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Plus dla�łódz�kich�rad�nych�PO�za�go�to�wość�zre�zy�gno�wa�nia�
z�przy�wi�le�jów�w�imię�ko�rzy�ści�mia�sta. Pa weł Bliź niuk, Adam
Wie czo rek, Mag da le na Pa rul ska i Jo an na Bu dziń ska z łódz kiej 
ra dy miej skiej za pro po no wa li, aby zli kwi do wać ulgi w abo na -

men cie par kin go wym, z któ rych ko rzy sta ją łódz cy rad ni oraz in ni przed sta wi cie -
le lo kal ni i re gio nal ni – rad ni sej mi ku, po sło wie i se na to ro wie. Obec nie koszt
abo na men tu dla ofi cje li to 200 zł, a dla zwy kłych śmier tel ni ków z Ło dzi – 1920
zł rocz nie. Zno sząc urzęd ni cze przy wi le je, mia sto zy ska ło by 120 tys. zł rocz nie.

Ge�ne�ral�nie�po�zy�tyw�ny�ob�raz
pol�skie�go� sa�mo�rzą�du� za�chę�ca
do� okre�śle�nia� je�go� moc�nych
i sła�bych� stron.� O� moc�nych
mó�wi�się�czę�sto,�wśród�sła�bych
są�ta�kie�jak�np.�fi�nan�se,�na�któ�-
re� sa�mo�rząd� ma� ma�ły� wpływ,
bo� są� skut�kiem� przyj�mo�wa�-
nych� ustaw.� Jest� jed�nak� sła�by
punkt,� któ�ry� za�le�ży�wy�łącz�nie
od� sa�mo�rzą�dów,� do�ty�czy� ich
bie�żą�cej�dzia�łal�no�ści,�za�rów�no

du�żych� miast,� jak� i� naj�mniej�-
szych�gmin�wiej�skich.�Jest�nim
Biu�le�tyn� In�for�ma�cji� Pu�blicz�-
nej.�BIP�jest�wi�zy�tów�ką�sa�mo�-
rzą�du�i�miej�scem,�gdzie�po�win�-
na� zna�leźć� się� peł�na� in�for�ma�-
cja,�nie�zwłocz�nie�ak�tu�ali�zo�wa�-
na.�Spo�łe�czeń�stwo�in�for�ma�cyj�-
ne�i�oby�wa�tel�skie�wła�śnie�stąd
ma�otrzy�mać�wia�ry�god�ne�da�ne
o�za�sa�dach�funk�cjo�no�wa�nia�sa�-
mo�rzą�dów�i�da�nych�na�ich�te�-
mat.� Z  pew�no�ścią� naj�bar�dziej
po�szu�ki�wa�ne� są� ak�ty� praw�ne
wy�da�wa�ne�przez�or�ga�ny�sta�no�-
wią�ce�i�wy�ko�naw�cze�sa�mo�rzą�-
du,�da�ne�te�le�adre�so�we,�da�ne�o
bu�dże�cie�i�prze�zna�cze�niu�środ�-
ków� bu�dże�to�wych,� wszel�kie
ak�tu�al�no�ści�oraz�oświad�cze�nia
ma�jąt�ko�we�sa�mo�rzą�dow�ców.

Wy�star�czy�po�kli�kać,�wy�bie�ra�-
jąc� lo�so�wo�stro�ny�gmi�ny,�że�by
zo�ba�czyć,�jak�jest�z�BIP�-em�na�-
praw�dę.� Pro�wa�dzo�ny� jest
nierze�tel�nie,�da�ne�są�nie�ak�tu�al�-
ne,� in�for�ma�cje� nie�pra�wi�dło�wo
ozna�cza�ne,�moż�na�zna�leźć�pu�-
ste�od�kil�ku�lat�za�kład�ki,�utrud�-
nio�ny� jest� spo�sób�wy�szu�ki�wa�-
nia�in�for�ma�cji.�Bra�ku�je�da�nych
o� po�dat�kach,� do�ku�men�ta�cji,
brak� wy�stą�pień� i� opi�nii� pod�-
mio�tów� prze�pro�wa�dza�ją�cych
kon�tro�le,� in�for�ma�cji� o� sta�nie
mie�nia,� pla�nów� i� pro�gra�mów,
oświad�czeń�ma�jąt�ko�wych�itd.�
Li�de�rzy,�dba�jąc�o�swo�ją�wia�ry�-

