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str. 30» Niski poziom
partycypacji
jest barierą

Zachęcam mieszkańców 
do współuczestnictwa,

współdecydowania 
i współodpowiedzialności   

– mówi Wojciech Dereszewski

str. 14 » Jak mierzyć
inteligencję miast?

str. 12 » Janosikowe
uciążliwe także 

dla powiatów
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ak tu al no Ści sa mo rzą do we
Współ pra ca mię dzy sa mo rzą do wa
Aglo me ra cja Opol ska na gro dzo na 
za in no wa cyj ne pro jek ty
Sto wa rzy sze nie Aglo me ra cja Opol ska
zo sta ło uho no ro wa ne za po dej ście do
współ pra cy po nad gra ni ca mi ad mi ni -
stra cyj ny mi. str. 6

Współ pra ca re gio nal na i za gra nicz na
Po trzeb na umo wa o Ma łym Ru chu
Gra nicz nym z Bia ło ru sią
Kul tu ra, go spo dar ka oraz ochro na gra -
nic to prio ry te ty w naj bliż szych la tach,
na któ re UE bę dzie prze zna cza ła pie -
nią dze w ra mach roz wo ju współ pra cy
trans gra nicz nej na wscho dzie. str. 7

in we sty cje
Ro śnie po pu lar ność wspól nych 
za ku pów ener gii
Jak wy ni ka z ra por tu fir my Au dy tel czę -
sto tli wość wspól ne go ku po wa nia ener -
gii w ra mach grup za ku po wych w sa -
mo rzą dach zna czą co wzro sła. str. 8

Zmia ny w prze pi sach
Obo wiąz ko we chi po wa nie psów 
od cią ży sa mo rzą dy
Mi ni ster stwo rol nic twa pra cu je nad
cen tral nym sys te mem iden ty fi ka cji i re -
je stra cji psów. str. 9

Wy bo ry
Nie do szli eu ro po sło wie wal czą o du że
mia sta
Wiel cy prze gra ni ma jo wych wy bo rów
do Par la men tu Eu ro pej skie go naj praw -
do po dob niej bę dą się ubie gać o pre zy -
den tu rę Kra ko wa i War sza wy. Część 
z nich ma du że szan se, je śli nie na zwy -
cię stwo, to z pew no ścią na udział 
w dru giej tu rze. str. 10

son da
Wój to wie od wo ła ni za oświa tę
Pre mier na wnio sek wo je wo dów od wo -
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Wymiana DośWiaDcZeń temat miesiąca

Plat for ma Tech no lo gicz na na Rzecz
Bez pie czeń stwa Che micz ne go ma być
no wo cze snym pod mio tem, któ ry bę -
dzie gwa ran to wał roz wój fir mom, a sa -
mo rzą dom i miesz kań com bę dzie gwa -
ran to wać bez pie czeń stwo. str. 15

roz mo wa nu me ru
Brak pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go to hań ba dla sa mo rzą du
Brak ja kiej kol wiek po li ty ki w za kre sie
go spo dar ki prze strzen nej za my ka roz -
wój – mó wi sę dzia Je rzy Stę pień. str. 3

kwrist
Brak kart par kin go wych gro zi 
w sa mo rzą dach try bem awa ryj nym
Sa mo rzą dow cy alar mu ją, że nie zna ją
no we go wzo ru kar ty par kin go wej dla
osób nie peł no spraw nych, co gro zi
wpro wa dze niem try bu awa ryj ne go jak
w przy pad ku wy da wa nia kie row com
pra wa jaz dy. str. 16

stowarzyszenia
ZMP po pie ra po łą cze nie gmi ny 
i mia sta Zie lo na Gó ra
Zda niem przed sta wi cie li związ ku
miast, ze wzglę du na moż li wość efek -
tyw niej sze go po zy ska nia środ ków 
z Unii Eu ro pej skiej w per spek ty wie
2014-2020, utwo rze nie no wej jed nost -

łał dwóch wój tów za nie zgod ne z usta -
wą o sys te mie oświa ty po wo ły wa nie 
i od wo ły wa nie dy rek to rów szkół. str. 11

Fi nan se
Ja no si ko we uciąż li we tak że 
dla po wia tów
Me cha nizm do ty ka nie tyl ko du że wo -
je wódz twa. Spo re stra ty po no szą rów -
nież po wia ty, m.in. po lko wic ki. str. 12

Kul tu ra • oświa ta • tech no lo gie
Kul tu ra mo to rem zmian 
w Byd gosz czy
Byd goszcz na le ży do wy jąt ków, po nie -
waż od kil ku lat pro wa dzi kon se kwent -
nie po li ty kę kul tu ral ną, przy ak tyw nym
udzia le oby wa te li. str. 13

in no wa cje
Jak mie rzyć in te li gen cję miast?
W ostat nich la tach w roz wo ju prze -
strze ni miej skiej za pa no wa ła mo da na
„smart”. Wią że się to z po ję ciem In te li -
gent ne go Mia sta, a więc aglo me ra cji
no wo cze snej, do sko na le sko mu ni ko -
wa nej, współ pra cu ją cej ak tyw nie 
z miesz kań ca mi i biz ne sem. str. 14

Bez pie czeń stwo 
Sa mo rzą dy sko rzy sta ją na plat for mie
che micz nej

ki po win no na stą pić 1 stycz nia 2015 r.
str. 17

wy da rze nie
Sta ro sto wie żą da ją przy wró ce nia 
są dów i za wie sze nia in dy wi du al nych
wskaź ni ków
Zwią zek Po wia tów ape lu je o grun tow -
ną zmia nę art. 243 usta wy o fi nan sach
pu blicz nych oraz przy wró ce nie nie któ -
rych zli kwi do wa nych są dów. str. 18

pro blem
Kie dy oby wa te le nie są ak tyw ni
Ak tyw ność spo łecz na jest jed nym 
z naj bar dziej no śnych ha seł to wa rzy -
szą cych dzia ła niom sa mo rzą dów. Tam,
gdzie oby wa te le nie par ty cy pu ją szu ka
się błę dów po stro nie sa mo rzą dów.
Tym cza sem przy czy na mo że le żeć zu -
peł nie gdzie in dziej. str. 19

ludzie
Je stem zwo len ni -
kiem par ty cy pa cji
Woj ciech De re -
szew ski, wójt gmi -
ny Ku rzęt nik. Pa -
sjo nat bie ga nia 
i po ezji Wi sła wy
S z y m  b o r  s k i e j .  
str. 30

Roz wój e -ad mi ni stra cji w Pol sce
ha mu ją ba rie ry praw ne i men tal ne
Pol ska zaj mu je 42. miej sce w ran -
kin gu ONZ do ty czą cym cy fro wej
ad mi ni stra cji. Na sto sun ko wo ni ską
po zy cję „za pra co wa li” za rów no
urzęd ni cy, jak i spo łe czeń stwo.

Kon so li da cja re cep tą na se lek cję gmin
Ko rzyst ne by ło by wspól ne dzia ła nie 
w ob li czu wy zwań i pro ble mów – ja ko
jed na gmi na z jed nym bu dże tem. Za -
po bie ga to bar dzo nie ko rzyst ne mu zja -
wi sku se gre ga cji gmin – mó wi Jus si Il -
ma ri Pa ju nen, bur mistrz Hel si nek.

27 sa mo rzą d 
na Świecie 25 inspiracji szukaj 

u sąsiada 20 e-administracja

Wspól na in we sty cja gmin w od pa dy
17 dol no ślą skich sa mo rzą dów po ra dzi -
ło so bie sku tecz nie z pro ble mem śmie -
ci. Za miast szu kać in dy wi du al nych
roz wią zań po sta no wi li za cząć dzia łać
wspól nie i za in we sto wa li w in fra struk -
tu rę w za kre sie go spo dar ki od pa da mi.

31 Nagrodzono pięć samorządów

Michałowice, Dobczyce, Kartuzy, Legnica
i Lublin zostały wyróżnione godłem „Teraz Polska”

7Wizyta burmistrzów z Czech w Jeleniej Górze

Pod czas wizyty dys ku to wa no o wy mia nie
do świad czeń z cze ski mi sa mo rzą dowcami

13 Rawa znowu w gronie najmilszych miast

Udział w finale akcji jest okazją do
promocji miasta w całej Polsce
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Brak jakiejkolwiek polityki w zakresie gospodarki przestrzennej zamyka rozwój – mówi sędzia Jerzy stępień.  

   Pa nie sę dzio, jest pan jed -
nym z au to rów re for my sa mo -
rzą do wej wpro wa dzo nej tuż
po trans for ma cji 1989 ro ku.
Pro sił bym o do ko na nie jej bi -
lan su. Co po tych 25 la tach
uznał by Pan za suk ces, a co za
po raż kę?

Z ca łą pew no ścią we szli śmy
na wła ści wą dro gę. Z na szych
pla nów zre ali zo wa ne zo sta ło
70 proc. Wie my, gdzie zo sta ły
po peł nio ne błę dy, nie któ re sa -
mi po peł ni li śmy, in ne zo sta ły
po peł nio ne póź niej. Te raz jest
czas, aby je na pra wić.

Ja kie to by ły błę dy?  
Na pew no or dy na cja pro por -

cjo nal na, któ ra nie pa su je do
sa mo rzą du te ry to rial ne go. Za
błąd na le ży rów nież uznać źle
zor ga ni zo wa ny sys tem od wo -
łań od in dy wi du al nych de cy zji.
Chcie li śmy, że by in dy wi du al ne
de cy zje w ca ło ści by ły roz pa -
try wa ne w ob rę bie gmi ny.
Sejm po peł nił błąd two rząc
wo je wódz kie ko mi sje od wo -
ław cze przy sej mi kach, któ re
na stęp nie prze kształ ci ły się w
Sa mo rzą do we Ko le gia Od wo -
ław cze. Po dzie lam gło sy, że
SKO na le żą do naj więk szych
błę dów re for my, uwa żam, że
moż na by ło stwo rzyć sys tem,
któ ry za my kał by po stę po wa -
nie ad mi ni stra cyj ne w ob rę bie
gmi ny, wów czas sza no wa no
by kon sty tu cję i sa mo dziel ność
sa mo rzą du. Kosz mar nym błę -
dem by ło zli kwi do wa nie w
1994 r. pla nów za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, brak
pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go to hań ba dla
na sze go sa mo rzą du i dla na -
sze go pań stwa. Brak pla nów
za go spo da ro wa nia, brak ja -
kiej kol wiek po li ty ki w za kre sie
go spo dar ki prze strzen nej to
cy wi li za cyj ne cof nię cie się 
o kil ka de kad.

Pod czas spo tka nia po świę -
co ne go 25-le ciu III RP i trans -
for ma cji wśród twór ców
pierw szej re for my sa mo rzą do -
wej do mi no wa ło prze ko na nie,
że za rów no wte dy, jak i dziś
nie wiel ką wa gę przy wią zu je

się do sa mo rzą du, bę dą ce go
prze cież „trze cią no gą” trans -
for ma cji 1989 r. Dla cze go tak
się dzie je?

Po ko le nie lu dzi moc no osa -
dzo nych w PRL po strze ga ło
sa mo rząd ja ko nie wiel ką prze -
strzeń dzia ła nia (osie dle, trze -
pa ki). Ta kie wy obra że nie sa -
mo rzą du przez ów cze sne eli ty
po zwa la ło nam nie ja ko prze -
my cić re for mę nie zau wa że nie.
Nie do strze ga nie dziś sa mo rzą -

du mo że świad czyć o tym, że
na uczy li śmy się od dy chać nim
jak po wie trzem, być mo że za -
uwa ży li by śmy je go brak, ale
nie po tra fi my do strzec je go po -
zy ty wów. Ale jest też dru ga in -
ter pre ta cja, ku któ rej bar dziej
się skła niam. Za rów no me dia,
jak i eli ty spo łecz ne ma ją
„sien kie wi czow ski” sto su nek
do pań stwa, li czy się król, na -

to miast po zo sta li są nie waż ni. 

W przyszłym roku będziemy
obchodzić 25. rocznicę pierw -
szych w Pol sce wy bo rów sa -
mo rzą do wych. Fre kwen cja
wy nio sła w nich nie speł na 
43 proc. Skąd tak ni skie za in -
te re so wa nie oby wa te li – de
fac to pierw szym praw dzi wie
wol nym – gło so wa niem?

Da ły o so bie znać pierw sze
symp to my nie za do wo le nia

spo łe czeń stwa z re form go spo -
dar czych. Lu dzie tra ci li pra cę,
pa da ły du że za kła dy, po ja wia ła
się nie pew ność. Nie chcie li
brać od po wie dzial no ści za to
co się dzie je, wo le li zo stać 
w do mu. Na sze spo łe czeń stwo
po cza sach ko mu ni zmu ma
syn drom współ cze sne go nie -
wol ni ka, któ ry nie in te re su je
się spra wa mi pu blicz ny mi, 

a je dy ne cze go ocze ku je to
pra cy i do brej pła cy za pra cę.
Bar dziej oby wa tel skie niż spo -
łe czeń stwo III RP by ło spo łe -
czeń stwo II RP, wów czas fre -
kwen cja się ga ła 70 proc.   

W ko lej nych wy bo rach nie
by ło le piej. Fre kwen cji nie
pod nio sło wpro wa dze nie w
2002 ro ku bez po śred nich wy -
bo rów wój tów, bur mi strzów
oraz pre zy den tów miast....

Nie pod nio sło, a przede
wszyst kim znisz czy ło nam sa -
mo rząd. Ra da za miast być
miej scem wy pra co wy wa nia
stra te gii, my śle nia o przy szło -
ści sta ła się do dat kiem do ko -
żu cha re al nej wła dzy, któ ra
sku pio na jest w rę kach pre zy -
den ta, bur mi strza bądź wój ta.
Wło darz jest za rów no sze fem
ad mi ni stra cji, jak i po li ty kiem,
w  je go oso bie  po łą czo no
funk cje po li tycz ne i ad mi ni -
stra cyj ne, czy li znisz czo no
pod sta wo wą za sa dę dzia ła nia
sys te mu de mo kra tycz ne go,
któ ry po le ga na roz dzie le niu
po li ty ki i ad mi ni stra cji. Sta ło
się to z ogrom ną szko dą dla sa -
mo rzą du. 

Co moż na w tej sy tu acji zro -
bić? Nikt nie pod no si kwe stii
re zy gna cji z bez po śred nich
wy bo rów...

