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samoRządowcY na celowniku...

plus dla�Je�rze�go�Szmi�ta,�prze�wod�ni�czą�ce�go�ko�mi�sji�Ro�-
dzi�ny�Ra�dy�Mia�sta�olsz�ty�na�i�in�nych�rad�nych�piS�za�pro�-
po�zy�cję�za�pew�nie�nia�ta�le�rza�zu�py�dla�każ�de�go�ucznia.�Po -
mysł na ro dził się wśród rad nych PiS, któ rzy chcą za pew nić dzie -
ciom cie pły po si łek w szko le, a jed no cze śnie roz wią zać pro blem

dzie ci, któ re ma jąc za pew nio ny po si łek z MOPS, wsty dzą się ko rzy stać z obia -
du. Rad ni osza co wa li, że koszt obia dów to ok. 8 mln rocz nie, dla te go na ra zie
po stu lu ją dar mo we obia dy w kla sach 1-3.

Wie le się mó wi o przej rzy -
sto ści fi nan sów pu blicz nych.
Usta wa Pra wo za mó wień pu -
blicz nych two rzy ka non pro -
ce dur prze świe tla ją cych każ dy
za kup i in we sty cję, a wszyst -
kie oso by wy ko nu ją ce czyn no -
ści w po stę po wa niu o udzie le -
nie za mó wie nia (łącz nie z pa -
nią Ba sią sta wia ją cą pie cząt -
ki) mu szą skła dać oświad cze -
nia pod ry go rem od po wie -
dzial no ści kar nej, że nie są po -

wią za ne z wy ko naw cą. W tym
kon tek ście zadam głu pie py -
ta nie: czy za ma wia ją cy – kie -
row nik jed nost ki sa mo rzą do -
wej lub rzą do wej pod pi su ją cy
umo wę z wy ko naw cą po
prze tar gu mu si skła dać ta kie
oświad cze nie?

Każ dy zdro wo my ślą cy od -
po wie, że oczy wi ście tak.
Prze cież umo wę pod pi su je
de cy dent i prze ło żo ny wszyst -
kich urzęd ni ków pro wa dzą -
cych czyn no ści prze tar go we 
i po wi nien być jak żo na Ce za -
ra – po za wszel kim po dej rze -
niem. Otóż nie, obec nie de cy -
dent obo wiąz ku zło że nia ta -
kie go oświad cze nia nie ma
(czy taj: mo że być po wią za ny
z wy ko naw cą)! Głów na Ko -
mi sja Orze ka ją ca nie daw no

stwier dzi ła, że „obo wią zek
zło że nia oświad cze nia nie do -
ty czy osób pod pi su ją cych
umo wę w spra wie za mó wie -
nia pu blicz ne go”.

To nie jest żart, to wy kład nia
ak tu al nej usta wy. Przy czy na
le ży w jej no we li za cji, któ ra
we szła w ży cie w ze szłym ro -
ku. Sejm w no wym art. 7a
uznał, że pod pi sa nie umo wy
nie na le ży do pro wa dzo ne go
po stę po wa nia. Zro bio no to
tyl ko po to, aby de cy den ci nie
mu sie li skła dać oświad czeń.

A je że li ta kie po wią za nia
ro dzin ne lub praw ne mię dzy
de cy den tem i wy ko naw cą na -
praw dę wy stę pu ją, to co bę -
dzie? A nic. Orze cze nie GKO
prze są dzi ło wąt pli wo ści.
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Pre mier Da vid Ca me ron za -
po wia da no wą re wo lu cję
prze my sło wą w Wiel kiej Bry -
ta nii. Udział prze my słu w
PKB Wiel kiej Bry ta nii wy no si
obec nie oko ło 10 proc. Vin -
cent Ca ble – mi ni ster han dlu
i prze my słu w rzą dzie Ca me -
ro na – stwier dził, że to prze -
mysł jest klu czo wy dla dłu go -
ter mi no we go roz wo ju kra ju,
tym cza sem w ostat nich la tach
jed ną z naj bar dziej ro sną cych
ga łę zi go spo dar ki był sek tor
ban ko wy. „Z oczy wi stych po -
wo dów, w przy szło ści nie bę -

dzie on już tak istot ny”. Cie -
ka we co to za „oczy wi ste po -
wo dy”? Czyż by Bry to le do szli
do wnio sku, że się nie da „wy -
płu ki wać zło ta z po wie trza”?

