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Plus dla�Han�ny�Zda�now�skiej�pre�zy�dent�Ło�dzi�za�oso�bi�ste
za�an�ga�żo�wa�nie�w�ra�to�wa�nie�za�słu�żo�ne�go�dla�mia�sta�klu�-
bu�pił�kar�skie�go�ŁKS�Łódź.�Han na Zda now ska pa tro nu je ini -

cja ty wie ze bra nia kwo ty w wy so ko ści 2 mln zł, dzię ki któ rej

klub bę dzie pro wa dzić dal szą dzia łal ność sta tu to wą, a dru ży na bę dzie mo gła

kon ty nu ować roz gryw ki. Pre zy dent Ło dzi za ape lo wa ła do miesz kań ców, 

by do ko na li choć by naj drob niej szych wpłat, by ra zem z mia stem po wal czy li 

i ura to wa li ŁKS.

Je�ste�śmy� świad�ka�mi� przyj�-
mo�wa�nia�ustaw�bez�na�le�ży�te�-
go� na�my�słu� i� kon�sul�ta�cji,� co
po�wo�du�je�pro�te�sty�i�ko�niecz�-
ność� ich� zmian� za�raz� po
uchwa�le�niu.� Tak� jest� też� z
Usta�wą�o�wspie�ra�niu�ro�dzi�ny
i� sys�te�mie� pie�czy� za�stęp�czej.
Przy�ję�tą�w�czerw�cu�2011�ro�-
ku,� no�we�li�zo�wa�no� już� w
grud�niu.�Ten�nie�do�pra�co�wa�ny
do�ku�ment� wszedł� w� ży�cie� 1
stycz�nia� br.� Dzi�siaj,� mie�siąc
po,� moż�na� stwier�dzić,� że

usta�wa� nie� za�pew�ni�ła� fi�nan�-
so�wa�nia�no�wych�za�dań�na�ło�-
żo�nych�na�sa�mo�rzą�dy�i�za�wie�-
ra�wie�le�luk�praw�nych.�
Do�kie�dy�ma�być�przy�zna�wa�-
ne� ro�dzi�nie� za�stęp�czej� świad�-
cze�nie� na� po�kry�cie� kosz�tów
utrzy�ma�nia�oso�by�w�niej�prze�-
by�wa�ją�cej:� do� osią�gnię�cia
przez� dziec�ko� peł�no�let�nio�ści,
czy�do�25.�ro�ku�ży�cia?�
Co�na�le�ży�ro�zu�mieć�pod�po�-
ję�ciem�zda�rze�nia�lo�so�we�go,�w
związ�ku� z� któ�rym� sta�ro�sta
mo�że�przy�znać�świad�cze�nie?�
Ja�kie�kry�te�ria�re�gu�lu�ją�przy�-
zna�nie� ro�dzi�nie� do�fi�nan�so�-
wa�nia� do� wy�po�czyn�ku� po�za
miej�scem� za�miesz�ka�nia
dziec�ka?�
Co� na�le�ży� za�wrzeć�w� pod�-
sta�wie�praw�nej�de�cy�zji� przy�-
zna�ją�cej� świad�cze�nie,� je�że�li

sto�su�je�my� prze�pi�sy� do�tych�-
cza�so�we?�
W� przy�pad�ku� wy�jaz�du� ro�-
dzi�ny� za�stęp�czej� za� gra�ni�cę,
brak�na�rzę�dzi�i�me�tod�do�pro�-
wa�dze�nia�z�nią�współ�pra�cy.
To� tyl�ko� kil�ka� przy�kła�dów.
Wsku�tek�pro�te�stów�wo�bec�tej
usta�wy,� za�skar�żo�nej� zresz�tą
do�Try�bu�na�łu�Kon�sty�tu�cyj�ne�-
go,�przy�go�to�wa�no�pro�jekt�ko�-
lej�nej� zmia�ny,� za�kła�da�ją�cy
ob�ni�że�nie� kosz�tów� jej�wdro�-
że�nia,�po�przez�za�pi�sy�o�fa�kul�-
ta�tyw�no�ści�do�koń�ca�2014�ro�-
ku�za�dań,�na�któ�re�nie�za�pla�-
no�wa�no�pie�nię�dzy.�
Jak� przy� spra�wie� sze�ścio�-
lat�ków:� krok� do� przo�du,
krok� do� ty�łu,� a� pro�ble�my� i
roz�chwia�ne�pro�ce�du�ry�po�zo�-
sta�ją.
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Pan� Mi�ni�ster� Bo�ni� stwier�-
dził,�że�„so�bie�ścią�ga�mu�zy�kę
i�fil�my�z�In�ter�ne�tu”.
Ja�so�bie�nie�ścią�gam.�Ja�so�-
bie� ku�pu�ję.� Po� czę�ści� mo�że
dla�te�go,�że�ścią�gać�nie�umiem
–�bo� je�stem�„wy�klu�czo�ny� cy�-
fro�wo”.�Mo�że�też�dla�te�go,�że
krzą�ta�nie�się�mię�dzy�praw�dzi�-
wy�mi� pół�ka�mi� –� tro�chę� po�-
dob�nie�jak�w�przy�pad�ku�ksią�-
żek�–�to�pe�wien�faj�ny�ry�tu�ał.�I
so�bie� nie� ży�czę,� że�by� mnie
śle�dzo�no�–�tak�na�wszel�ki�wy�-
pa�dek� –� że�by� spraw�dzić,� czy