Pre zy dent po wi nien być
prze wod ni czą cym ra dy, na to -
miast na le ży po wo łać sta no wi -
sko dy rek to ra gmi ny i prze ka -
zać w je go rę ce de cy zje w spra -
wach in dy wi du al nych. Od 
ta kiej de cy zji moż na by się 
od wo ły wać do ra dy. Po li ty ka
po win na być sku pio na w ra -
dzie i w rę kach pre zy den ta, ale
nie po win na bez po śred nio
prze kła dać się na ad mi ni stra -
cję. Ad mi ni stra cja po win na
po cho dzić wy łącz nie z kon -
kur su. Trze ba czu wać nad jej
trans pa rent no ścią.    

Uwa ża Pan, że rok 1990 był
do bry dla sa mo rzą dów.
Uchwa lo no wów czas usta wę 
o fi nan sach. Po cząt ko wo nie
by ło nie adwe kwat no ści, przy -
dzie la no za da nia wraz ze środ -

ka mi na ich wy ko na nie. Z cza -
sem za czę ło się to zmie niać,
do kła da no za dań, zaś środ ków
by ło co raz mniej...

Po cząt ko wo za dań wła snych
by ło je dy nie 15, po tem się one
roz ra sta ły ogra ni cza jąc swo -
bo dy sa mo rzą du te ry to rial ne -
go, a jed no cze śnie nie do da -
wa no środ ków. W tej chwi li
ma my zu peł nie dys funk cjo -
nal ną sy tu ację, nie mó wiąc
już o czymś tak ku rio zal nym
jak kształt ja no si ko we go.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny dał
par la men ta rzy stom 18 mie się -
cy na prze pro wa dze nie zmian
w ja no si ko wym. Co je śli par la -
ment nie zdą ży?

Mu si zdą żyć, po nie waż 
w in nym wy pad ku nie bę dzie
żad ne go sys te mu róż ni cu ją -
ce go. Upa dło by wów czas ja -
no si ko we, co nie zmar twi ło -
by mnie w spo sób szcze gól ny.
Naj więk szy błąd te go me cha -
ni zmu po le ga na tym, że za
pod sta wę bra ne są do cho dy
uzy ska ne rok wcze śniej.
Tym cza sem w ko lej nym ro ku
mo że na stą pić trud na sy tu -
acja, czy li w tym trud niej -
szym ro ku, kie dy ma my
mniej pie nię dzy trze ba wy -
pła cać wię cej pie nię dzy. Me -
cha nizm ten opar ty był na
błęd nym za ło że niu, że bę dzie
sta ły wzrost, a prze cież w go -
spo dar ce ryn ko wej nie ma my
do czy nie nia ze sta łym wzro -
stem, wy stę pu ją wa ha nia ko -
niunk tu ry.    

Trud no by ło w 2007 ro ku
prze wi dzieć to, co wy da rzy się
rok póź niej...

Nikt nie prze wi dział świa to -
we go kry zy su go spo dar cze go.

Roz�ma�wiał�
Ra�do�sław�Święc�ki

Je rzy Stę pień: Nasze społeczeństwo ma syndrom współczesnego
niewolnika, który nie interesuje się sprawami publicznymi

cv | jerzy adam stępień

Praw�nik,�po�li�tyk,�se�na�tor�I�i�II�ka�den�cji,
sę�dzia�Try�bu�na�łu�Kon�sty�tu�cyj�ne�go�w
sta�nie�spo�czyn�ku,�w�la�tach�2006-2008
pre�zes�TK.�Pod�se�kre�tarz�sta�nu�w�Mi�ni�-
ster�stwie�Spraw�We�wnętrz�nych�i�Ad�mi�-
ni�stra�cji�w�ga�bi�ne�cie�Je�rze�go�Buz�ka.
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Brak planów zagospodarowania
przestrzennego to hańba dla samorządu
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Rząd� mo�że� rzą�dzić� bez� oby�wa�te�li,
ale�sa�mo�rząd�już�nie,�bo�jest�za�bli�sko
miesz�kań�ców.� To� zna�czy� mo�że,� ale
wte�dy�tak�na�praw�dę�po�co�i�dla�ko�go?
Mo�że�uda�wać,� że� ich�udział�nie� jest
ko�niecz�ny,� że� ta�ka� współ�pra�ca� nie
jest�ni�ko�mu�po�trzeb�na.�To�złu�dze�nie.
Tak� na�praw�dę� bez� par�ty�cy�pa�cji� nie
ma� sa�mo�rzą�du,� więc� war�to,� by� sta�-
wał�się�on�w�tym�wy�mia�rze�bar�dziej
no�wo�cze�sny�i�otwar�ty.�Jest�to�wy�zwa�-
nie,�ale�pły�ną�z�nie�go�ko�rzy�ści.�
Czę�sto�nie�jest�ła�two�prze�zwy�cię�żyć

wła�sną� nie�chęć,� a� co� do�pie�ro� bier�-
ność�dru�giej�stro�ny.�Oby�dwie�mu�szą
mieć�wo�lę�i�ocho�tę.�Zu�peł�ny�brak�ak�-

ty�wo�ści� miesz�kań�ców� to� po�wód� do
nie�po�ko�ju.�Brak�zaangażowania�nie
mo�że�prze�cież�ozna�czać,�że�oby�wa�te�-
le�nie�ma�ją�pod�ad�re�sem�wła�dzy�żad�-
nych� za�rzu�tów,� że� jest� ona� ide�al�na.
Jed�na� ze� stron� mu�si� wy�ko�nać� ten
pierw�szy� krok.� Je�że�li� z� ja�kie�goś� po�-
wo�du�mieszkańcy�nie�ma�ją�świa�do�-
mo�ści,�że�mo�gą�mieć�wpływ�na�to,�co
się� dzie�je� w� gmi�nie,� na�le�ży� ich
uświa�do�mić�i�wte�dy�ini�cja�ty�wa�na�le�-
ży�do�wła�dzy.
Zapanowała�wręcz�moda�na�smart

ci�ties.� Zgod�nie� z� nią� waż�ny� jest
udział�miesz�kań�ców�w� ży�ciu�miast.
In�te�li�gent�ni,� czyli� za�an�ga�żo�wa�ni

miesz�kań�cy�to�klu�czo�wy�ele�ment�in�-
te�li�gent�ne�go� sa�mo�rzą�du� i� na�le�ży� go
bu�do�wać,� by� two�rzyć� co�raz� bar�dziej
no�wo�cze�sny�styl�zarządzania.�
Po�przed�ni� ustrój� po�zo�sta�wił� po� so�-

bie� spu�ści�znę� w� po�sta�ci� wy�co�fa�nia
się� oby�wa�te�li� z� ży�cia� pu�blicz�ne�go.
Wciąż� jesz�cze� po�ku�tu�je� ta� po�sta�wa,
ale�war�to�wy�do�by�wać�miesz�kań�ców
z� te�go� za�wie�sze�nia.� Par�ty�cy�po�wa�nie
ma� wie�le� za�let.� Wspól�ny�mi� si�ła�mi
moż�na� wię�cej,� na�wet� jeśli� nie� ma
wy�star�cza�ją�cych� środ�ków.� Wspól�ne
za�rzą�dza�nie� to� współ�od�po�wie�dzial�-
ność�i�więk�sza�tro�ska.��

Dorota�Koprowska

Dla�miesz�kań�ców�gmi�ny�naj�bar�dziej�istot�ne�jest
to,�co�dzie�je�się�na�ich�po�dwór�ku.�Gdzie�po�wsta�-
nie�no�wa�dro�ga,�in�fra�struk�tu�ra�spor�to�wo�-re�kre�-
acyj�na�czy�in�we�sty�cje,�któ�re�da�ją�no�we�miej�sca
pra�cy.�W�tym�wszyst�kim�par�ty�cy�pu�ją�sa�mo�rzą�dy.
Gmi�ny�po�zy�sku�jąc�środ�ki�ze�wnętrz�ne,�ma�ją�moż�-
li�wość�re�al�nie�po�pra�wić�po�ziom�ży�cia�miesz�kań�-
ców.�Dla�te�go�dys�ku�sja�nad�spo�so�bem�funk�cjo�no�-
wa�nia�sa�mo�rzą�du�jest�tak�istot�na�i�mam�na�dzie�ję,
że�przed�ju�bi�le�uszem�25-le�cia�wy�bo�rów�sa�mo�rzą�-
do�wych�przy�nie�sie�re�al�ne�per�spek�ty�wy�do�po�zy�-
tyw�nych�zmian.�Zga�dzam�się,�że�waż�ne�jest�wy�-
dłu�że�nie�i�ogra�ni�cze�nie�ka�den�cji�sa�mo�rzą�do�wej.
Pię�cio�let�nia�ka�den�cja�jest�do�brym�po�my�słem.�
A�mo�że�war�to�pójść�krok�da�lej�np.�tak�jak�jest�to

we�Fran�cji,�gdzie�ka�den�cja�jest�sze�ścio�let�nia?
Za�pew�ni�to�spo�kój�w�re�ali�za�cji�więk�szych�in�we�-
sty�cji�oraz�ogra�ni�czy�kam�pa�nię�wy�bor�czą�na
rzecz�pra�cy�dla�gmi�ny.�Wy�dłu�że�nie�ka�den�cji�po�-
win�no�iść�bez�względ�nie�w�pa�rze�z�ogra�ni�cze�-
niem�liczby�ka�den�cji.�Gmi�ny�i�mia�sta�rzą�dzo�ne
przez�jed�ne�go�wło�da�rza�nie�prze�rwa�nie�przez�wie�le
ka�den�cji�zmie�nią�się�w�tzw.�„spół�dziel�nie”,�
a�ostat�ni�rok�ka�den�cji�wój�ta,�czy�bur�mi�strza�to�już
czas�wzmo�żo�nej�kam�pa�nii�wy�bor�czej.��
Jed�nak�sa�mo�ogra�ni�cze�nie�licz�by�ka�den�cji�nie
prze�ło�ży�się�na�zmia�nę�ak�tyw�no�ści�oby�wa�tel�skiej.
Ist�nie�je�prze�cież�gru�pa�wy�bor�ców,�któ�ra�raz�na
czte�ry�la�ta�speł�nia��swój�oby�wa�tel�ski�obo�wią�zek�i�na
tym�koń�czy�się�za�an�ga�żo�wa�nie.�Pa�ra�fra�zu�jąc�pew�ną

hi�sto�rię�moż�na�po�wie�dzieć,�że�do�bry�koń�na�wet
bez�woź�ni�cy�bez�piecz�nie�do�wie�zie�wóz�do�do�mu.
Ale�w�prak�ty�ce�mo�że�się�oka�zać,�że�koń�bez�kon�-
tro�li�tra�fi,�ale�do�naj�bliż�sze�go�żło�bu.�Dla�te�go�kon�-
tro�la�oby�wa�tel�ska�i�we�ry�fi�ka�cja�wła�dzy�jest�tu�bar�-
dzo�istot�na.�Aby�pod�nieść�za�an�ga�żo�wa�nie�miesz�-
kań�ców�po�trzeb�na�jest�do�bra�edu�ka�cja�oby�wa�tel�ska
już�na�po�zio�mie�szko�ły.���

Kamil Wszołek, 

naczelnik Wydziału Promocji UM Ryglice

✔Oce niam na plus…
Je ste śmy co raz bli żej wpro wa dze nia

bez płat nych pod ręcz ni ków dla pierw -
szo kla si stów. Je stem zde cy do wa nie 
za tym roz wią za niem i mam na dzie ję,
że wszyst ko pój dzie zgod nie z pla nem.
Cie szę się, że ani gmi na, ani ro dzi ce nie
mu szą za to pła cić. Do tych czas by ło
bo wiem tak, że rząd coś „da wał”, a po -
tem pła ci ła za to tak na praw dę gmi na.
Tym ra zem za pła ci mi ni ster stwo i ma -
my już wresz cie wy raź ną de kla ra cję
MEN, choć tro chę trze ba by ło na nią

cze kać i oba wia li śmy się, że skoń czy się
jak za wsze. To po zy tyw ne, bo za osz -
czę dzi my wszy scy na pod ręcz ni kach.

✔Oce niam na mi nus...
Zno wu bę dzie my mie li w urzę dzie

kom plek so wą kon tro lę. Pra cu ję od wie lu
lat w ad mi ni stra cji i nie mo głam nie
zwró cić uwa gi na liczbę kon tro li w sa -
mo rzą dach pod czas tej ka den cji. W po -
przed niej mie li śmy po 5-7 w ro ku, pod -
czas gdy od wrze śnia 2011 r. mie li śmy
37 kon tro li, a wkrót ce wej dzie 38. To już
dru ga kom plek sów ka w tej ka den cji.
Przed tem by ło na wet CBA, choć nie wy -
kry ło ono nie pra wi dło wo ści. Za wsze to
jed nak dez or ga ni zu je pra cę urzę du.
Chy ba nie dłu go bę dzie my mu sie li stwo -
rzyć spe cjal ny re fe rat ds. ob słu gi kon tro -
li. Nie twier dzę, że to po li tycz na gra, ale
w na szym urzę dzie do cho dzi już nie mal
do pa ra li żu pra cy. Ro zu miem, że mu si

do nich do cho dzić, jed nak chcie li by śmy,
aby nie za kłó ca no nam pra cy. Przy naj -
mniej nie w ta kim stop niu.