Ko men ta to rzy pod kre śla ją,
że roz wój prze my słu mo że
na tra fić na po waż ne prze -
szko dy, ta kie jak trud no ści
ad mi ni stra cyj ne (!) i nie do -
sto so wa ny do po trzeb prze -
my słu sys tem oświa ty.

Alvin Tof fler miał wie le ra cji
pi sząc w „Trze ciej fa li” o roz -
wo ju spo łe czeń stwa post in du -
strial ne go. Ale na wet w spo łe -
czeń stwie post in du strial nym,
na zy wa nym też in for ma tycz -
nym, w któ rym więk szość lu -
dzi ma zaj mo wać się usłu ga mi,
coś pro du ko wać trze ba. Pro -
por cja sek to ra prze my sło we go
do sek to ra usług, ta ka jak w
Wiel kiej Bry ta nii (10 proc.),
jest ra czej dys pro por cją. Za ło -

że nie, że istot ne są pro por cje
nie w po szcze gól nych kra jach,
tyl ko w ska li glo bal nej i że „fa -
bry ka” mo że być w Chi nach,
bo spe cja li za cja mię dzy na ro -
da mi jest tak sa mo na tu ral na
jak spe cja li za cja mię dzy ludź -
mi, by ło o ty le ułom ne, że nie
uwzględ nia ło ani cha rak te ru
lu dzi, ani cha rak te ru usług.
Eko no mia – jak pod kre ślał von
Mi ses – to na uka o ludz kim
dzia ła niu. A ja kie dzia ła nia
eko no micz ne po dej mo wa li
emi gran ci przy by wa ją cy do
Eu ro py, do kra jów roz wi ja ją -
cych usłu gi i to głów nie wir tu -
al ne, czy li fi nan so we? Ow -
szem sto pa zwro tu z in we sty -
cji fi nan so wych by ła przez la ta
tak ogrom na, że moż na by ło
tych emi gran tów ja koś utrzy -
my wać. Ale le wi to wać nie
moż na w nie skoń czo ność.

blog.gwiaz�dow�ski.pl
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Śro do wi sko sa mo rzą dów
gmin nych w ca łej Pol sce szy -
ku je po stu la ty do No we go
Par la men tu. W na szym związ -
ku przy go to wu je my pro jek ty
ustaw, z któ ry mi zgło si my się
do po słów i se na to rów. 

Na pierw szy ogień – oświe -
tle nie ulicz ne. 17 sierp nia br.
z po wo dze niem za koń czy li -
śmy ne go cja cje z kon cer nem
ener ge tycz nym. Wzór umo wy
i szcze gó ło wa kal ku la cja
kosz tów po zwo li gmi nom na
ra cjo na li za cję wy dat ków. Pra -
ce trwa ły w su mie 2 la ta. Na -
wią za li śmy do po dob nej ak cji
z lat 1993-1994. Su ma ze bra -
nych do świad czeń upraw nia
nas do zgło sze nia pro jek tu
ko niecz nej zmia ny usta wy
Pra wo ener ge tycz ne. 