god�ność,�z�sza�cun�ku�dla�miesz�-
kań�ców�po�win�ni�usu�nąć�tę�sa�-
mo�rzą�do�wą�pię�tę�Achil�le�sa.
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Bied�ni�mu�szą�pła�cić�po�dat�ki
nie�tyl�ko�na�fir�my�upa�da�ją�ce.
Mu�szą� też� pła�cić� na� fir�my
świet�nie�pro�spe�ru�ją�ce� –� że�by
one� mo�gły� wła�śnie� świet�nie
pro�spe�ro�wać�–�jak�pro�du�cen�ci
„zie�lo�nej�ener�gii”,�któ�ra�– jak
po�wszech�nie�wia�do�mo�– jest
droż�sza� od� ener�gii� tra�dy�cyj�-
nej.�Gdy�by� bied�ni�mo�gli�wy�-
brać,� czy� pła�cić� wię�cej,� że�by
się� ża�rów�ka� w� do�mu� pa�li�ła,
czy� mniej,� wo�le�li�by� pła�cić
mniej.� Ale� na� eta�pie� wal�ki
o spra�wie�dli�wość�lud�jest�nie�-
wy�ro�bio�ny�–�jak�za�kła�dał�Ka�-
rol�Marks� –�więc� nie�moż�na

po�zwo�lić� lu�do�wi� de�cy�do�wać.
Dla� do�bra� lu�du� oczy�wi�ście.
Dla�te�go�w�„de�mo�kra�tycz�nym
pań�stwie� praw�nym,� urze�czy�-
wist�nia�ją�cym�za�sa�dy�spra�wie�-
dli�wo�ści� spo�łecz�nej”� lud� bę�-
dzie�mu�siał�za�pła�cić�wię�cej�za
prąd,� że�by� in�we�sto�rom� się
opła�ca�ło� in�we�sto�wać� w� pro�-
duk�cję� droż�szej� ener�gii� niż
tań�szej.�I�po�dob�no�to�jest�na�-
dal� ka�pi�ta�lizm,� choć� ka�pi�tał
za�cza�sów�ka�pi�ta�li�zmu�wy�bie�-
rał� ra�czej� ta�kie� in�we�sty�cje,
któ�re�po�zwa�la�ły�zro�bić�to�sa�-
mo�co�kon�ku�ren�cja,�ale�ta�niej,
al�bo�za�tę�sa�mą�ce�ną�co�kon�-
ku�ren�cja�–�ale�le�piej. �Dzi�siej�-
si�ka�pi�ta�li�ści� ro�bią�od�wrot�nie
–� ale� za� to� mo�gą� li�czyć� na
wspar�cie� rzą�du�w� sta�ra�niach
o� to,� jak�wy�cią�gnąć�od�bied�-
nych�wię�cej�pie�nię�dzy.�  
„Zie�lo�na� ener�gia� jest� bar�-

dzo�waż�na.�Nie�wszyst�ko,�co
ta�nie�jest�do�bre,�cza�sa�mi�rze�-

czy�dro�gie�są�nie�zbęd�ne.�Tak
jest,�je�że�li�się�my�śli�w�ka�te�go�-
riach� więk�szych� ram� cza�so�-
wych,� a� przede� wszyst�kim
my�śli�się�o�przy�szło�ści”�–�po�-
wie�dział�Agen�cji� In�for�ma�cyj�-
nej� New�se�ria� słyn�ny� pol�ski
in�we�stor�Dok�tor�Jan,�ko�men�-
tu�jąc,� dla�cze�go� zde�cy�do�wał
się� na� in�we�sty�cję� w� far�mę
wia�tro�wą�na�mo�rzu.
Mo�ja� Bab�cia� mó�wi�ła,� że