✔Pro jekt, nad któ rym pra cu ję...
Koń czy my je den z naj waż niej szych

eta pów re ali za cji pro jek tu prze ciw dzia ła -
nia wy klu cze niu cy fro we mu w gmi nie.
Współ fi nan su je go Unia z EFRR. Za ku -
pi li śmy 113 kom pu te rów z dar mo wym
do stę pem do in ter ne tu na 5 lat. 55 kom -
pu te rów roz da li śmy go spo dar stwom do -
mo wym, któ re speł nia ły na sze kry te ria, 
a resz ta tra fi ła do jed no stek pod le głych
gmi nie. Dzię ki te mu otwie ra my miesz -
kań com no we per spek ty wy, ni we lu je my
ba rie ry w do stę pie do no wych tech no lo -
gii. Oni nie mo gli so bie po zwo lić na po -
nie sie nie tych kosz tów, a je ste śmy prze -
ko na ni, że to po mo że im otwo rzyć się na
świat. Bę dzie my spraw dzać, jak so bie
radzą. (mp)

Urszula Świerczyńska,
burmistrz Zelowa

Nie ma samorządu bez partycypacji

miesiąc 
komentuje...

zdaniem czytelników

od redakcji kalendarz wydarzeń
15 lip ca 2014,�Bia�ły�stok,�szko�le�nie�„In�no�wa�cyj�ny
mo�del�współ�pra�cy�dla�in�sty�tu�cji�po�mo�cy�spo�łecz�nej
i ryn�ku�pra�cy”,�www.wspol�pra�ca.bdcen�ter.pl

16 lip ca 2014,�War�sza�wa,�Kon�fe�ren�cja�No�wo�cze�sna
Pla�ców�ka�Me�dycz�na�–�Out�so�ur�cing�w�pla�ców�kach
ochro�ny�zdro�wia,�www.mul�ti�tra�in.pl

30 lip ca 2014,�Gdańsk,�szko�le�nie�„Wy�ko�rzy�sty�wa�-
nie�Od�na�wial�nych�Źró�deł�Ener�gii�a no�wa�per�spek�ty�wa
fi�nan�so�wa”,�www.arp.gda.pl

30 lip ca 2014,�War�sza�wa,�Po�sie�dze�nie�Ko�mi�sji
Wspól�nej�Rzą�du�i�Sa�mo�rzą�du�Te�ry�to�rial�ne�go,
www.kwrist.mac.gov.pl

18 sierp nia 2014,�Gdańsk,�szko�le�nie�„KPA�
z�uwzględ�nie�niem�prze�pi�sów�do�ty�czą�cych�elek�tro�-
nicz�ne�go�po�stę�po�wa�nia�ad�mi�ni�stra�cyj�ne�go”,
www.arp.gda.pl

19-20 sierp nia 2014,�Fa�len�ty,�„Bu�do�wa�nie�lo�kal�-
nej�po�li�ty�ki�oświa�to�wej�w�kon�tek�ście�kom�plek�so�we�-
go�wspo�ma�ga�nia�szkół”,�www.ore.edu.pl

21-24 sierp nia 2014,�Świd�ni�ca,�II�In�te�gra�cyj�ny
Zjazd�Wszyst�kich�Świd�ni�czan,�www.um.swid�ni�ca.pl

25 sierp nia 2014,�Wro�cław,�Pol�ski�Kon�gres�Rol�-
nic�twa,�www.kon�gre�srol�nic�twa.pl

1-4 wrze śnia 2014, Kiel�ce,�XXII�Mię�dzy�na�ro�do�wy
Sa�lon�Prze�my�słu�Obron�ne�go,�www.mspo.pl�

20-21 wrze śnia 2014,�To�ruń,�VI�Mi�strzo�stwa�Pol�ski
Sa�mo�rzą�dow�ców�w�pił�ce�noż�nej�sze�ścio�oso�bo�wej,
www.almar-sport.pl��

22-23 wrze śnia 2014, Opo�le,�szko�le�nie�z�za�kre�su
współ�pra�cy�fi�nan�so�wej�sa�mo�rzą�dów�z�NGO,
www.opo�le.frdl.pl�

25-26 wrze śnia 2014,�War�sza�wa,�XX�Fo�rum�Te�le�-
in�for�ma�ty�ki:�„ePolska�XX�lat�póź�niej”,�www.fo�rum�ti.pl

26 wrze śnia 2014,�Ja�wor,�V�Kra�jo�wa�Kon�fe�ren�cja
„Sa�mo�rzą�dy�RP�dla�Ja�na�Paw�ła�II”,�www.stow�jan�pa�-
we�l2.re�jo�wiec.pl

waŻ ne ter mi ny

w naj bliż szym cza sie

22 lipca upływa�termin�przekazania
regionalnym�izbom�obrachunkowym
miesięcznych�sprawozdań�z�wykonania�planu
dochodów�i�wydatków�budżetowych�jednostek
samorządu�terytorialnego.

30 lipca upływa�termin�przekazania
Ministerstwu�Finansów�sprawozdań�kwartalnych�
z�wykonania�planów�finansowych
samorządowych�zakładów�budżetowych.

31 lipca upływa�termin�przedstawienia
informacji�o�przebiegu�wykonania�planu
finansowego�jednostki�za�I�półrocze.
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Walka z wykluczeniem cyfrowym otwiera perspektywy    

Pięcioletnia kadencja jest dobrym pomysłem
Komentarz�do�artykułu:�„Ograniczenie�liczby�kadencji�wymusi�aktywność�obywatelską”,�FS�6/2014
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samorządowcy na celowniku...

Plus dla Ja nu sza Ant cza ka, bur mi strza Wie lu nia za pro po zy -
cję, aby ko bie ty w cią ży mo gły par ko wać w mie ście za dar -
mo. Kon�cep�cja�zo�sta�ła�przez�nie�go�za�pro�po�no�wa�na�Ra�dzie�Mia�-
sta,�któ�ra�z�en�tu�zja�zmem�przy�ję�ła�pro�jekt�i�od�1�lip�ca�przy�wi�lej

jest�do�stęp�ny.�Aby�z�nie�go�sko�rzy�stać�miesz�kan�ki�bę�dą�mu�sia�ły�zło�żyć�wnio�-
ski�o�spe�cjal�ne�kar�ty�par�kin�go�we.�Kar�tę�moż�na�bę�dzie�wy�ro�bić�po�prze�kro�-
cze�niu�10.�ty�go�dnia�cią�ży.�Jak�mó�wi�sam�bur�mistrz,�swój�po�mysł�pod�pa�trzył
w�War�sza�wie�przed�jed�ną�z�re�stau�ra�cji.�Je�go�zda�niem�no�we�re�gu�la�cje�nie
uszczu�plą�miej�skie�go�bu�dże�tu,�a�na�pew�no�ulżą�przy�szłym�ma�mom.�Co�ro�ku
w�gmi�nie�Wie�luń�ro�dzi�się�do�300�dzie�ci.

W czerw cu Pre zes Ra dy
Mi ni strów od wo łał dwóch
wój tów za na ru sza nie prze -
pi sów usta wy o  sys te mie
oświa ty, zwią za nych z pro -
ce du ra mi po wo ły wa nia i od -
wo ły wa nia dy rek to rów
szkół. Roz strzy gnię cia nad -
zor cze zo sta ły wy da ne, po
roz pa trze niu wnio sków wo -
je wo dów: opol skie go i wiel -
ko pol skie go na pod sta wie
art. 96 ust. 2 usta wy o sa -
mo rzą dzie gmin nym, zgod -
nie z któ rym je że li po wta -
rza ją ce go się na ru sze nia
Kon sty tu cji lub ustaw do -
pusz cza się wójt, wo je wo da
wzy wa go do za prze sta nia
na ru szeń, a je że li we zwa nie
to nie od no si skut ku wy stę -
pu je z wnio skiem do Pre ze -

sa Ra dy Mi ni strów o je go
od wo ła nie.

Oświa ta to szcze gól nie
trud ny ob szar w dzia łal no -
ści gmin, obej mu ją cy
znacz ną część ich bu dże -
tów. Pro ble my ze zbyt ni ską
sub wen cją szkol ną, spra wy
pła co we na uczy cie li, niż
de mo gra ficz ny, li kwi da cja
szkół, to tyl ko nie któ re te -
ma ty. Do te go or gan pro wa -
dzą cy szko ły, ja kim jest
gmi na, czę sto jest spro wa -
dza ny do ro li płat ni ka. Bę -
dąc or ga ni za to rem kon kur -
su na dy rek to ra szko ły gmi -
na ma w ko mi sji je dy nie
trzech przed sta wi cie li.

Po zmia nie ustro ju i od ro -
dze niu sa mo rzą du, gmi ny
któ re prze ję ły szkol nic two
na ty ka ły się nie jed no krot -
nie w cza sie pro ce dur kon -
kur so wych na zwar ty opór
śro do wi ska szkol ne go prze -
ciw ja kim kol wiek zmia nom
i wręcz na zmo wę przed sta -
wi cie li szko ły w ko mi sji.
Wy wo ły wa ło to kon flik ty 
i na pię cia.

Dzi siaj, przy ugrun to wa -
nym usta wo daw stwie, pro -
ce du rach i orzecz nic twie nie
po win no być więk szych pro -
ble mów. Jak wi dać tak jed -
nak nie jest, o czym świad -
czy przy pa dek dwóch od wo -
ła nych wój tów. Z pew no ścią
pra wa na le ży prze strze gać.
Pod nie sio ne w roz strzy gnię -
ciach za rzu ty kreu ją ob raz
osób, któ re idą „w za par te”,
nie ba cząc na nic. A jed nak
nie po koi mnie ta ka sy tu acja
i każe spoj rzeć na ca ły sys -
tem oświa ty ja ko na wę zeł
nie mal że gor dyj ski. Z jed nej
stro ny wiel ka od po wie dzial -
ność wój ta, a jed no cze śnie
ma ły wpływ na wy bór dy -
rek to ra, któ ry jest prze dłu -
że niem wła dzy wy ko naw -
czej. Z dru giej stro ny mo że
też być ne po tyzm i wy ko rzy -
sty wa nie sta no wi ska do za -
własz cza nia wszyst kie go.
Od roz strzy gnięć nad zor -
czych przy słu gu je od wo ła -
nym wój tom skar ga do WSA
w War sza wie.
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Po win no się wy bie rać lu dzi,
a nie par tie. Na par tie się tyl -
ko gło su je. Na wet jak po sta -
wię krzy żyk przy na zwi sku
ko goś, do ko go mam za ufa -
nie, to bę dzie to, nie ste ty
rów no cze sne wspar cie ko -
goś   in ne go z czo ło we go
miej sca na par tyj nej li ście, na

co nie mam naj mniej szej
ocho ty. I jesz cze swo im gło -
sem dam man dat li de rom ta -
kiej par tii, że by na dal dzia ła -
li, jak dzia ła ją. Bo sko ro i tak
na nich gło su ję…

A jak już wy bo ry ma ją być
„pro por cjo nal ne” to trze ba
znieść próg wy bor czy – wte -
dy jesz cze gło su ją cy mógł by
mieć na dzie ję, że się je go
głos nie zmar nu je.

Do pó ki bę dzie tak, jak jest
– przy urnie do wrzu ca nia
gło sów mnie nie zo ba czy cie. 

„Nie gło so wa nie” uła twia
też za cho wa nie dy stan su do
po li tycz nej rze czy wi sto ści.
Na sza psy che spra wia bo -

wiem, że je ste śmy skłon ni
„od tłu ma czać” za cho wa nia
tych, któ rych wy bra li śmy, bo
w ten spo sób „od tłu ma cza -
my” so bie tak że nasz wy bór.
A z dru giej stro ny, gdy czu je -
my się w wy bo rach prze gra -
ni, ma my skłon ność nie za -
uwa żać, gdy zwy cięz cy zro -
bią cza sem coś roz sąd ne go.

Więc do pó ki nie bę dzie jed -
no man da to wych okrę gów
wy bor czych, pro szę mi gło wy
nie za wra cać ja kimś gło so -
wa niem. Strasz ne gro my za -
wsze spa da ły na mnie z te go
po wo du, ale od je sie ni ubie -
głe go ro ku nie je stem sam. 

www.blog.gwiaz�dow�ski.pl

W dniu 11 czerw ca 2014 r.
Sejm otrzy mał Sta no wi sko
Rzą du do pre zy denc kie go
pro jek tu usta wy o współ dzia -
ła niu w sa mo rzą dzie te ry to -
rial nym na rzecz roz wo ju lo -
kal ne go i re gio nal ne go. Spra -
wa pro jek tu usta wy i za war -
te go w nim szko dli we go roz -
wią za nia by ła przed mio tem
ogól no pol skich dzia łań na -
sze go Związ ku od wrze śnia
2013 r. Pra gnę
go rą co po dzię -
ko wać sa mo -
rzą dom 207
gmin, w tym
ośmiu miast
na pra wach
po wia tu oraz
sa mo rzą dom
czte rech po -
wia tów za pi -
sem ne po par -
cie  – za
uchwa ły rad 
i li sty pre zy -
den tów, bur -
mi strzów, wój -
tów  – dla ape -
lu za rzą du
Z w i ą z  k u
Gmin Ślą ska
Opol skie go do
wi ce pre mier Elż bie ty Bień -
kow skiej o nie do pusz cze nie
do wpro wa dze nia do pol skie -
go po rząd ku praw ne go re fe -
ren dum te ma tycz ne go bez
pro gu fre kwen cyj ne go.

W Sta no wi sku Rzą du czy ta -
my m.in.: „[…] Pro po no wa ne
roz wią za nie mo że do pro wa -

dzić do sy tu acji, gdy o wy ni ku
roz strzy gnię cia re fe ren dal ne -
go, od no szą ce go skut ki dla
ogó łu miesz kań ców, de cy do -
wać bę dzie nie znacz na gru pa
spo łecz no ści.[…]”. Od wo łu -
jąc się do art. 3 Eu ro pej skiej
Kar ty Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go Rząd przy po mi na, że
„[…] pod sta wo wą for mą za -
rzą dza nia spra wa mi pu blicz -
ny mi jest dzia łal ność or ga nów
jed nost ki sa mo rzą du te ry to -
rial ne go wy bra nych przez
spo łecz ność lo kal ną. Nie
moż na za tem spro wa dzać po -
dej mo wa nia roz strzy gnięć za
po śred nic twem or ga nów ja ko
for my dzia ła nia je dy nie w za -
kre sie mniej istot nych spraw.
Tak przy ję te za ło że nie mo że
do pro wa dzić do za bu rze nia

pro por cji w
funk cjo no wa niu
jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial -
ne go. […]”. 

Pod pro jek tem
usta wy pod pi sał
się bli ski rzą -
dzą cej ko ali cji
Pre zy dent RP.
Na le ży do ce nić,
że Pre mier z mi -
ni stra mi nie za -
wa ha li się przed
na zwa niem rze -
czy po imie niu,
choć zro bi li to
w for mie dy plo -
m a  t y c z  n e j .
Mam na dzie ję,
że sta no wi sko
Rzą du sta no wi

za po wiedź dzia łań od su wa ją -
cych za gro że nia dla sa mo rzą -
dów, któ re spo wo do wał pro -
jekt pre zy denc ki.

zgso@zgso.org.pl

Robert
Gwiazdowski

Czesław
Tomalik

Tadeusz Wrona

Powinno się wybierać ludzi
z punktu
widzenia
sceptyka

Stanowisko rządu szansą 
dla samorządu

Mi nus dla Ar ka diu sza Z., wój ta gmi ny Bo brow ni ki za przy ję cie
20 tys. zł. ła pów ki w pro ce du rze sprze da ży na le żą cej do gmi -
ny dział ki. Ta�ki�za�rzut�prze�sła�ła�do�są�du�Pro�ku�ra�tu�ra�Okrę�go�wa

w�Ka�to�wi�cach.�Oprócz�wój�ta�oskar�że�nie�obej�mu�je�dwóch�przed�-
się�bior�ców,�a�w�trwa�ją�ce�od�li�sto�pa�da�śledz�two�za�an�ga�żo�wa�ne�by�ło�CBA.�
Po�cząt�ko�wo�ze�bra�ny�ma�te�riał�do�wo�do�wy�nie�po�zwa�lał�na�po�sta�wie�nie�za�rzu�-
tów,�póź�niej�w�wy�ni�ku�dzia�łań�śled�czych�ma�te�riał�uzu�peł�nio�no.�W�wy�ni�ku
oskar�że�nia�na�po�cząt�ku�kwiet�nia�wójt�zo�stał�za�wie�szo�ny�w�czyn�no�ściach
służ�bo�wych.�Po�dej�rza�ni�nie�przy�zna�li�się�do�po�peł�nie�nia�za�rzu�ca�ne�go�czy�nu�
i�od�mó�wi�li�skła�da�nia�wy�ja�śnień.�Gro�zi�im�do�8�lat�wię�zie�nia.

