet�niu�2005�r.�w�sta�no�-
wi�sku�na�sze�go�Związ�ku�wy�ra�-
zi�li�śmy�za�nie�po�ko�je�nie�prak�ty�-
ką�na�kła�da�nia�na�gmi�ny�ko�lej�-
nych�za�dań�pu�blicz�nych�z�za�-
kre�su�po�li�ty�ki�spo�łecz�nej�pań�-
stwa.�Alar�mo�wa�li�śmy,�że�wy�-
dat�ki�gmin�na�ten�cel�ro�sną�z
po�wo�du�ubo�że�nia�du�żych
grup�miesz�kań�ców�i�sta�rze�nia
się�spo�łe�czeń�stwa.�Po�wo�łu�jąc
się�na�człon�ko�stwo�Pol�ski�w
UE,�wzy�wa�li�śmy�do�od�by�cia
pu�blicz�nej�de�ba�ty�nad�do�ce�lo�-
wą�po�li�ty�ką�spo�łecz�ną�pań�-
stwa�i�ro�lą�gmin�w�jej�wy�ko�-
ny�wa�niu,�aby�dal�sze�usta�wo�-
we�zmia�ny�za�dań�gmin�z�te�go
za�kre�su�by�ły�do�ko�ny�wa�ne�do�-
pie�ro�w�na�stęp�stwie�de�ba�ty.
Nasz�po�stu�lat�był�i�jest�ja�sny,
aby�do�ce�lo�wy�sys�tem�po�li�ty�ki
spo�łecz�nej�miał�na�dal�cha�rak�-
ter�ogól�no�pań�stwo�wy�i�opie�rał
się na�za�sa�dzie�so�li�da�ry�zmu
spo�łecz�ne�go.�Trze�ba�po�wtó�-
rzyć�sprze�ciw�wo�bec�za�stę�po�-
wa�nia�do�ta�cji�z�bu�dże�tu�pań�-
stwa�na�te�za�da�nia�fi�nan�so�-
wa�niem�z�do�cho�dów�wła�-
snych�gmin.�Do�ty�czy�to
zwłasz�cza�gmin�do�tknię�tych
bie�dą�i�bez�ro�bo�ciem.�Py�tam
Pa�nie�i�Pa�nów�Po�słów�i�Se�na�-
to�rów:�czy�ta�kie�gmi�ny�ma�ją
so�bie�po�móc�sa�me?
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Mi�nus za�brak�kon�se�kwen�cji�przy�zna�je�my�ex�aequo�Krzysz�-
to�fo�wi�Het�ma�no�wi,�mar�szał�ko�wi�wo�j.�lu�bel�skie�go�i�Ada�mo�wi
Ja�ru�ba�so�wi,�mar�szał�ko�wi�świę�to�krzy�skie�go. Obaj�pa�no�wie�po
wy�gra�niu�ze�szło�rocz�nych�wy�bo�rów�sa�mo�rzą�do�wych,�ja�ko�urzę�du�ją�-

cy�mar�szał�ko�wie�pod�jęli�de�cy�zję�o�kan�dy�do�wa�niu�w�wy�bo�rach�par�la�men�tar�nych.

Po�otrzy�ma�niu�man�da�tów�po�sel�skich�mar�szał�ko�wie�po�sta�no�wi�li�po�zo�stać�na�pia�-

sto�wa�nym�sta�no�wi�sku�sa�mo�rzą�do�wym.�Choć�po�dzie�la�my�sym�pa�tie�sa�mo�rzą�do�we

obu�pa�nów,�uwa�ża�my,�że�suk�ces�w�wy�bo�rach�zo�bo�wią�zu�je�kan�dy�da�tów.
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ta�ką�kwo�tą�w�2012�ro�ku�będą

ob�cią�żo�ne�bu�dże�ty�sa�mo�rzą�-

dów,�je�że�li�w�ży�cie�wej�dzie

usta�wa�o�wspie�ra�niu�ro�dzi�ny

i pie�czy�za�stęp�czej

przeczytane...

Cu�dow�ny�po�mysł!�Ale�chy�ba�dla�tych,�któ�rzy�ma�ją�wy�so�kie�pen�sje�i�do

te�go�na�gro�dy�kil�ka�ra�zy�do�ro�ku.�W�ma�łych�gmi�nach�(...)�za�wsze�są�in�-

ne�pil�niej�sze�wy�dat�ki�z�bu�dże�tu.�A�o�pod�wyż�kach�na�wet�od�3-5�proc.

to�moż�na�po�ma�rzyć�i�co�naj�wy�żej�raz�na�2�la�ta.�Po�mysł�za�bra�nia�ta�kim

pra�cow�ni�kom�„13”�mógł�wy�my�śleć� tyl�ko� idio�ta.�Niech�przyj�dzie�do

gmi�ny�i�po�pra�cu�je�za�2100�zł�po�35�la�tach�pra�cy.
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