bied�nych�lu�dzi�nie�stać�na�to,
że�by� ku�po�wać� rze�czy� ta�nie.
Ale� w� jej� cza�sach� ce�na� by�ła
sy�no�ni�mem�ja�ko�ści.�Ale�co�ta
za�sa�da�ma�wspól�ne�go� z� prą�-
dem?�Dziś�ce�na�jest�efek�tem
„po�zy�cjo�no�wa�nia”� pro�duk�tu
i „re�la�cji� in�we�stor�skich”� –
czy�li� in�we�sto�ra� z� rzą�da�mi
„de�mo�kra�tycz�nych� państw
praw�nych,� urze�czy�wist�nia�ją�-
cych�–�tak�jak�Pol�ska�–�za�sa�dy
spra�wie�dli�wo�ści�spo�łecz�nej”
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Pod�ko�niec�czerw�ca�Zwią�zek
Gmin� Ślą�ska� Opol�skie�go
zwró�cił� się� do� Par�la�men�tu
z ape�lem�o�pil�ne�zno�we�li�zo�wa�-
nie�usta�wy�o�wspie�ra�niu�ro�dzi�-
ny�i�sys�te�mie�pie�czy�za�stęp�czej,
aby� po�wstrzy�mać� bez�za�sad�ne
na�ra�sta�nie�wy�dat�ków�z�bu�dże�-
tu�gmi�ny.�W� li�ście� stwier�dzi�li�-
śmy,�że�wpro�wa�dzo�ne�no�we�li�-
za�cją�z�27�kwiet�nia�2012�r.�no�-
we� brzmie�nie� art.� 191� ust.� 9
i 10� w� po�łą�cze�niu� z� za�pi�sem
ust.� 11� nie�ste�ty� pod�trzy�mu�je
za�sa�dę�wzro�stu�wy�dat�ków�sa�-
mo�rzą�du�gmin�ne�go�na�opie�kę
i wy�cho�wa�nie� dziec�ka� w� ra�-
mach�je�go�po�by�tu�w�pie�czy�za�-
stęp�czej,� or�ga�ni�zo�wa�nej� przez
po�wiat�–�od�10�proc.�w�pierw�-
szym� ro�ku� po�by�tu� dziec�ka� aż
do� 50� proc. w� ro�ku� trze�cim� i
na�stęp�nych� la�tach.� Uwa�ża�my,
że�je�śli�gmi�na�ma�współ�fi�nan�-
so�wać� po�wia�to�wą� pie�czę� za�-
stęp�czą,� to� nie� po�win�no� to
prze�kra�czać� 10� proc.� Waż�ny
jest�też�fakt,�że�z�na�ra�sta�ją�cy�mi
wy�dat�ka�mi�gmi�ny�na�pie�czę�or�-
ga�ni�zo�wa�ną�przez�po�wiat�sku�-
mu�lu�ją�się�od�2015 ro�ku�no�we
wy�dat�ki� z� ty�tu�łu� obo�wiąz�ku
przy�dzie�la�nia� na� koszt� gmi�ny
asy�sten�ta� ro�dzi�ny.� Dla� na�szej