25,5mld zł

logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

za�mie�rza�wy�dać�War�sza�wa�
na�in�we�sty�cje�w�la�tach�
2014-2022.�Z�tej�pu�li�ma�być
sfi�nan�so�wa�na�m.in.�
pra�wie�ca�ła�II�li�nia�me�tra�
oraz�ob�wod�ni�ca�śród�miej�ska.

Jednak jest problem

Po�sze�rzo�na�wer�sja�
do�stęp�na�na��

www.fo�rum�sa�mo�rza�do�we.pl
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aktualnoŚci samorządowe współpraca samorządów

Sto wa rzy sze nie zbu do wa ne
zo sta ło na po ro zu mie niu mię -
dzy sa mo rzą da mi za war tym 
w 2012 ro ku. Pod sta wą po ro -
zu mie nia by ła de cy zja 
o współ pra cy w tych dzie dzi -
nach, któ re są klu czo we dla
roz wo ju go spo dar cze go i bez -
pie czeń stwa miesz kań ców.

– Kie dy usta la li śmy kie run ki
współ pra cy po ja wi ły się
pierw sze in for ma cje o ob sza -
rach funk cjo nal nych i związ -
kach ZIT. To zmo ty wo wa ło
sa mo rzą dy lo kal ne do in ten -
syw niej szej pra cy i szyb sze go
za my ka nia for mu ły or ga ni za -
cyj nej. Dzię ki zro zu mie niu 
i ak cep ta cji nad cho dzą cych

zmian w sty lu za rzą dza nia
roz wo jem JST, człon ko wie
Aglo me ra cji Opol skiej bez
tru du wy pra co wu ją kom pro -
mi sy w trud nych spra wach,
szyb ko po dej mu ją de cy zje 
o po dej mo wa nych dzia ła -
niach, a to skut ku je po stę pem
w przy go to wa niu naj waż niej -
szych kie run ków roz wo ju 
– mó wi Krzysz tof Po czą tek,
dy rek tor biu ra Sto wa rzy sze -
nia Aglo me ra cja Opol ska.

AGlO Me RA CJA Z NA GRO Dą
Sto wa rzy sze nie za swo je po -

dej ście do współ pra cy zo sta ło
wy róż nio ne w ogól no pol skim
kon kur sie Sa mo rzą do wy Li -

der Za rzą dza nia 2014 „Ra zem
dla roz wo ju”. Ce lem kon kur su
by ło wy ło nie nie i upo wszech -
nie nie naj lep szych przy kła dów
współ dzia ła nia gmin, po wia -
tów i wo je wództw z te re nu ca -
łe go kra ju. Miał on tak że za
za da nie wska zać naj cie kaw sze
do świad cze nia współ pra cy
part nerstw mię dzy sa mo rzą do -
wych i mię dzy sek to ro wych,
ma ją cych na ce lu pro wa dze nie
po li ty ki roz wo ju na ob sza rach
funk cjo nal nych o zna cze niu
lo kal nym, sub re gio nal nym 
i re gio nal nym.

– Isto tą na sze go suk ce su jest
to, że roz po czął się ini cja ty wą
wój tów, bur mi strzów i pre zy -
den ta mia sta za nim po ja wi ły
się in for ma cje o związ kach
ZIT. Ge ne zą jest wspól ne
prze ko na nie o moż li wo ści po -
pra wy wa run ków ży cia miesz -
kań ców aglo me ra cji dzię ki
sko or dy no wa nej współ pra cy,
po nad po dzia ła mi ad mi ni stra -
cyj ny mi – pod kre śla Krzysz tof
Po czą tek.

Dy rek tor biu ra sto wa rzy sze -
nia przy zna je, że wy róż nie nie
jest dla aglo me ra cji no bi li ta cją
i jed no cze śnie za chę tą do
utrzy ma nia kie run ku i spo so -

bu pra cy. – Oczy wi ście przy ję -
li śmy wy róż nie nie emo cjo nal -
nie, cie szy my się z te go, że na -
sza pra ca ma wy róż nia ją cy się
cha rak ter. Ko mi sja kon kur so -
wa  wy so ko oce ni ła do tych -
cza so we dzia ła nia sto wa rzy -
sze nia zmie rza ją ce do za cie -
śnia nia współ pra cy mię dzy sa -
mo rzą da mi – mó wi Krzysz tof
Po czą tek.

INWeSTyCJe W OŚWIATę
Jed nym z pro jek tów re ali zo -

wa nych przez sto wa rzy sze nie
jest pro jekt zmian w edu ka cji,
któ re go isto tą jest wspar cie 
na uczy cie li. – Ab sol wen ci
wszyst kich ty pów szkół i po -
zio mów na ucza nia uzy sku ją
bar dzo do bre wy ni ki na eg za -
mi nach koń co wych. Świad czy
to o wy so kiej ja ko ści ka dry na -
uczy ciel skiej. Jed no cze śnie
pra co daw cy wska zu ją na de fi -
cy ty ab sol wen tów w ob sza rach
kom pe ten cyj nych. Zwłasz cza
do ty czy to kom pe ten cji klu -
czo wych. Ce lem na sze go pro -
jek tu jest efek tyw niej sze przy -
go to wa nie ka dry pe da go gicz -
nej wła śnie w tej dzie dzi nie.
Chce my wy po sa żyć na uczy -
cie li w na rzę dzia umoż li wia ją -

ce zmia nę w spo so bie ucze nia.
Na rzę dzia zwią za ne są m.in. 
z wy ko rzy sta niem no wo cze -
snych tech no lo gii – dodaje
Krzysz tof Po czą tek.

W związ ku z wy ko rzy sta -
niem no wo cze snych tech no lo -
gii  re ali zo wa ny jest in ny pro -
jekt, któ ry za kła da do pro wa -
dze nie sie ci sze ro ko pa smo wej
do każ dej pla ców ki oświa to -
wej. Sieć sze ro ko pa smo wa ob -
jąć ma rów nież in ne jed nost ki
or ga ni za cyj ne JST, w tym bu -
dyn ki ochot ni czych stra ży po -
żar nych. To z ko lei ma umoż li -
wić  sto wa rzy sze niu re ali za cję
pro jek tu, któ re go ce lem jest
po pra wa funk cjo no wa nia sys -
te mu re ago wa nia na wy stę pu -
ją ce zja wi ska eks tre mal ne, zja -
wi ska wy ni ka ją ce ze zmian kli -
ma tycz nych i zmian urba ni -
stycz nych.

– Je stem prze ko na ny o tym,
że kie dy uda nam się za koń -
czyć te pro jek ty od naj dzie my
się w in nej rze czy wi sto ści.
Bę dzie to pod sta wą do ko lej -
nych zmian w spo so bie za rzą -
dza nia sa mo rzą dów opar tym
na jesz cze ści ślej szym współ -
dzia ła niu – pod su mo wu je
Krzysz tof Po czą tek. (rp)

stowarzyszenie aglomeracja opolska zostało uhonorowane za podejście do współpracy ponad granicami administracyjnymi.

Pra wie 15 ty się cy osób wzię ło
udział w Gdań skich Dniach Są sia -
dów. W�trwa�ją�cej�mie�siąc�ini�cja�ty�wie
są�siedz�kich�spo�tkań�wzię�ło�udział�
28�gdań�skich�dziel�nic�oraz�sześć�oko�-
licz�nych�gmin.�W�su�mie�zor�ga�ni�zo�wa�-
no�w�tym�cza�sie�134�wy�da�rze�nia,�
w�któ�rych�wzię�ło�ok.�15�tys.�osób.�
Na�uczest�ni�ków�wszyst�kich�wy�da�rzeń
cze�ka�ło�wie�le�atrak�cji.�(rp) 

Ostro łę ka ofe ru je sa mo ob słu gę
ro we ro wą. W�mie�ście�po�wsta�ły�dwa
sa�mo�ob�słu�go�we�ser�wi�sy�ro�we�ro�we,
któ�re�umoż�li�wia�ją�do�ko�na�nie�pod�sta�-
wo�wych�na�praw.�W�do�stęp�nych�ze�sta�-
wach�znaj�dzie�my�m.in.�klucz�na�staw�ny,
wkrę�tak�krzy�ża�ko�wy,�wkrę�tak�pła�ski,�
a�tak�że�pomp�kę�z�ada�pte�rem,�któ�ra
umoż�li�wi�na�pom�po�wa�nie�po�wie�trza�nie
tyl�ko�w�ko�łach�ro�we�ru,�ale�rów�nież�

w�wóz�kach�dzie�cię�cych�i�in�wa�lidz�kich.
Koszt�przed�się�wzię�cia�wy�niósł�bli�sko�
9�tys.�zł.�Mia�sto�nie�wy�klu�cza�zwięk�-
sze�nia�licz�by�ser�wi�sów,�nie�mniej�jed�-
nak�de�cy�zję�tę�uza�leż�nia�od�za�in�te�re�so�-
wa�nia�miesz�kań�ców.�(rś) 

Płock trosz czy się o psy. W�Płoc�-
ku�ru�szy�ła�kam�pa�nia�spo�łecz�na�„Ad�op�-
tuj�czwo�ro�no�ga”.�Ak�cja�ma�na�ce�lu�za�-

chę�ce�nie�miesz�kań�ców�mia�sta�do�ad�-
op�cji�psów�z�miej�sco�we�go�schro�ni�ska.
Ich�zdję�cia�pu�bli�ko�wa�ne�bę�dą�na�stro�-
nie�in�ter�ne�to�wej�schro�ni�ska�i�na�portalu
społecznościowym.�W�ra�mach�kam�pa�-
nii�pla�no�wa�ne�jest�uru�cho�mie�nie�akcji
bill�bo�ar�do�wej�oraz�emi�sja�spo�tów.�(rś)

Ku jaw sko -po mor skie sa mo rzą -
dy szu ka ją roz wią zań mo der ni zacji

dro gi na od cin ku Ino wro cław – To -
ruń. Ino�wro�cław�ja�ko�je�dy�ne�du�że�mia�-
sto�w�re�gio�nie�nie�ma�per�spek�ty�wy
sko�mu�ni�ko�wa�nia�z�kra�jo�wą�sie�cią�dróg
eks�pre�so�wych�i�au�to�strad.�De�kla�ra�cja
sa�mo�rzą�dów�za�kła�da�wspól�ne�ini�cjo�-
wa�nie�dzia�łań�po�le�ga�ją�cych�na�opra�co�-
wa�niu�kon�cep�cji�pla�ni�stycz�nej,�któ�rej
ce�lem�bę�dzie�wy�pra�co�wa�nie�no�we�go
ko�ry�ta�rza�dla�tej�tra�sy.�(rp) 

Aglomeracja Opolska nagrodzona za innowacyjne projekty
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rekomendacje | dobra diagnoza to podstawa

Recepta na sukces: Zde�fi�nio�wa�li�śmy�w�dia�gno�zie�na�sze�naj�więk�sze�sła�-
bo�ści�i�do�strze�gli�śmy�nie�za�prze�czal�ne�atu�ty.�Nie�zaj�mu�je�my�się�pro�ble�ma�-
mi�od�dziel�nie,�nie�wi�dzi�my�roz�wią�zań�jed�nost�ko�wo.�Za�każ�dym�ra�zem�od�-
naj�du�je�my�wza�jem�ne�po�wią�za�nia�dzia�łań�tak,�aby�w�efek�cie�uzy�skać�wię�cej
niż�tyl�ko�po�pra�wę�sła�bo�ści�i�wzmoc�nie�nie�atu�tów.

Nasze projekty: 

Sieć�szerokopasmowa�dla�budynków�OSP

Systemowa�opieka�w�razie�podtopień

Strefy�przemysłowe�dla�silnie�rozwijających�się�MSP
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Na te mat prio ry te tów roz -
ma wia no pod czas Fo rum
Miast Part ner skich Pol ska -
-Bia ło ruś, któ re zor ga ni zo wał
Bia ły stok. To pierw sze od 12
lat te go ty pu spo tka nie do ty -
czą ce współ pra cy trans gra -
nicz nej na Wscho dzie. – Z na -
sze go punk tu wi dze nia waż -
ne jest, że do or ga ni za cji 
fo rum do szło w Bia łym sto ku.
Dla na sze go roz wo ju bo wiem
nie zwy kle istot ne są do bre
kon tak ty o cha rak te rze są -
siedz kim, ro bo czym. Bia ło ru -
si ni są obec ni w Bia łym sto ku
na co dzień, wie le lo kal nych
firm mo że się roz wi jać wła -
śnie dzię ki kon tak tom na ryn -
ku bia ło ru skim. A za tem waż -
ną ro lą sa mo rzą dów jest to,
by two rzyć do bry kli mat do
pod trzy my wa nia ist nie ją cych
re la cji i bu do wa nia ko lej nych
– mó wi Ta de usz Tru sko la ski,
pre zy dent Bia łe go sto ku.

Zda niem Ka ta rzy ny Kac per -
czyk, pod se kre tarz sta nu 

w Mi ni ster stwie Spraw Za gra -
nicz nych kul tu ra i go spo dar ka
to dwie głów ne dzie dzi ny, któ -
re po zwa la ją się zbli żyć Po la -
kom i Bia ło ru si nom. Przed sta -
wi ciel ka MSZ pod kre śli ła tak -
że, że ocze ki wa na od daw na
przez Pol skę umo wa z Bia ło -
ru sią o Ma łym Ru chu Gra -
nicz nym (MRG) by ła by do -
dat ko wym im pul sem do roz -
wo ju współ pra cy. Za do bry
przy kład po da ła ta ką umo wę 
z ob wo dem ka li nin gradz kim.
Roz wo jo wi współ pra cy trans -
gra nicz nej słu żą już m.in. pro -
gra my do fi nan so wy wa ne 
z UE. Dzia ła m.in. pro gram
Pol ska -Bia ło ruś -Ukra ina

(2007-2013). Ewa Adam czuk
z se kre ta ria tu tech nicz ne go te -
go pro gra mu po in for mo wa ła,
że do koń ca 2013 r. pod pi sa no
117 umów na ta kie pro jek ty.
Łącz nie na ich re ali za cję UE
prze zna czy ła 174 mln eu ro.