jed�nak� cze�goś� nie� ścią�gnę.
Mam� jed�nak� po�dej�rze�nia,
gra�ni�czą�ce� z� pew�no�ścią,� że� i
tak� mnie� śle�dzą� i� to� by�naj�-
mniej� nie� z� po�wo�du� ja�kichś
fil�mów� czy� „fil�mi�ków”.�Więc
je�śli�cho�dzi�o�AC�TA�to�bro�nię
za�sad.� I� cie�szę� się,� że�nie� je�-
stem� od�osob�nio�ny� i� że� nie
jest�to�je�dy�nie�sta�no�wi�sko�in�-
ter�nau�tów.�
Ka�der�Arif,�fran�cu�ski�eu�ro�-
po�seł� z� frak�cji� So�ju�szu� So�-
cja�li�stów� i� De�mo�kra�tów� i
spra�woz�daw�ca� ds.�AC�TA�w
Par�la�men�cie� Eu�ro�pej�skim,
oświad�czył� wła�śnie,� że� „ta
umo�wa�mo�że�mieć�po�waż�ne
kon�se�kwen�cje�dla�ży�cia�oby�-
wa�te�li�(...)�To�far�sa,�w�któ�rej
nie� bę�dę� uczest�ni�czyć”.� Pi�-
sze�o�bra�ku�spo�łecz�nej�de�ba�-
ty� nad� pro�jek�tem� umo�wy� i
braku� przej�rzy�sto�ści� w� pro�-

wa�dze�niu�ne�go�cja�cji�nad�je�-
go� kształ�tem.� „Par�la�ment
Eu�ro�pej�ski� nie� miał� nic� do
po�wie�dze�nia.� Więc� dziś
chciał�bym� wy�słać� sil�ny� sy�-
gnał� i� za�alar�mo�wać� oby�wa�-
te�li� o� tej� nie�do�pusz�czal�nej
sy�tu�acji”.�
Re�zy�gna�cję� z� funk�cji� zło�żył
Szef�Pol�skiej�Ra�dy�In�for�ma�ty�-
za�cji� Pro�fe�sor� Mie�czy�sław
Mu�rasz�kie�wicz.� „Re�zy�gna�cja
jest� re�ak�cją� na� pod�pi�sa�nie
przez� Pa�na� Pre�mie�ra� Rzą�du
RP�upo�waż�nie�nia�dla�pol�skiej
am�ba�sa�dor�w�Ja�po�nii�do�przy�-
ję�cia�umo�wy�AC�TA�oraz�pod�-
pi�sa�nie� tej� umo�wy� przez� Pa�-
nią�Am�ba�sa�dor”� –� na�pi�sał�w
swo�im� oświad�cze�niu.� Dzię�-
ku�ję�Pa�nie�Pro�fe�so�rze.
Wła�sność� in�te�lek�tu�al�na� za�-
czy�na�przy�po�mi�nać�feu�dal�ną.
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Ko�lej�ny,� 21.� rok�pra�cy�na�-
sze�go� Związ�ku� za�czę�li�śmy
od� szko�leń� dla� rad�nych� w
gmi�nach.�Wśród�no�wych�za�-
dań�i�wy�mo�gów�na�ło�żo�nych
na� sa�mo�rzą�dy�w� 2012� ro�ku
wy�róż�nia� się� re�wo�lu�cja� w
go�spo�dar�ce� od�pa�da�mi� ko�-
mu�nal�ny�mi.�Obec�nie�zaj�mu�-
ją� się� tym� spe�cja�li�ści� w� na�-
szych�urzę�dach�i�spół�kach,�a
jest� on� waż�ny� dla� bur�mi�-
strzów� i� rad�nych� z� po�wo�-
dów...� po�li�tycz�nych.� Skut�ki
no�we�go� sys�te�mu� „śmie�cio�-
we�go”,�któ�re�do�tkną�wszyst�-
kich� miesz�kań�ców� gmi�ny,
za�pew�ne� bę�dą� istot�ną� prze�-
słan�ką�ich�de�cy�zji�przed�wy�-
bo�ra�mi� sa�mo�rzą�do�wy�mi� w
2015�ro�ku.
Czy�tel�ni�cy� „Fo�rum� Sa�mo�-
rzą�do�we�go”�zna�ją�mnie�z�tek�-
stów� pu�bli�ko�wa�nych� tu� od� 4
lat�ja�ko�su�ro�we�go�kry�ty�ka�złe�-
go� pra�wa� na�rzu�ca�ne�go� gmi�-
nom.�Gło�śne�kon�flik�ty�wo�kół
usta�wy�le�ko�wej�i�umo�wy�AC�-
TA�po�ka�zu�ją�bez�spor�nie�błę�dy
rzą�dzą�cych.�Tym�ra�zem�zwró�-
cę�uwa�gę�na� in�ny�aspekt�no�-
we�go�pra�wa�„śmie�cio�we�go”.�

Osią�gnię�cie� przez� gmin�ną
wspól�no�tę� sa�mo�rzą�do�wą
usta�wo�wych� wskaź�ni�ków
uty�li�za�cji�od�pa�dów�ko�mu�nal�-
nych� –�wcze�śniej� po�se�gre�go�-
wa�nych� –� po�win�no� stać� się
punk�tem� ho�no�ru� każ�de�go
pol�skie�go� sa�mo�rzą�dow�ca.
Nie�ma�po�wo�du,�aby�śmy�tak
sła�bo� wy�pa�da�li� w� eu�ro�pej�-
skim� ran�kin�gu,� sko�ro�nie� je�-
ste�śmy� gor�si� w� sa�mo�rzą�do�-
wym� rze�mio�śle� od� Duń�czy�-
ków,� Ho�len�drów,� Szwe�dów
czy�Niem�ców.�Nie� trak�tuj�my
więc�no�we�go�sys�te�mu�je�dy�nie
ja�ko�ko�lej�ne�go�wy�my�słu� rzą�-
dzą�cych,� lecz�– ja�ko�za�da�nie
prze�pro�wa�dze�nia� waż�ne�go
pro�ce�su�spo�łecz�ne�go.�Sły�sze�-
li�śmy�o�Ne�apo�lu,�któ�ry�ostat�-
nio�sły�nął�z�wi�do�ków�za�le�ga�-
ją�cych�śmie�ci.�Aby�śmy�się�nie
wsty�dzi�li,�wy�edu�kuj�my�lo�kal�-
ne� spo�łecz�no�ści� dla� uzy�ska�-
nia�se�gre�ga�cji�od�pa�dów�i�zor�-
ga�ni�zuj�my� ich� spraw�ny� od�-
biór�oraz�sku�tecz�ne�prze�twa�-
rza�nie.� Na� wcze�snym� eta�pie
po�wi�nien� roz�po�cząć� się� dia�-
log� bur�mi�strza� z� rad�ny�mi,
aby� zdą�ży�li� oni� prze�my�śleć� i
prze�dys�ku�to�wać� swo�je� de�cy�-
zje,� za�nim� je�sie�nią� po�dej�mą
uchwa�ły.� Cza�su� na� wpro�wa�-
dze�nie�ca�łe�go�sys�te�mu�w�na�-
szej� gmi�nie� i� w� re�gio�nie,� do
któ�re�go�przy�pi�sze�nas�uchwa�-
ła� sej�mi�ku� wo�je�wódz�twa,
ma�my�bar�dzo�ma�ło!

zgso@zgso.org.pl

Robert

Gwiazdowski

Czesław

Tomalik

Tadeusz�Wrona

Wła sność in te lek tu al na czy feu dal na?
z punktu

widzenia

sceptyka

Mie siąc po…

Aby z wy sy pi ska 
się nie wy sy py wa ło...

Mi�nus dla�Zbi�gnie�wa�Stra�dom�skie�go�bur�mi�strza�Kal�wa�rii
za�skie�ro�wa�nie�do�są�du�oskar�że�nia�prze�ciw�ko�ini�cja�to�-
rom�re�fe�ren�dum�w�spra�wie�od�wo�ła�nia�go�ze�sta�no�wi�ska.
Bur mistrz ma oczy wi ście pra wo do obro ny swo je go do bre go

imie nia, ale po wi nien się li czyć z opi nią swo ich miesz kań ców. 10 miesz kań -

ców spi sa ło po stu la ty, a te raz zbie ra ją pod pi sy pod wnio skiem. Je śli uda im

się ze brać 1,6 tys. pod pi sów, re fe ren dum zo sta nie praw do po dob nie zor ga ni -

zo wa ne na wio snę.

6-7mld zł

Logicznie

rzecz

biorąc

okiem

praktyka

ma wy nieść łącz ny de fi cyt pod -

sek to ra jed no stek sa mo rzą du te -

ry to rial ne go w 2012 ro ku. Ta ką

kwo tę po dał Lu dwik Ko tec ki, 

wi ce mi ni ster fi nan sów

przeczytane...

Samorządy dla realizacji swoich zadań potrzebują pieniędzy, a tych

pieniędzy jest zbyt mało. Jest ich na tyle mało, że w części

samorządów można mówić o zagrożeniu brakiem płynności.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wpolityce.pl