ini�cja�ty�wy�otrzy�ma�li�śmy�do�tąd
pi�sem�ne� po�par�cie� z� 39� gmin
z 14�wo�je�wództw.�Ale�naj�waż�-
niej�sze�są�za�ska�ku�ją�ce�re�ak�cje
nie�któ�rych�po�słów�i�se�na�to�rów.
Po�słan�ka�Mag�da�le�na� Ko�chan,
wi�ce�prze�wod�ni�czą�ca� Ko�mi�sji
Po�li�ty�ki�Spo�łecz�nej� i�Ro�dzi�ny,
w� wy�po�wie�dzi� dla� Ga�ze�ty
Praw�nej� pt.� „Gmi�ny� chcą
mniej� pła�cić� za� opie�kę� nad
dzieć�mi� w� ro�dzi�nach� za�stęp�-
czych”� z� 20� lipca�2012� r.� po�-
wie�dzia�ła:�„Nie�wi�dzę�po�trze�by
zmia�ny� prze�pi�sów� w� tym� za�-
kre�sie.�Wła�śnie�pra�ca�asy�sten�-
tów�ro�dzin,�któ�rych�ce�lem�jest
po�moc� ro�dzi�nom� bio�lo�gicz�-
nym,� aby� nie� gro�zi�ło� im� ode�-
bra�nie�dzie�ci,�po�zwo�li�gmi�nom
ob�ni�żyć� wy�dat�ki� na� współ�fi�-
nan�so�wa�nie�po�by�tu�w�pie�czy”.
Po�dob�ne�in�ten�cje�wy�ra�ził�w�e�-
-ma�ilu� je�den� z� se�na�to�rów:
„Udział�sa�mo�rzą�dów�w�fi�nan�-
so�wa�niu�po�by�tu�dzie�ci�w�pie�-
czy�za�stęp�czej�miał�na�ce�lu�za�-
chę�ce�nie�gmin�do�sko�rzy�sta�nia
z�moż�li�wo�ści� da�wa�nych� usta�-
wą,�aby�dzie�ci�kie�ro�wa�nych�do
za�stęp�czych� form� ro�dzi�ciel�-
skich�by�ło�jak�naj�mniej”.�
Nasz� Zwią�zek� pra�cu�je� bar�-

dzo�in�ten�syw�nie�z�kie�row�ni�ka�-
mi�OPS�od�6�lat.�Po�nie�waż�po�-
zna�li�śmy� pro�ble�my� gmin�nej
po�mo�cy�spo�łecz�nej,�nie�mo�że�-
my�się�po�go�dzić�z�przed�sta�wio�-
ną� ar�gu�men�ta�cją� rzą�dzą�cych.
Za�chę�cam� wszyst�kie� gmi�ny
wPol�sce�do�wy�po�wie�dze�nia�się
w�spra�wie�na�sze�go�ape�lu.��

zgso@zgso.org.pl

Robert
Gwiazdowski czesław
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tadeusz�Wrona

Zielona�sprawiedliwość
z punktu
widzenia
sceptyka

Sła�by�punkt

Fi�nan�so�wo�chcą�zmu�sić�gmi�ny�
do�wspie�ra�nia�ro�dzin�dys�funk�cyj�nych?�

Mi�nus dla�po�znań�skie�go�rad�ne�go�Mi�cha�ła�tom�cza�ka�
za�nie�uczci�wość�wo�bec�dzien�ni�ka�rzy�i�wy�bor�ców. Pra sa 
za rzu ci ła rad ne mu, że zaj mu je miesz ka nie w bu dyn ku TBS
mi mo wy so kich za rob ków, a rad ny tłu ma czył się, że al ter na -

ty wy nie ma, ale pra cu je nad prze pro wadz ką. Do pie ro po kil ku ty go dniach
wy szło na jaw, że Tom czak dys po nu je dwo ma miesz ka nia mi w Po zna niu. 
Na szczę ście rad ny prze pro sił za wcze śniej sze kłam stwa i zło żył obiet ni cę
po pra wy. 
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logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

pa sa że rów i 3767 ro we rów po pły nę ło
od po cząt ku ma ja do koń ca lip ca
tram wa ja mi wod ny mi w Trój mie ście.
Naj więk szą po pu lar no ścią cie szy ły
się li nie So pot – Hel i Gdańsk – Hel

przeczytane...

Sa mo rzą dy żą da ją pie nię dzy, a wy na gro dze nia 
wój tów i bur mi strzów są czę sto 
wyż sze niż mi ni strów.

Julia�Pitera,�posłanka�PO,�www.wp.pl