Obec nie pod pi sa nych jest
65 pol sko -bia ło ru skich umów
o współ pra cy po mię dzy gmi -
na mi, po wia ta mi i re gio na -
mi. Do ty czą one współ pra cy
w dzie dzi nach, ta kich jak
kul tu ra, tu ry sty ka i go spo -
dar ka. Alek san der Gur ja -
now, wi ce mi ni ster spraw za -
gra nicz nych Bia ło ru si pod -
kre ślił, że współ pra ca mię -
dzy sa mo rzą da mi lo kal ny mi
oby dwu państw jest waż na,
po nie waż dzię ki niej zo sta ło
zre ali zo wa nych wie le in we -
sty cji m.in. w in fra struk tu -
rze tu ry stycz nej. Za zna czył
też, że pol scy przed się bior cy
za in we sto wa li w ze szłym 
ro ku na Bia ło ru si pra wie
180 mln dol. (rp)

Kul tu ra, go spo dar ka oraz ochro na gra nic to prio ry te ty w naj bliż szych la tach, 
na któ re Ue bę dzie prze zna cza ła pie nią dze w ra mach roz wo ju współ pra cy trans -
gra nicz nej na Wscho dzie.

Potrzebna umowa o Małym
Ruchu Granicznym z Białorusią

Słupsk za za an ga żo wa nie
w wy mia nę mło dzie ży i bu -
do wę pierw sze go eu ro pej -
skie go trój po ro zu mie nia
miast do łą czył do gro na
miast uho no ro wa nych Na -
gro dą Głów ną Ra dy Eu ro py.

Zgro ma dze nie Par la men -
tar ne Ra dy Eu ro py swo ją de -
cy zję ar gu men to wa ło m.in.
tym, że Słupsk przy go to wu -
je mię dzy na ro do we pro gra -
my kul tu ral ne, współ pra cu je
z 10 mia sta mi w Eu ro pie 
i Azji, a tak że jest ak tyw ny
w ra mach No wej Han zy,
gdzie prze wod ni czy pol skiej
de le ga cji miast han ze atyc -
kich. Jed nym z naj więk -
szych atu tów Słup ska w sta -
ra niach o na gro dę by ło trój -
po ro zu mie nie pod pi sa ne w
1988 r. przez Słupsk i dwa
mia sta part ner skie: Flens -
burg (Niem cy) i Car li sle 
(W. Bry ta nia). Jest to pierw -
sze w Eu ro pie te go ty pu po -

ro zu mie nie mię dzy trze ma
mia sta mi. Od 26 lat sy gna ta -
riu sze po ro zu mie nia pro wa -
dzą wzmo żo ną współ pra cę
na kil ku ob sza rach. Naj waż -
niej szym jest wy mia na mło -
dzie ży szkol nej, któ ra ob ję ła
kil ka ty się cy osób.

–  Je stem dum ny, że ra zem
z Ro ber tem Wil l so nem 
z Car li sle i Ola fem Die le wi -

czem z Flens bur ga uda ło się
nam za wrzeć po ro zu mie nie,
któ re sta ło się fun da men tem
współ pra cy trwa ją cej już
po nad ćwierć wie ku. Gdy
pod pi sy wa li śmy po ro zu mie -
nie re pre zen to wa li śmy mia -
sta z róż nych kra jów, ale też
z róż nych świa tów – mó wi
Ma ciej Ko by liń ski, pre zy -
dent Słup ska.

Na gro da Głów na Ra dy Eu -
ro py przy zna wa na jest raz 
w ro ku. Aby się o nią ubie -
gać Słupsk mu siał wcze śniej
zdo być trzy in ne na gro dy
przy zna wa ne przez Ra dę
Eu ro py. Słupsk o na gro dę
sta rał się od 16 lat, każ do ra -
zo wo znaj du jąc się w czo -
łów ce no mi no wa nych.
Słupsk został czwar tym pol -
skim mia stem uho no ro wa -
nym przez Ra dę Eu ro py.
Wcze śniej na gro dę otrzy ma -
ły Gdy nia, Czę sto cho wa 
i Ka to wi ce. (rp)

Słupsk uhonorowany za wymianę młodzieży

Gru pa 37 bur mi strzów miej -
sco wo ści cze skich z Eu ro re -
gio nu Ny sa od wie dzi ła Je le nią
Gó rę i roz ma wia ła z pol ski mi
sa mo rzą dow ca mi o tym, jak
po lep szyć współ pra cę i cze go
moż na się na uczyć od sie bie
na wza jem.

Cze scy sa mo rzą dow cy za po -
zna li się z pre zen ta cją do ty -
czą cą za go spo da ro wa nia m.in.
spe cjal nej stre fy eko no micz nej
oraz dziel ni cy prze my sło wej 
w Je le niej Gó rze. Cze si przy -
zna li, że u nich tem po ta kich
in we sty cji nie jest tak wy so kie
jak w Pol sce. Jed no cze śnie
pod kre śli li, że pro ble my z roz -
li cza niem pro jek tów unij nych
są zbli żo ne. 

– Cze si, z któ ry mi współ pra -
cu je my bar dzo czę sto przy re -
ali za cji pro gra mów trans gra -
nicz nych, po trak to wa li tę wi -
zy tę, ja ko do brą oka zję do roz -
mo wy o tym, co ma my wspól -
ne, a co wy glą da ina czej i dla -
cze go – mó wi Mar cin Za wi ła,
pre zy dent Je le niej Gó ry.

Pod czas dys ku sji cze scy go -
ście py ta li m.in. w ja kim stop -
niu w Je le niej Gó rze za opa try -
wa nie w ener gię ciepl ną od by -
wa się przez sieć i dla cze go
pod łą cza nie ko lej nych od bior -

ców nie prze bie ga w po żą da -
nym tem pie. In te re so wa ło ich
tak że jak jest zor ga ni zo wa na
jeleniogórska służ ba zdro wia 
i czy sa mo rzą dow cy nie oba -
wia ją się, że speł nie nie jed -
nych ocze ki wań miesz kań ców
(bu do wa do brze sko mu ni ko -
wa nych ga le rii z mul ti ki nem
na obrze żach mia sta) nie spo -
wo du je in nych pro ble mów, jak
wy lud nia nie cen trum, co wi -
dać już w pol skich i cze skich
me tro po liach.

Z Je le niej Gó ry go ście 
z Czech po je cha li do Lwów ka
Ślą skie go i Kar pa cza. Oma -
wia li tam po my sły ko lej nych
ini cja tyw. (rp)

Jelenia Góra dzieli się
doświadczeniami z Czechami

200 mln euro
rocznie wydają w Białymstoku
goście przyjeżdżający z Białorusi

Ma ciej Ko by liń ski: Wy mia na
kul tu ral na i udział w mię dzy na -
ro do wych programach po zwa la
nam le piej po znać i zro zu mieć
na szych part ne rów

Marcin Zawiła: Cze si, z któ ry mi
współ pra cu je my przy re ali za cji
pro gra mów trans gra nicz nych po -
trak to wa li tę wi zy tę ja ko do brą
oka zję do wy mia ny do świad czeń

Ma ło pol ska otwie ra ko lej ne
przed sta wi ciel stwo go spo dar -
cze za gra ni cą. Po�Ka�li�nin�gra�dzie
i�Ry�dze�woj.�ma�ło�pol�skie�otwo�rzy�ło
przed�sta�wi�ciel�stwo�go�spo�dar�cze�we
Lwo�wie.�Pomoże�ono�w�po�zy�ska�niu
wza�jem�nych�kon�tak�tów�po�mię�dzy
ma�ło�pol�ski�mi�i�ukra�iń�ski�mi�przed�-
się�bior�ca�mi.�Utwo�rze�nie�sie�ci
przed�sta�wi�cielstw�eko�no�micz�nych
moż�li�we�jest�dzię�ki�re�ali�za�cji�pro�-
jek�tu�„Bu�si�ness�in�Ma�ło�pol�-
ska�–�Part�ner�ship�Ne�twork”.�Pro�jekt
otrzy�mał�po�nad�1,5�mln�zł�do�fi�nan�-
so�wa�nia�ze�środ�ków�UE�w�ra�mach
Ma�ło�pol�skie�go�Re�gio�nal�ne�go�Pro�-
gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go.�(rp) 

Wo je wódz two za chod nio po -
mor skie znaj du je part ne rów 
w Chor wa cji. Rad�ni�woj.�za�chod�-
nio�po�mor�skie�go�wy�ra�zi�li�zgo�dę�na
pod�pi�sa�nie�umo�wy�o�współ�pra�cy
mię�dzy�re�gio�nem�a�Żu�pa�nią�Kar�lo�-
wac�ką.�To�już�dru�gi�chor�wac�ki�part�-
ner�Po�mo�rza�Za�chod�nie�go.�W�2012�r.
za�ini�cjo�wa�na�zo�sta�ła�współ�pra�ca�z
Żu�pa�nią�Pri�mor�sko�-Go�ran�ską.�Dzię�-

ki�wspar�ciu�ze�stro�ny�Żu�pa�nii�Kar�lo�-
wac�kiej�uda�ło�się�wo�je�wódz�twu�za�-
chod�nio�po�mor�skie�mu�na�wią�zać�do�-
bre�sto�sun�ki�z�chor�wac�ki�mi�mi�ni�-
ster�stwa�mi�od�po�wie�dzial�ny�mi�
za�kwe�stie�roz�wo�ju�re�gio�nal�ne�go�
i�współ�pra�cy�mię�dzy�na�ro�do�wej.�(rp)

Pol ska Wschod nia sta wia 
na pro mo cję go spo dar czą. Dzię�-
ki�za�an�ga�żo�wa�niu�sa�mo�rzą�dów�
w�Pol�sce�Wschod�niej,�zwłasz�cza�
w�in�we�sto�wa�nie�w�po�pra�wę�in�fra�-
struk�tu�ry,�coraz�wię�cej�firm�z�za�gra�-
ni�cy�in�we�stu�je�w�tym�ma�kro�re�gio�-
nie.�W�ra�mach�Pro�gra�mu�Pro�mo�cji
Go�spo�dar�czej�Pol�ski�Wschod�niej
(PPGPW)�w�la�tach�2009-2014�
w�wy�jaz�dach�pro�mo�cyj�nych�wzię�ło
udział�po�nad�1800�przed�sta�wi�cie�li
przed�się�biorstw�i�500�przed�sta�wi�-
cie�li�jed�no�stek�sa�mo�rzą�du�te�ry�to�-
rial�ne�go�z�Pol�ski�Wschod�niej.�
W�ra�mach�PPGPW�za�war�to�753
kon�trak�ty�na�kwo�tę�352�mln�zł.�Da�-
ne�zo�sta�ły�za�pre�zen�to�wa�ne�pod�czas�
IV�Fo�rum�Pol�ski�Wschod�niej�zor�ga�-
ni�zo�wa�ne�go�w�Kiel�cach.�(rp)
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Pod ko niec czerw ca fir ma
do rad cza Au dy tel za pre zen to -
wa ła ra port z ba da nia efek tyw -
no ści za ku pu ener gii w JST.
Ba da nie prze pro wa dzo no we
współ pra cy ze Związ kiem Po -
wia tów Pol skich oraz Związ -
kiem Miast Pol skich. Wzię ło 
w nim udział 126 JST. Jed nym
z naj bar dziej za uwa żal nych
tren dów, ja kie za ry so wa ły się
w ba da niu jest wzrost po pu -
lar no ści za ku pów gru po wych. 

UDZIAł W GRU PIe 
ZA KU PO WeJ OPłA CAl Ny

Da ne przed sta wio ne w ra -
por cie „Efek tyw ność za ku pu
ener gii elek trycz nej przez jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial -
ne go” po ka zu ją, że uczest nic -
two w gru pie za ku po wej po -
zwa la na re al ną ob niż kę kosz -
tów za ku pu ener gii. – Róż ni ca
mię dzy za ku pa mi ro bio ny mi
sa mo dziel nie w ramach gru py
kształ tu je się na po zio mie 18
proc.  Sa mo rzą dy nie mo gą so -

bie dziś po zwo lić na mar no -
tra wie nie środ ków, stąd kon -
so li da cja za ku pów wy da je się
atrak cyj ną me to dą na po pra -
wie nie sy tu acji bu dże to wej 
– mó wi To masz Do bkow ski,
pre zes za rzą du fir my Au dy tel.

SA MO RZą Dy ŚWIA DO Me
PO TRZeB 

Z ra por tu wy ni ka, że sa mo -
rzą dy są co raz bar dziej świa -
do me swo ich po trzeb i co raz
le piej po tra fią ko mu ni ko wać je
swo im do staw com. Wśród naj -
czę ściej wy mie nia nych ocze ki -
wań JST wo bec sprze daw ców
ener gii zna la zły się: po moc 
w do pa so wa niu ta ryf dys try -
bu cyj nych (65 proc.), do sto so -
wa nie cen za ener gię do cen na
gieł dzie ener gii (63 proc.), za -
wie ra nie w imie niu JST umów
na dys try bu cję (45 proc.),
kom pen sa cja mo cy bier nej (28
proc.), po moc w roz li cze niu
kosz tów ener gii elek trycz nej
na pod le głe jed nost ki or ga ni -

za cyj ne (28 proc.), in sta la cja
licz ni ków (12 proc.).   

W opi nii Ste fa na Do ro szew -
skie go z RWE nie ma spo śród
wy mie nio nych po wy żej punk -
tów żad ne go, któ ry nie był by
moż li wy do za pew nie nia za -
ma wia ją ce mu przez fir mę
sprze da żo wą. – Ofe ru je my
prze pro wa dze nie czyn no ści
ma ją cych na ce lu ob ni że nie
ra chun ku za ener gię. Je ste śmy
w sta nie do ra dzić od po wied ni
do bór ta ry fy dys try bu cyj nej
bądź np. mo cy umow nej – de -
kla ru je Do ro szew ski.  

Wśród pro ble mów z ja ki mi
spo ty ka ją się JST ku pu jąc
ener gię w ra mach grup za ku -
po wych wy mie nia ją głównie
ko niecz ność roz dzie le nia
umów na dys try bu cję i sprze -
daż ener gii (39 proc.), opóź -
nie nia i błę dy w fak tu ro wa niu
przez wy bra ne go sprze daw cę
(25 proc.), trud ność w skom -
ple to wa niu in for ma cji wy ma -
ga nych przez Ope ra to rów Sys -
te mów Dys try bu cyj nych przy
zgło sze niu zmia ny sprze da ży
ener gii (16 proc.).

