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samorZąDowcY�na�cELownIKU...

Plus dla Je rze go Ly se go, wój ta gmi ny Boch nia za do trzy ma -
nie sło wa i ufun do wa nie na gro dy za zła pa nie gra su ją ce go 
w oko li cy pod pa la cza. Bo�cheń�ska�po�li�cja�za�trzy�ma�ła�człon�ków
gan�gu,�któ�rzy�na�swo�im�kon�cie�ma�ją�m.in.�pod�pa�le�nie�ośmiu

sto�dół�na�te�re�nie�po�wia�tu�bo�cheń�skie�go.�Se�ryj�ne�pod�pa�le�nia�wzbu�dzi�ły�nie�-
po�kój�wśród�miej�sco�wych�go�spo�da�rzy,�w�związ�ku�z�czym�wójt�wy�zna�czył
na�gro�dę�za�po�moc�w�uję�ciu�pi�ro�ma�nów.�Je�rzy�Ly�sy�do�trzy�mał�sło�wa�i�dwa
kli�ma�ty�za�to�ry�tra�fi�ły�do�ko�men�dy�po�li�cji�w�Boch�ni.�(rp)

Nie daw no opi sa łem źró dło
de struk cji, ja ką wpro wa dzo -
no ob ni ża jąc próg waż no ści
w usta wie o re fe ren dum tak,
że za miast być na rzę dziem
li kwi da cji groź nych prze -
stępstw wła dzy, bę dąc rów -
no cze śnie gwa ran tem sta bil -
no ści struk tur pań stwa, słu -
ży dzi siaj do po li tycz nych
dzia łań, czę sto po pu li stycz -
nych, do pro wa dza ją cych do
prze ry wa nia czte ro let niej
ka den cji. 

Co po re fe ren dum? Do
mia sta wcho dzi nie de mo -
kra tycz nie usta no wio ny za -
rząd ca ko mi sa rycz ny. To jest

ten wy ma rzo ny re zul tat
dzia łań oby wa tel skich? Co
przez rok zro bi ko mi sarz?
Co zre ali zu je ze stra te gii
roz wo ju mia sta? Nic. Bę -
dzie to okres przej ścio wy,
ad mi ni stro wa nie do wy bo -
rów. Co moż na zro bić przez
trzy la ta (do re fe ren dum)?
Pro ces przy go to wa nia du żej
in we sty cji trwa do 3 lat. Już
czte ro let nia ka den cja sa mo -
rzą do wa jest zbyt krót ka.
We Fran cji trwa 6 lat. W tym
cza sie już moż na coś za pla -
no wać i zre ali zo wać, bez
oba wy, że na stęp ca za wró ci
Wi słę (Se kwa nę) kij kiem.
To nie przy pa dek, że w mia -
stach, gdzie dłuż szy czas za -
rzą dza ją ci sa mi pre zy den ci,
są naj więk sze efek ty (patrz:
Wro cław, Gdy nia, Ka to wi -
ce). Po za wszyst kim, prze -
pla ta ją ce się re fe ren da i wy -
bo ry kosz tu ją znacz ne kwo -
ty, o czym się nie mó wi.

Po kry ty ce, chcę w du chu re -
fe ren dal ne go ab sur du zgło sić
kon struk tyw ne pro po zy cje. 

Po pierw sze za stą pić in sty -
tu cję wy bo rów in sty tu cją re -
fe ren dum, zli kwi do wać wy -
bo ry sa mo rzą do we i czte ro -
let nią ka den cję władz. Wła -
dze niech rzą dzą od za rzą du
ko mi sa rycz ne go, aż do od -
wo ła nia w re fe ren dum. Po
dru gie roz sze rzyć moż li wość
prze pro wa dza nia re fe ren -
dum w sto sun ku do Sej mu 
i Se na tu ja ko in sty tu cji, jak
rów nież do kon kret nych po -
słów i se na to rów. 

Je że li moż na przed upły -
wem ka den cji przy ni skiej
fre kwen cji od wo ły wać pre zy -
den ta mia sta, to dla cze go nie
moż na po sła? To prze cież
nie de mo kra tycz ne. A tak na
po waż nie spy tam, czy w na -
szym pań stwie są jesz cze
pań stwow cy?
ta de uszw ro na7@gma il.com

Tak! Tusk z Ro stow skim do -
pro wa dzi li kraj na skraj ban -
kruc twa. Dla te go mu szą coś
zro bić z OFE. Ro bią to pod
osło ną do bro wol no ści tyl ko 
i wy łącz nie z po wo dów PR-
owskich. Za miast po wie dzieć
„ban kru tu je my,” mó wią „re for -
mu je my sys tem eme ry tal ny”.

Ład niej brzmi. Nie ro zu mie ją, 
w czym tkwi pro blem. 

Ale znie sie nie przy mu su by -
cia w OFE jest war to ścią sa -
mą w so bie. To do brze, że jest
aż tak źle, że już nie ma wyj -
ścia. „Lu dzie po stę pu ją roz -
sąd nie do pie ro wów czas jak
wszyst kie in ne moż li wo ści
za wio dą” – po wia da jed no 
z dwóch naj słyn niej szych
praw Mur phy’ego.