Z mo no po lem kon cer nów
ener ge tycz nych zma ga ją się
głów nie mniej sze ośrod ki.
Pro ble my wy stę pu ją w ca łej
Pol sce. Ich źró dłem są za pi sy
usta wy, a zwłasz cza to, cze go
w niej nie ma. Na lu ki w Pra -

wie ener ge tycz nym wska zu je
nie ko rzyst ny dla gmin wy rok
ka sa cyj ny Są du Naj wyż sze go
z 17 lu te go br. w spra wie wy -
to czo nej przez kon cern Enion
SA w Kra ko wie prze ciw ko
UOKiK (i Mia stu Boch nia).
Dla SN du że zna cze nie ma
bra k le gal nej (usta wo wej) de -
fi ni cji „punk tu świetl ne go”.
A prze cież to po ję cie od gry wa
za sad ni czą ro lę dla obo wiąz -
ków gmi ny w za kre sie fi nan -
so wa nia oświe tle nia – na ło żo -
nych tą usta wą. 

Mi mo zna nej od wie lu lat
ułom no ści Pra wa ener ge tycz -
ne go rząd nie pod jął sku tecz -
nych dzia łań, aby do usta wy
wpro wa dzić bra ku ją cą de fi -
ni cję punk tu świetl ne go. Wi -
dać wy raź nie, że na utrzy mu -
ją cym się sta nie praw nym ko -
rzy sta ją kon cer ny ener ge -
tycz ne. Stąd no we li za cja mu -
sia ła by po le gać na wpro wa -
dze niu do usta wy de fi ni cji
punk tu świetl ne go i na na ło -
że niu jed no znacz nych obo -
wiąz ków pu blicz no -praw -
nych na przed się bior stwo
ener ge tycz ne w za kre sie
świad cze nia usłu gi oświe tle -
nia dróg pu blicz nych. Dla ta -
kiej ini cja ty wy pra gnie my
zdo być sze ro kie po par cie
gmin w ca łej Pol sce.

zgso@zgso.org.pl
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No�wa�re�wo�lu�cja�prze�my�sło�wa
z punktu
widzenia
sceptYka

W�stan�dar�dach�jaw�no�ści

Do�No�we�go�Par�la�men�tu:�
na�po�czą�tek�oświe�tle�nie

Mi�nus dla�Bo�gu�sła�wy�Jaj�ko,�kie�row�nicz�ki�dzia�łu�kadr�
i�płac�za�rzą�du�in�fra�struk�tu�ry�ko�mu�nal�nej�i�trans�por�tu�
w�krakowie�za�za�mie�sza�nie�zwią�za�ne�ze�zbie�ra�niem�
pod�pi�sów�na�kan�dy�da�ta�do�Se�na�tu. Me dia otrzy ma ły 
in for ma cje od pra cow ni ków urzę du, któ rzy do nie śli obu rze ni, 

że jed na z pra cow nic zbie ra pod pi sy po par cia dla Wło dzi mie rza Rosz czy nial -
skie go, kan dy da ta Oby wa te li do Se na tu, w miej scu i go dzi nach pra cy. 
Jak po da je „Ga ze ta Wy bor cza”, po le ce nie mia ła wy dać Bo gu sła wa Jaj ko.

72 proc.

logicznie
Rzecz
bioRąc

okiem
pRaktYka

ba da nych przez TNS OBOB jest
prze ciw nych zmia nom w sys te -
mie szkol nic twa do ty czą cym
ob ni że nia wie ku szkol ne go

pRzeczYtane...

Do� niczego� się� nie� przyznałem,� bo� nie� miałem� do� czego...� Jak

mogłem�powiedzieć,�że�dawałem�łapówki�prezydentowi,�skoro�tak

nie�było?�To�by�było�krzywoprzysięstwo.�Powiedziałem,�że�dałem

tysiąc�złotych�na�kampanię�wyborczą,�i�to�wszystko;�nie�wiem,�skąd

się� wzięło� 30� tysięcy� – mówi�Marian� S.� Uważa,� że� cała� afera� to

„przedwyborcze�rozgrywki",�a�z�niego�zrobiono�kozła�ofiarnego.

Gazeta.pl�Kielce�o�sprawie�aresztowania�prezydenta�Starachowic