We dług Wie sła wa Ka li ny z
UM Po znań (trzy ra zy uczest -
ni czył w gru pie za ku po wej)
nie zwy kle waż ny  jest do bór
pod mio tów do gru py, a tak że
czy li der gru py po sia da wie dzę
i so lid ne do świad cze nie. – Je śli
gru pa za ku po wa jest do brze
zor ga ni zo wa na, ma wie dzę, to
wów czas jest sil na w sto sun ku
do pod mio tu sprze daw cy 
– mó wi Ka li na. (rś)

Brie�fing�ra�por�tu�„Efek�tyw�ność�za�ku�-
pu�ener�gii�elek�trycz�nej�przez�JST”,�
25�czerw�ca�2014,�War�sza�wa

Jak wynika z raportu firmy audytel częstotliwość wspólnego kupowania energii 
w ramach grup zakupowych w samorządach znacząco wzrosła.

Dzię ki miej skim in we sty -
cjom, ta kim jak li kwi da cja pie -
ców wę glo wych czy roz bu do -
wa sie ci cie płow ni czej, 
w Tcze wie sys te ma tycz nie po -
pra wia się ja kość po wie trza.

W mieście od 1998 r. znaj du -
je się sta cja AM7, jed na ze sta -
cji sie ci mo ni to rin gu Agen cji
Re gio nal ne go Mo ni to rin gu
At mos fe ry Aglo me ra cji Gdań -
skiej (ARMAAG). Dzię ki roz -
bu do wa nej sie ci sta cji po mia -
ro wych pro wa dzo ny jest mo -
ni to ring at mos fe ry w re jo nie
Gdy ni, Gdań ska, So po tu 
i Tcze wa. Sa mo rzą dy tych
miast są fun da to ra mi agen cji,
któ ra dzia ła dzię ki ich wspar -
ciu fi nan so we mu.   

– Dłu go ter mi no wa ob ser wa -
cja pro wa dzo na w wy ma ga ny
przez prze pi sy spo sób po -
twier dza po zy tyw ne zmia ny 
w ja ko ści po wie trza w Tcze wie
w za kre sie oce ny śred nio i dłu -
go okre so wej. Wy ni ki oce ny 
w ostat nich la tach po ka zu ją,
że ja kość po wie trza w mie ście
ule ga sys te ma tycz nej po pra -
wie – mó wi Ewa Ba na szak 
z Wy dzia łu Spraw Ko mu nal -
nych i In we sty cji UM Tczew.

Na te re nie Tcze wa w ostat -
nich la tach pro wa dzo ne są 
in ten syw ne dzia ła nia zmie rza -
ją ce do po pra wy ja ko ści 
po wie trza. Od 2012 r. miesz -

kań cy otrzy mu ją do ta cje do
wy mia ny sta rych ko tłów wę -
glo wych na no we eko lo gicz ne
pa le ni ska.

– W 2012 ro ku do fi nan so -
wa no zmia nę ogrze wa nia 
w 41 lo ka lach na ogól na kwo -
tę 80 733,50 zł. Zli kwi do wa no
50 pie ców wę glo wych. 
W 2013 r. Gmi na Miej ska
Tczew otrzy ma ła do fi nan so -
wa nie za da nia w ra mach kon -
kur su or ga ni zo wa ne go przez
Wo je wódz ki Fun dusz Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Gdań sku. Ze środ -
ków bu dże tu mia sta wy dat ko -
wa no kwo tę 153 786,75 zł,
środ ki zre fun do wa ne w for mie
do ta cji przy zna nej Gmi nie
Miej skiej Tczew wy nio sły 
62 235,58 zł. Do fi nan so wa no
zmia nę ogrze wa nia 56 wnio -
sko daw com, na ogól ną kwo tę
216 022,33 zł. Zli kwi do wa no
157 pie ców wę glo wych – wy -
mie nia Ewa Ba na szak.

Po nad to w mie ście co rocz -
nie pro wa dzo na jest kam pa -
nia in for ma cyj na wśród
miesz kań ców na te mat szko -
dli wo ści spa la nia śmie ci w do -
mo wych pa le ni skach. W tym
ce lu w lo kal nej te le wi zji wy -
emi to wa no spot in for ma cyj ny
na te mat szko dli wo ści spa la -
nia śmie ci w do mo wych pie -
cach i ko min kach. (rp)

Tczew stawia na czyste powietrze Rośnie popularność wspólnych
zakupów energii

inwestycje

Fakty | stężenie pyłu zawieszonego w tczewie stale spada 
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W Ja śle za po nad 4 mln zł
prze bu do wa no pły wal nię. W�ra�-
mach�in�we�sty�cji�prze�bu�do�wa�ne�
i�zmo�der�ni�zo�wa�ne�zo�sta�ły�naj�waż�-
niej�sze�ele�men�ty�obiek�tu�–�ba�sen
głów�ny�oraz�dwa�bro�dzi�ki�dla�dzie�-
ci.�Za�in�sta�lo�wa�no�rów�nież�dwie
zjeż�dżal�nie�oraz�urzą�dze�nia�słu�żą�ce
do�re�kre�acji�wod�nej.�Cał�ko�wi�ta�war�-
tość�in�we�sty�cji�wy�nio�sła�4,1�mln�zł,

przy�do�fi�nan�so�wa�niu�unij�nym�
w�kwo�cie�3,2�mln�zł.�(rp) 

Sa mo rząd bę dzie dłu żej fi nan -
so wać re gio nal ne lot ni sko. Rad�ni
woj.�war�miń�sko�-ma�zur�skie�go�zde�cy�do�-
wa�li�o�wy�dłu�że�niu�fi�nan�so�wa�nia�lot�ni�-
ska�w�Szy�ma�nach�z�6�do�16�lat.�Lot�ni�-
sko�bę�dzie�fi�nan�so�wa�ne�z�ob�li�ga�cji
krót�ko-�i�dłu�go�ter�mi�no�wych.�(rp)

Sa mo rząd woj. po mor skie go
prze zna czył po nad 131 mln zł na
do fi nan so wa nie pro jek tów trans -
por tu pu blicz ne go w Trój mie -
ście. Pie�nią�dze�te�zo�sta�ną�prze�ka�za�-
ne�m.in.�na�bu�do�wę�wę�zła�in�te�gra�-
cyj�ne�go�dla�Po�mor�skiej�Ko�lei�Me�-
tro�po�li�tal�nej�w�Gdań�sku�oraz�re�ali�za�-
cję�pro�jek�tu�„Zwięk�sze�nie�kon�ku�ren�-
cyj�no�ści�trans�por�tu�pu�blicz�ne�go�

w�Gdy�ni,�dzię�ki�prze�bu�do�wie�in�fra�-
struk�tu�ry�ko�mu�ni�ka�cji�zbio�ro�wej
wraz�z�za�ku�pem�no�wo�cze�sne�go�ta�-
bo�ru”.�Pro�jek�ty�ma�ją�zo�stać�zre�ali�-
zo�wa�ne�do�czerw�ca�2015�r.�(rp)

Ra dom pod pi sał umo wę z Ko -
le ja mi Ma zo wiec ki mi. Spół�ka�Ko�le�-
je�Ma�zo�wiec�kie�pod�pi�sa�ła�z�wła�dza�mi
Ra�do�mia�umo�wę�w�spra�wie�dzier�ża�wy

na�le�żą�cej�do�gmi�ny�dział�ki,�na�któ�rej
ma�być�wy�bu�do�wa�na�ba�za�utrzy�ma�nia
ta�bo�ru�wraz�z�myj�nią.�W�ra�dom�skiej
ba�zie�ma�być�wy�ko�ny�wa�na�bie�żą�ca
ob�słu�ga�ta�bo�ru�oraz�drob�ne�na�pra�wy�
i�my�cie�po�cią�gów�KM.�Dzię�ki�in�we�-
sty�cji�za�trud�nie�nie�ma�zna�leźć�ok.�30
osób.�Zgod�nie�z�za�ło�że�nia�mi�bu�do�wa
ha�li�ma�za�koń�czyć�się�w�dru�giej�po�-
ło�wie�2017�r.�(rp)
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W Gru dzią dzu, jak w wie lu
pol skich gmi nach, chi po wa nie
jest bez płat ne. Dzię ki te mu
chi py umoż li wia ją ce iden ty fi -
ka cję w przy pad ku za gu bie nia
ma już 65 proc. psów. Obo -
wiąz ko wo też wszyst kie, któ re
tra fia ją do schro ni ska. Jak do -
wie dział się je den z gru dziądz -
kich rad nych,  py ta jąc o wpro -
wa dze nie obo wiąz ko we go 
chi po wa nia wszyst kich psów
w mie ście, nie ma pod sta wy
praw nej, by na ło żyć ta ki obo -
wią zek na wszyst kich wła ści -
cie li. Po da tek od psów znie sio -
no tam już kil ka lat te mu, po -
nie waż kosz ty je go po bie ra nia
by ły zbli żo ne do wpły wów.
Oka zał się zu peł nie nie opła cal -
ny. Opła tę wciąż utrzy mu je
jed nak wie le sa mo rzą dów. 

– Gór na gra ni ca te go po dat -
ku to kwo ta 212 zł. My przy ję -
li śmy do syć ni ską opła tę (30 zł
rocz nie – red.), jed no cze śnie
za chę ca jąc miesz kań ców do
bez płat ne go chi po wa nia swo -
ich psów. Mam na dzie ję, że
pro ces chi po wa nia ule gnie
przy spie sze niu – mó wi Mag da -
le na Ko ło dziej czak, wójt gmi -
ny Pruszcz Gdań ski, gdzie w
2013 r. wpły wy z tej opła ty wy -
nio sły 15 540 zł, czy li znacz nie
mniej niż wcze śniej za kła da no.
Prze wi du je się, że za rok 2014
wy nio są 47 143 zł. Bez płat ne
chi po wa nie ma tam po trwać
jesz cze do na stęp ne go ro ku
włącz nie. Na to miast od 2015 r.
za chi po wa ne czwo ro no gi bę dą
ob ję te sym bo licz nym po dat -
kiem. – Chce my, by był on póź -

niej niż szy, a od nie chi po wa -
nych wyż szy – wy ja śni ła wójt. 

In ny spo sób „za chę ce nia” do
chi po wa nia ma mi ni ster stwo
rol nic twa. Kie dy pod ko niec li -
sto pa da zwra ca no uwa gę, że
wie le sa mo rzą dów ma pro ble -
my z wdro że niem pro gra mu
za po bie ga ją ce go bez dom no ści
zwie rząt, pod se kre tarz sta nu 
w MRiRW Ta de usz Na le wajk
po wie dział: – Wpro wa dze nie
cen tral ne go sys te mu iden ty fi -
ka cji i re je stra cji psów, ma ją ce -
go na ce lu zwięk sze nie kon tro -
li nad zwie rzę ta mi bez dom ny -
mi i do mo wy mi po sia da ją cy mi
swo ich pra wo wi tych wła ści cie -
li, jest dzia ła niem waż nym. 

Na po trze bę wpro wa dze nia
ta kie go sys te mu zwró ci ła rów -
nież uwa gę NIK. (mp)

mi ni ster stwo rol nic twa pra cu je nad cen tral nym sys te mem iden ty fi ka cji i re je stra cji psów.

Obowiązkowe chipowanie psów
odciąży samorządy Kan ce la ria Pre zy den ta po -

sta no wi ła rozpocząć prace
nad dłu go ocze ki wa nym pro -
jektem PIT-u ko mu nal ne go.
To po mysł na po pra wie nie sy -
tu acji fi nan so wej sa mo rzą -
dów i sta nu wie dzy po dat ni -
ków, na ja ki cel tra fia ją ich
pie nią dze – twier dzą au to rzy.
Zgod nie z pro jek tem jed nost -
ki sa mo rzą du te ry to rial ne go
mia ły by uzy skać pra wo do
udzia łu w ty tu le po dat ko wym,
a nie tak jak do tych czas we
wpły wach do bu dże tu pań -
stwa. Mó wiąc pro ściej, sa mo -
rzą dy zy ska ły by pra wo do
nada wa nia wła snych ulg po -
dat ko wych do swo je go udzia -
łu w ty tu le po dat ko wym, jak
rów nież do re kom pen so wa nia
so bie strat po no szo nych 
w wy ni ku ulg ogól no kra jo -
wych. Pro jekt od daw na był
wy cze ki wa ny przez śro do wi -
ska sa mo rzą do we i sam w so -
bie nie jest no wo ścią. Wciąż

trwa ją jed nak de ba ty nad
osta tecz nym kształ tem no we -
go roz wią za nia.

Kon kret ne licz by są jesz cze
dys ku to wa ne. We dług jed ne -
go z po my słów do sa mo rzą -
dów mia ła by tra fić sta ła kwo -
ta po cho dzą ca od płat ni ków
18-pro c. PIT-u. JST na to miast
stra ci ły by udział w po dat kach
pła co nych przez roz li cza ją -
cych się we dług 32-pro cen to -
wej staw ki. Pro jekt w ta kim
kształ cie ude rzał by w in te re sy
du żych miast, któ rych znacz -
ną część do cho du ge ne ru ją ci
ostat ni. Pew nych in for ma cji
wciąż bra ku je, jed nak Ol gierd
Dzie koń ski, se kre tarz sta nu
w Kan ce la rii Pre zy den ta za -
pew nił, że wszel kie opi nie
śro do wisk sa mo rzą do wych
bę dą trak to wa ne po waż nie.
Przy chyl nie do pro jek tu od -
no si się rów nież Mi ni ster stwo
Fi nan sów, co zwięk sza szan sę
na je go przy ję cie. (bt)

Pieniądze z PIT-ów bezpośrednio
do budżetów samorządowych

zmiany w przepisach



W jed nym z ostat nich nu me -
rów na sze go mie sięcz ni ka pre -
zy dent Ło dzi Han na Zda now -
ska de kla ro wa ła, że li czy, iż 
w li sto pa do wych wy bo rach jej
kon ku ren ta mi nie bę dą wy -
łącz nie męż czyź ni. Już wia do -
mo, że tak się sta nie, po nie waż
PiS do wal ki o pre zy den tu rę
mia sta wy sta wi ło Jo an nę Kop -
ciń ską, do nie daw na prze wod -
ni czą cą Ra dy Miej skiej Ło dzi,
w prze szło ści zwią za ną z Plat -
for mą Oby wa tel ską. 

SłUżyć lUDZIOM
Ko p ciń ska w roz mo wie 

z „Fo rum Sa mo rzą do wym”
pod kre śla, że jest kan dy dat ką
nie za leż ną, je dy nie z po par -
ciem Pra wa i Spra wie dli wo ści.
Za po wia da, że z po mo cą
miesz kań ców Ło dzi za mie rza

spo wo do wać, że „łódz ka ro -
dzi na wresz cie sta nie na no gi”. 