Po mi nę tym ra zem za sad ność
(a ra czej jej brak) za bie ra nia mi
pod przy mu sem „skład ki”, że -
by za nią OFE ku po wa ły ob li -
ga cje, na wy kup któ rych bę dę
mu siał za pła cić ja kiś in ny po -

da tek. Nie mo gę zro zu mieć, jak
ktoś, kto mie ni się „ryn kow -
cem”, a prze cież za ta kich
ucho dzą wszy scy zwo len ni cy
OFE, mo że być zwo len ni kiem
ist nie nia przy mu su pła ce nia
po dat ków na rzecz pry wat nych
in sty tu cji? Wol ny ry nek jest
wol ny, al bo go nie ma. Nie
moż na być tro chę w cią ży.

Po zmia nach go rzej nie bę dzie.
Le piej pew nie też nie, ale mo że
być. Kie dy? Jak eme ry tu ra 
z ZUS wy nie sie ty le, ile te, któ -
re są obec nie wy pła ca ne z OFE
– 90 zł. Bo kie dy lu dzie po stę pu -
ją roz sąd nie? No kie dy...?
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Re fe ren dum te ma tycz ne bez
pro gu fre kwen cyj ne go jest
bar dzo szko dli wą pro po zy cją.
12 paź dzier ni ka w Pa ła cu
Pre zy denc kim głów nie o to
spie ra li śmy się z mi ni strem
Ol gier dem Dzie koń skim. Od
re gio nal nych kor po ra cji sa -
mo rzą do wych mi ni ster usły -
szał, że mo że ono „…zde mo -
lo wać sta bil ność pra cy za -
rów no rad, jak i or ga nów wy -
ko naw czych […]. Ist nie je za -
gro że nie, że ta kie
roz wią za nie mo -
że ule gać agre -
syw ne mu lob bin -
go wi lub na wet
dzia ła niom ko -
rup cyj nym”. 

Bę dzie moż li -
we, że w mi lio no -
wej me tro po lii 
w ta kim re fe ren -
dum 2 tys. miesz -
kań ców po dej mie
me ry to rycz ne de -
cy zje wią żą ce dla pre zy den ta
i ra dy.

Nie ste ty, mi ni ster zu peł nie
zlek ce wa żył na sze opi nie. 
W de ba cie sej mo wej z 26 paź -
dzier ni ka twier dził, że znie -
sie nie pro gu waż no ści bę dzie
„…za chę ca ło do udzia łu 
w ta kich re fe ren dach […]”.
Mó wił o prze pi sach, któ re
„…ob li gu ją wła dze sa mo rzą -

do we do re ali za cji przy ję te go
wy ni ku re fe ren dum w spra -
wie te ma tycz nej”. W ste no -
gra mie czy ta my da lej je go
sło wa na te mat „wy ko na nia
wer dyk tu miesz kań ców wy ra -
ża ne go w dro dze re fe ren dum
te ma tycz ne go” (por. str. 180-
181).

Wy po wie dzi mi ni stra uza -
sad nia ją naj bar dziej kry tycz -
ną oce nę ca łe go pro jek tu
usta wy wy ra żo ną prze ze
mnie na spo tka niu 12 paź -
dzier ni ka. Ta ka for ma re fe -
ren dum jest groź na dla sa mo -
rzą dów, a in ne pro po no wa ne
zmia ny nie po lep szą ich sy tu -
acji. Za nie po trzeb ne uwa -
żam two rze nie no wych struk -
tur i by tów praw nych bez od -
po wied nie go pi lo ta żu.

Obok pro jek tu pre zy denc -
kie go zgło szo -
no po sel ski 
– usta wy o po -
wie cie me tro -
p o  l i  t a l  n y m .
Już w 2014 r.
mo że po wstać
czwar ty szcze -
bel sa mo rzą -
du, usta na wia -
ny w kon kret -
nych me tro po -
liach de cy zją
rzą du. Szcze -

bel – jak w dra bi nie, bo ta kie
pra wo od bie rze stra te gicz ne
kom pe ten cje mia stom w naj -
więk szych aglo me ra cjach,
zwłasz cza w woj. ślą skim. 

I tak za po wia da się ko lej ne
wiel kie psu cie sa mo rzą du.
Po przed nie wpro wa dzo no
„re for mą ustro jo wą pań stwa”
1 stycz nia 1999 r.
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Kiedy ludzie postępują rozsądnie
Z�pUnKtU
wIDZEnIa
scEptYKa

Kolejne wielkie psucie 
samorządu

Mi nus dla An drze ja Szlaw skie go, rad ne go Ka mie nia Po mor skie -
go, któ ry pod czas po sie dze nia Ra dy Miej skiej na zwał stra ża ków
„ama to ra mi pi ją cy mi wód kę na wsiach”. Rad�ni�de�ba�to�wa�li�na
te�mat�za�ku�pu�no�wo�cze�sne�go�wo�zu�stra�żac�kie�go�i�jak�do�no�szą�lo�-

kal�ne�me�dia�rad�ny�w�pew�nym�mo�men�cie�stwier�dził,�że�„sprzęt�tra�fi�w�rę�ce�ama�-
to�rów,�któ�rzy�nie�po�tra�fią�jeź�dzić�po�pro�stej�dro�dze�i�tyl�ko�pi�ją�wód�kę�na
wsiach”.�Rad�ny�na�stęp�ne�go�dnia�prze�pro�sił�za�swo�ją�wy�po�wiedź,�ale�stra�ża�cy
za�po�wie�dzie�li�wy�da�nie�oświad�cze�nia�w�tej�spra�wie.�(rp)
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O�ta�ką�kwo�tę�zo�stał�zwięk�szo�ny
li�mit�po�ży�czek�dla�JST.�Sta�ło�się
tak�w�myśl�no�we�li�za�cji�usta�wy
bu�dże�to�wej�na�2013�r.
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