– Ca łe mo je ży cie an ga żo wa -
łam się w roz ma ite ini cja ty wy
spo łecz ne, któ re słu żyć mia ły
słab szym, star szym i tym, któ -
rzy po trze bu ją na szej po mo cy.
Ta ka by ła mo ja mo ty wa cja
wej ścia do sa mo rzą du. Chcę
po ma gać in nym lu dziom, słu -
żyć im i re ali zo wać do bre po -
my sły słu cha jąc miesz kań ców
Ło dzi. Chcę być pre zy den tem,
któ ry bę dzie po tra fił współ pra -
co wać, bę dzie po tra fił szu kać
po ro zu mie nia wszyst kich śro -
do wisk, że by prze pro wa dzać
do bre dla mia sta pro jek ty. Któ -
ry po łą czy wszyst kich w mie -
ście i skoń czy wresz cie ze snu -
ciem pla nów niewar tych re ali -
za cji, a zaj mie się roz wią zy wa -
niem re al nych, co dzien nych

pro ble mów łódz kich ro dzin –
mó wi Ko p ciń ska.

KOBIeTy NA CZele STAWKI
We dług czerw co we go son da -

żu IBRiS Ho mo Ho mi ni Ko p -
ciń ska mo że li czyć na po par cie
co czwar te go miesz kań ca Ło -
dzi, dzię ki cze mu ma naj więk -
sze spo śród in nych kan dy da -
tów szanse na wal kę w dru giej
tu rze z obec ną pre zy dent, któ -
rej rzą dy oce nia bar dzo kry -
tycz nie. 

– Pre zy dent Han na Zda now -
ska mia ła sil ny man dat od wy -
bor ców do wpro wa dza nia
zmian. Nie za dba ła jed nak 
o god ne ży cie dla łódz kich se -
nio rów, pra cę dla ro dzin i do -
brą edu ka cję dla na szych dzie -
ci, a za ję ła się prze py chan ka mi
po li tycz ny mi i mar no wa niem

gro sza pu blicz ne go. Nie po -
trze bu je my bo wiem re mon tów
do brych ulic i bu do wy tu ne li, 
z któ rych wy co fał się na wet
Gie rek. Naj waż niej szy jest 
bo wiem czło wiek, a obo wiąz -
kiem pre zy den ta Ło dzi 
jest tro ska o po trze bu ją cych 
i wspar cie dla tych za rad nych
– de kla ru je Ko p ciń ska.

Przy wo ła ny son daż nie da je
na to miast więk szych szans
po zo sta łym kan dy da tom, któ -
rzy za mie rza ją startować 
na urząd pre zy den ta Ło dzi. 

Na moc ne trze cie miej sce
mógł by li czyć Je rzy Kro piw -
nic ki (bli sko 12 proc.), pre -
zy dent Ło dzi w la tach 2002-
2010, ale jak do tąd nie za de -
kla ro wał on chę ci po now ne -
go ubiegania się o pre zy den -
tu rę mia sta. (rś)

Fak ty | kandydatki dzieli
niemal 10 pkt proc.
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nie remonty ulic i budowa tuneli a troska o potrzebujących jest priorytetem dla Joanny Kopcińskiej, kandydatki na prezydenta łodzi. Wygląda na to, 
że walka o prezydenturę miasta rozegra się pomiędzy dwiema kobietami.

Będzie starcie kobiet o prezydenturę łodzi

Pre zy dent Kra ko wa Ja cek
Maj chrow ski ogło sił pod ko -
niec czerw ca, iż po raz ko lej ny
bę dzie wal czył o re elek cję. 
O ile w po przed nich wy bo rach
bez tru du wy wal czył pre zy -
den tu rę mia sta, tak te raz zwy -
cię stwu na prze szko dzie mo że
sta nąć fia sko kon cep cji Zi mo -
wych Igrzysk Olim pij skich,
któ re j w zor ga ni zo wa nym 
25 maja re fe ren dum zde cy do -
wa na więk szość miesz kań ców
się sprze ci wi ła.

Re fe ReN DUM KO łeM 
RA TUN KO WyM 

– Re fe ren dum osła bi ło po zy -
cję pre zy den ta Jac ka Maj -
chrow skie go, choć obec nie
trud no roz strzy gnąć na ile 
– mó wi po li to log Ol gierd An -
nu se wicz. Ale we dług na -
ukow ca Maj chrow ski był by w
gor szej sy tu acji, gdy by nie roz -
pi sał gło so wa nia.

– By ło ono ko łem ra tun ko -
wym, któ re pre zy dent Kra ko -
wa rzu cił sam so bie. Sta nął
przed wy zwa niem, jak wyjść z
twa rzą z po my słu, prze ciw

któ re mu jest więk szość kra ko -
wian. Gdy by nie roz pi sał re fe -
ren dum był by po strze ga ny ja -
ko ten, któ ry wy da je pie nią dze
miesz kań ców bez ich zgo dy 
i na do da tek przy ich jaw nym
sprze ci wie. Pre zy dent Kra ko -
wa z pew no ścią jed nak stra ty
wi ze run ko we po niósł, dzię ki
cze mu otwie ra się prze strzeń
dla in ne go kan dy da ta, któ ry
mo że po wal czyć z Maj chrow -
skim o dru gą tu rę – twier dzi
An nu se wicz

Kan dy da tem z szan sa mi na
dru gą tu rę mo że być we dług
An nu se wi cza li der Pol ski Ra -
zem Ja ro sław Go win, ale jak
za zna cza po li to log tyl ko wte -
dy, gdy uzy ska re ko men da cję
Pra wa i Spra wie dli wo ści, co
wy da je się bar dzo praw do po -
dob ne, gdyż po po raż ce w wy -
bo rach do Eu ro par la men tu
by ły mi ni ster spra wie dli wo ści
pro wa dzi roz mo wy z naj-
więk szą par tią opo zy cyj ną 
o współ pra cy w ko lej nych wy -
bo rach, po za tym do tych cza -
so wi po li ty cy PiS zwią za ni 
z Kra ko wem al bo zmie ni li

bar wy par tyj ne, al bo prze nie -
śli się do Bruk se li. 

Go win z pew no ścią nie mo -
że li czyć na po par cie Plat for -
my Oby wa tel skiej, o któ rej
przy wódz two jesz cze rok te -
mu się ubie gał. Par tia rzą dzą -
ca po sta no wi ła zor ga ni zo wać
w Kra ko wie pra wy bo ry na
pre zy den ta mia sta, któ re roz -
strzy gną się jesienią. Jed nym
z kan dy da tów ma być, do
niedawna eu ro de pu to wa ny
PO, Bo gu sław So nik.  

– To był bar dzo kom pe tent ny
eu ro po seł. Nie ste ty nie co zlek -

ce wa żył ostat nią kam pa nię do
Par la men tu Eu ro pej skie go.
Bio rąc pod uwa gę, że w ostat -
nich wy bo rach w Kra ko wie
kan dy da ci Plat for my do sta li
się do dru giej tu ry, my ślę, że
tak że tym ra zem kan dy dat
par tii rzą dzą cej ma szan sę 
– pro gno zu je An nu se wicz. 

Wy BOR Cy NIe CHCą
GWIAZD 

Spo śród gro na nie do szłych
eu ro de pu to wa nych nie moż -
na wy klu czyć, że na start 
w War sza wie zde cy du je 
się Ry szard Ka lisz (Dom
Wszyst kich Pol ska). Jednak
we dług dr. An nu se wi cza du -
ża po pu lar ność le wi co we go
po li ty ka nie wy star czy, by
osią gnąć w sto li cy suk ces.

– Pro ble mem po li ty ków, ta -
kich jak Ry szard Ka lisz jest to,
że kon cen tru ją się oni na po li -
ty ce ogól no pol skiej, ma ją na -
to miast pro blem z pro wa dze -
niem po li ty ki lo kal nej w du -
żych mia stach. Ka lisz jest zna -
ny, ale nie z te go, że zaj mu je
się sto li cą. Wy bor cy w wy bo -

rach sa mo rzą do wych wo lą za -
gło so wać na ko goś mniej zna -
ne go, za to ko ja rzo ne go z da -
nym re gio nem. Moż na róż nie
oce niać rzą dy Han ny Gron -
kie wicz-Waltz, ale nie spo sób
jej za rzu cić, że nie kon cen tru -
je się na War sza wie. Choć jest
wi ce prze wod ni czą cą for ma cji
rzą dzą cej, prak tycz nie w ogó -
le nie wy po wia da się w spra -
wach ogól no pol skiej po li ty ki,
wy miar lo kal ny jest głów ną
do me ną jej ak tyw no ści – za -
uwa ża An nu se wicz i pro gno -
zu je, że je śli obec na pre zy dent
sto li cy zdą ży otwo rzyć je sie -
nią dru gą li nię me tra, mo że
wy wal czyć re elek cję już 
w pierw szej tu rze wy bo rów. (rś)

Wielcy przegrani majowych wyborów do parlamentu europejskiego najprawdopodobniej będą się ubiegać o prezydenturę
Krakowa i Warszawy. część z nich ma duże szanse, jeśli nie na zwycięstwo, to z pewnością na udział w drugiej turze. 

Niedoszli europosłowie walczą o duże miasta

33,4%
24,0%

Wybory
Samorządowe

XI 2014

wybory

Ol gierd An nu se wicz: Wy bor cy 
wo lą za gło so wać na ko goś mniej
zna ne go, za to ko ja rzo ne go z da -
nym re gio nem

Hanna
Zdanowska 

Joanna
Kopcińska

Fak ty | kan dy da ci na
prezydenta krakowa

Jacek Majchrowski 

Jarosław Gowin 

Bogusław Sonik 

łukasz Gibała 
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W oby dwu przy pad kach
de cy zje pre mie ra o wydaniu
rozstrzygnięć nadzorczych
wynikały z wnio sków wo je -
wo dów: opol skie go i wiel ko -
pol skie go. 

Wójt Skar bi mie rza An drzej
Pu lit re gu lar nie od wo ły wał 
i po wo ły wał dy rek to rów pla -
có wek oświa to wych nie -
zgod nie z pra wem. Wójt Da -
ma sław ka An drzej Szew czy -
kow ski zi gno ro wał wy nik
kon kur su na dy rek to ra Ze -
spo łu Szkół Po wszech nych
w Da ma sław ku. Oby dwaj
nie za sto so wa li się do pier -
wot nych we zwań swo ich
wo je wo dów o zmia ny de cy -
zji, stąd wnio sek do pre mie -
ra o ich od wo ła nie. 

Szew czy kow ski uznał roz -
strzy gnię cie pre mie ra za
bez pod staw ne, gdyż opie ra
się na „bez kry tycz nym przy -
ję ciu bez pod staw ne go wnio -

sku wo je wo dy”. Wnio sek
na zwał ste kiem po mó wień 
i skie ro wał do pre mie ra skar -
gę na dzia łal ność wo je wo dy. 

Wójt Szew czy kow ski zo -
stał od wo ła ny, a je go obo -
wiąz ki prze jął wy zna czo ny
przez Mi ni ster stwo Ad mi ni -
stra cji i Cy fry za cji nie za leż -
ny ko mi sarz.

Fakt, że wój to wie nie skła -
da ją bro ni mo że wy ni kać 
z tego, że nie któ rzy sa mo rzą -
dow cy sto ją po ich stro nie.
Ze śro do wi ska do cho dzą
gło sy, że gmi na w kon kur sie
na dy rek to ra szko ły, któ re go
jest or ga ni za to rem, ma je dy -

nie trzech przed sta wi cie li 
w ko mi sji. Do dat ko wo na -
prze ciw sa mo rzą dow ców
sta je śro do wi sko szkol ne,
prze ciw ne ja kim kol wiek
zmia nom. Tym cza sem dy rek -
tor szko ły dzia ła ja ko prze -
dłu że nie wła dzy wy ko naw -
czej, za co, po dob nie jak za
stan szkol nic twa w gmi nie,
od po wiada osta tecz nie wójt. 

W przy pad ku Pu li ta pra wo -
moc ne go wy ro ku są du ad mi -
ni stra cyj ne go jesz cze nie ma.
Je że li ten stan rze czy się
utrzy ma, bę dzie on mógł kan -
dy do wać w je sien nych wy bo -
rach sa mo rzą do wych. (bt)

pre mier na wnio sek woj ewo dów od wo łał dwóch wójtów za niezgodne z usta wą 
o sys te mie oświa ty powoływanie i odwoływanie dyrektorów szkół.

Wójtowie odwołani za oświatę

Urzę du ją cy sa mo rzą dow cy nie po win ni an -
ga żo wać się w kam pa nie wy bor cze, a je że li

już się zde cy du ją, to nie po win ni do pu ścić do te go,
by kam pa nia ko li do wa ła z wy ko ny wa niem ich co -
dzien nych obo wiąz ków. Mo im zda niem moż na za ry -
zy ko wać stwier dze nie, że kam pa nia wy bor cza urzę -
du ją ce go wój ta, bur mi strza czy pre zy den ta trwa tak
na praw dę od pierw sze go do ostat nie go dnia je go ka -
den cji i wy bor cy za ten okres roz li czą go w mo men -
cie od da wa nia gło sów. Na tym po win na po le gać
kam pa nia urzę du ją cych sa mo rzą dow ców. 
Do pusz czal ne jest jed nak za an ga żo wa nie urzę du ją -
cych sa mo rzą dow ców w kam pa nii wy bor czej w po -
sta ci udzia łu w ze bra niach ko mi te tów itp., ale uwa -
żam, że po win no to się od by wać po za go dzi na mi
pra cy. Jest z tym jed nak pe wien pro blem, po nie waż
na wet je że li urzę do wo pra cu ję na przy kład do go -
dzi ny 17:00 czy 18:00, to po tej go dzi nie na dal je -
stem wój tem. Moż na stwier dzić, że wój tem jest się
24 go dzi ny na do bę, jed nak trze ba tak że przy jąć ja -
kieś gra ni ce pra cy i wte dy sa mo rzą do wiec mógł by
za an ga żo wać się w ja kimś stop niu w pro wa dze nie
kam pa nii wy bor czej. 

My ślę, że to in dy wi du al na spra wa wy ni ka ją ca
głów nie z men tal no ści lo kal nych po li ty ków. 

Z mo ich oso bi stych ob ser wa cji wy ni ka, że spo ra część
sa mo rzą dow ców bu dzi się z „le tar gu” i przy po mi na so -
bie o miesz kań cach do pie ro na kil ka mie się cy przed ko -
lej ny mi wy bo ra mi. Zu peł nie się z ta kim po dej ściem nie
zga dzam, ponieważ uwa żam, że na re elek cję trze ba ak -
tyw nie pra co wać przez ca łą ka den cję. Ta ką za sa dę przy -
ję łam kan dy du jąc na sta no wi sko bur mi strza i sta ram się
jej kon se kwent nie prze strze gać. Dla te go nie pla nu ję
szcze gól nie na si lo nych dzia łań pro mo cyj nych. Obo -
wiąz ków wy ni ka ją cych z pra cy bur mi strza jest zresz tą
tak du żo, że zwy czaj nie nie mia ła bym cza su na pro wa -
dze nie sze ro ko za kro jo nej kam pa nii wy bor czej. W tej
sy tu acji jest pew nie wie lu in nych sze fów gmin. Oczy wi -
ście pla ka ty i ulot ki są po trzeb ne, bo miesz kań com na -
le ży się in for ma cja o tym, iż po now nie za mie rzam ubie -
gać się o ich po par cie. Od po cząt ku mo jej pra cy sta ram
się uczest ni czyć w jak naj więk szej licz bie spo tkań i sze -
ro ko in for mo wać miesz kań ców o na szych dzia ła niach
m.in. za po śred nic twem lo kal nych me diów. Urzę du ją cy
sa mo rzą do wiec ma o ty le ła twiej, że lo kal na spo łecz -
ność mo że na bie żą co ob ser wo wać i oce niać je go pra cę.

Urzę du ją cy sa mo rzą dow cy nie za bar dzo
ma ją wyj ście i mu szą pro wa dzić kam pa nię

wy bor czą, je że li za mie rza ją sta rać się o sta no wi sko
na ko lej ną ka den cję. Bar dzo trud no jest, je śli jest to
w ogó le moż li we, roz dzie lić obo wiąz ki go spo da rza
gmi ny czy mia sta od dzia łań ty po wo cha rak te ry -
stycz nych dla kam pa nii wy bor czej – ro zu mia nej 
w do słow nym te go sło wa zna cze niu. Każ de wy stą -
pie nie, spo tka nie mo że być prze cież ode bra ne ja ko
ele ment kam pa nii, po nie waż ta ka oso ba za wsze bę -
dzie wy stę po wać w dwóch ro lach, czy te go chce,
czy nie. Z dru giej stro ny trud no też wy ma gać od
urzę du ją ce go wój ta, bur mi strza lub pre zy den ta, że -
by za nie dby wał swo je obo wiąz ki i po zba wił się
moż li wo ści kie ro wa nia sze ro kim wa chla rzem
spraw, któ re mu pod le ga ją, przez okres jed nak dłuż -
szy niż kil ka ty go dni. Je dy nym moż li wym roz wią za -
niem te go pro ble mu jest we dług mnie od gór ne,
usta wo we ure gu lo wa nie, na przy kład po przez ko -
niecz ność wzię cia urlo pu na czas pro wa dze nia
kam pa nii wy bor czej lub in na for ma roz dzie le nia
tych dwóch ról, w któ rych urzę du ją cy sa mo rzą dow -
cy są zmu sze ni wy stę po wać.

sonda 

nie nie tak

Czy urzędujący samorządowcy powinni prowadzić kampanie wyborcze? 

Dorota Pawnuk, 
burmistrz Strzelina

Robert Choma, 
prezydent Przemyśla

Marek Olszewski, 
wójt gminy lubicz Fo
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Po ro ku funk cjo no wa nia no -
wej usta wy śmie cio wej nie mal
wszyst kie śro do wi ska mó wią
o jej zmia nie. Naj waż niej sza
zła wia do mość jest ta ka, że
no we li za cja za pew ne do pro -
wa dzi do pod wyż ki opłat za
wy wóz śmie ci, po nie waż gmi -
ny roz pi su jąc prze tar gi naj czę -
ściej za ni ża ły staw ki opłat za
od biór od pa dów. In for ma cje 
o pra cach nad „du żą” no we li -
za cją po ja wi ły się po raz
pierw szy w mar cu te go ro ku,
na ra zie po sło wie pra cu ją 
nad tzw. ma łą no we li za cją. 
–  Zmia ny ma ją wy peł nić pew -
ne lu ki, któ re oka za ły się bra -
ka mi tej usta wy w prak ty ce 
i do ty czą np. do pre cy zo wa nia
obo wiąz ków przed się bior cy 
– tłu ma czy Ja ro sław Ku la wik,
rad ca praw ny Pol skiej Izby
Go spo dar ki Od pa da mi. Ko lej -
ne  zmia ny to obo wiąz ko wa
se gre ga cja śmie ci i uspraw nie -
nie pro ce dur prze tar go wych.
Eks per ci ze śro do wisk sa mo -

rzą do wych zgod nie twier dzą,
że po ro ku obo wią zy wa nia
usta wy wi dać wy raź nie, co 
w niej na le ży zmie nić.

Pra ce nad no we li za cją usta -
wy śmie cio wej ma ją za koń -
czyć się w lip cu – ta ką de kla ra -
cję zło żył Ta de usz Ar kit, prze -
wod ni czą cy pod ko mi sji sej -
mo wej, zaj mu ją cej się pro jek -
tem pod czas V Kon gre su Re -
gio nów w Świd ni cy. Jed nak
ilość zmian kry ty ku ją praw ni -
cy, gdyż ich zda niem wpro wa -
dzi to cha os i utrud ni sto so wa -
nie pra wa. Zgod nie z wy tycz -
ny mi UE za osiem lat Pol ska
po win na po ło wę swo ich su -
row ców uzy ski wać z re cy klin -
gu. Tym cza sem w 2012 r. we -
dług da nych GUS Pol ska pro -
du ko wa ła 6821 ton od pa dów
ko mu nal nych rocz nie, z cze go
tyl ko 718 po se gre go wa nych na
su row ce. Resz ta, czy li 6102
ton to od pa dy zmie sza ne, któ -
re tra fi ły do spa lar ni lub na
wy sy pi ska. (bt)

Po roku wciąż luki 
w ustawie śmieciowej 

Fak ty | za naruszenie ustawy oświatowej zostali odwołani wójtowie

Andrzej Pulit, wójt�Skarbimierza�– zapowiedział�złożenie�odwołania�od
decyzji�premiera�do�sądu�adminstracyjnego

Andrzej Szewczykowski, wójt�Damasławka�–�wyrok�jest�prawomocny
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Tyl ko w 2014 r. po wiat po lko -
wic ki mu si za pła cić po nad 21
mln zł ja no si ko we go. Wła dze
Po lko wic tak wy so ką opła tę
okre śla ją ja ko „nóż w ple cy”
wbi ty po wia to wi, bo wiem tem -
po je go roz wo ju zo sta nie za ha -
mo wa ne.

– Na Dol nym Ślą sku je ste -
śmy po wia tem, któ ry za pła ci
naj więk szą opła tę ja no si ko wą.
Nasz bu dżet na przy szły rok
za kła da  wy dat ki na po zio mie
78 mln zł. Za tem ja no si ko we
to bli sko 30 proc. ca łe go bu -
dże tu. Bę dzie my mu sie li moc -
no oszczę dzać, a tak że wstrzy -
mać wie le in we sty cji, co w wy -
dat ny spo sób spo wol ni roz wój
po wia tu, któ ry rok rocz nie, ja -
ko je den z nie licz nych, ge ne ru -
je zy ski. Ta ką de cy zją czu je my
się uka ra ni – mó wi Ma rek
Tramś, sta ro sta po lko wic ki. 

KO RZy ŚCI Tyl KO 
DlA NIe lICZ NyCH 

Ja no si ko we sto sun ko wo lek -
ko ude rza w gmi ny, to ob cią że -
nia na po zio mie po wia to wym 
i wo je wódz kim by wa ją dra -
stycz ne – pod kre śla Alek san -
der Ne lic ki, eks pert Ko ali cji
Po wia tów. 

– Pa ra doks z ja no si ko wym
po le ga na tym, że z punk tu wi -
dze nia ca łe go sys te mu fi nan -
sów ko mu nal nych on nie jest
szcze gól nie istot ny, na to miast
jest usta wio ny tak, że przy no si
mar gi nal ne ko rzy ści wie lu jed -
nost kom, na to miast wy rzą dza
do tkli wą krzyw dę nie licz nym,
np. Ma zow szu, ale też kil ku na -
stu po wia tom, m.in. po lko wic -
kie mu – za uwa ża Ne lic ki, we -
dług któ re go o szko dach, ja kie
ja no si ko we wy rzą dza po wia -
tom nie jest tak gło śno, jak 
w przy pad ku War sza wy czy
Ma zow sza z po wo du wy so ko -
ści sum, ja kie wpła ca ją. 

– Su my, ja kie wpła ca ją po -
wia ty z ty tu łu ja no si ko we go są
znacz nie mniej sze, po nie waż
po wia ty osią ga ją na ogół 
do cho dy nieprze kra cza ją ce
100 mln zł.  Je śli za pła cą z te go
kil ka dzie siąt mi lio nów ja no si -
ko we go, nie wy wo łu je to w
środ kach ma so we go prze ka zu
spe cjal nych emo cji, gdyż są to
sto sun ko wo nie wiel kie pie nią -
dze, choć dla po szcze gól nych
po wia tów stanowi ogrom ne
ob cią że nie – mó wi Ne lic ki.  

W mar cu te go ro ku bli sko
dzie sięć po wia tów pod ję ło de -
cy zję o wnie sie niu skar gi na
me cha nizm do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go. Na cze le
kru cja ty „an ty ja no si ko wej”
sta nął sta ro sta le gio now ski Jan
Gra biec we dług któ re go,
wsku tek funk cjo no wa nia me -
cha ni zmu po wia ty no mi nal nie
bo ga te sta ją się jed ny mi z naj -
bied niej szych.

Po wiat le gio now ski, któ ry dla
na li cze nia ja no si ko we go kla sy -
fi ko wa ny jest przez  Mi ni ster -
stwo Fi nan sów na 6. po zy cji,
po uwzględ nie niu prze pły wów
do cho dów jest w prze li cze niu
na gło wę miesz kań ca lo ko wa -
ny na 287. po zy cji na 314 po -
wia tów ziem skich. W efek cie
to bied niej sze po wia ty pła cą 
ja no si ko we bo gat szym – za -
uwa ża Gra biec i po dob nie jak
sta ro sta Tramś po stro nie ne ga -
tyw nych skut ków me cha ni -
zmu wy mie nia ko niecz ność ra -
dy kal ne go ogra ni cze nia in we -
sty cji. Po wiat le gio now ski mu -

siał np. zre zy gno wać z do ta cji
unij nych, któ re by ły na li ście
klu czo wych pro jek tów Re gio -
nal ne Pro gra my Ope ra cyj ne. 

JA NO SI KO We JeST BłęD NIe
PO STRZe GA Ne

– Gdy by to ode mnie za le ża -
ło zli kwi do wał bym ja no si ko -
we z dnia na dzień – de kla ru -
je Ne lic ki. Eks pert tłu ma czy,
że po wszech ne po strze ga nie
ja no si ko we go, ja ko za bie ra nie
bo ga tym i da wa nie bied nym
jest błęd ne.

– Nie jest tak, że za bie ra my
bo ga tym i od da je my bied nym.
Ja no si ko we moż na na to miast
na zwać me cha ni zmem wy -
rów naw czym, tyl ko i wy łącz -
nie w sen sie ne ga tyw nym.
Pie nią dze ze bra ne dzię ki ja -
no si ko we mu nie tra fia ją do
sa mo rzą dów bied nych, lecz
do sa mo rzą dów o zde fi nio wa -
nych przez pań stwo po trze -
bach. Jest to me cha nizm qu -
asi -po dat ko wy. Tym, któ rzy
ma ją wy so kie do cho dy po dat -

ko we, a mo gą mieć mniej sze
do cho dy z in nych źró deł, za -
bie ra się pew ną część środ ków
i prze zna cza na po trze by
wszyst kich – tłu ma czy Ne lic ki
i pod kre śla, że na po zio mie
wo je wódz kim i po wia to wym
wszyst kie jed nost ki sa mo rzą -
do we bę dą mia ły w tym ro ku
pew ne do cho dy z ja no si ko we -
go, tak że War sza wa, ty le że
sto li ca jest tzw. płat ni kiem
net to, czy li to, co wpła ca jest
ra dy kal nie niż sze od te go, co
otrzy mu je (z wpła ty na po zio -
mie 700-900 mln zł otrzy mu je
ok. kil ku dzie się ciu mi lio nów).  

Ja no si ko we wpro wa dzo no 
w 2003 r., tym cza sem o me -
cha ni zmie zro bi ło się gło śno w
ostat nim cza sie w kon tek ście
pro ble mów fi nan so wych Ma -
zow sza. Czy przez ostat nie la -
ta, w któ rych mie li śmy do czy -
nie nia z na stęp stwa mi świa to -
we go kry zy su go spo dar cze go
po dej mo wa no pró by prze pro -
wa dze nia zmian w funk cjo no -
wa niu ja no si ko we go? 

– Pierw sza skar ga kon sty tu -
cyj na zo sta ła zło żo na już 
w 2004 r., czy li na sa mym po -
cząt ku funk cjo no wa nia me -
cha ni zmu. Zo sta ła ona roz pa -
trzo na dwa la ta póź niej, kie dy
Try bu nał uznał do pusz czal -
ność kon sty tu cyj ną ja no si ko -
we go. W naj trud niej szym dla
Ma zow sza ro ku 2011 rząd za -
pro po no wał jed no ra zo wą ulgę
dla Ma zow sza. Gdy by tak się
nie sta ło, Ma zow sze mu sia ło by
więk szość swo ich do cho dów
po dat ko wych od dać. Ostat nie
pro ble my fi nan so we Ma zow -
sza wy ni ka ły z fak tu, iż wpły -
wy wo je wódz twa z po dat ku
CIT by ły dra stycz nie niż sze niż
rok wcze śniej – mó wi Ne lic ki.  

KO NIeCZ NOŚć ZMIAN 
W mar cu te go ro ku Try bu nał

uznał prze pi sy o ja no si ko wym
za nie zgod ne z kon sty tu cją 
i dał par la men to wi 18 mie się cy
na ich zmia nę.  

Pod ko niec czerw ca MF za -
pre zen to wa ło pierw sze pro po -
zy cje zmian w funk cjo no wa -
niu me cha ni zmu w od nie sie -
niu do wo je wództw. Za kła da -
ją one, że ja no si ko we pła co ne
przez wo je wódz two nie prze -
kro czy 35 proc. je go do cho -
dów, a tak że moż li wość ob ni -
że nia wpła ty w trak cie ro ku, 
w przy pad ku osią gnię cia
znacz nie niż szych do cho dów
po dat ko wych np. w sy tu acji
za ła ma nia go spo dar cze go.
Pro po no wa ne przez re sort fi -
nan sów roz wią za nia obo wią -
zy wać bę dą je dy nie w la tach
2015-2016. Przez ten okres
rząd ma wy pra co wać roz wią -
za nia sys te mo we. – Nie ste ty
zmia ny do ty czą ce po wia tów,
mi mo pier wot nej za po wie dzi
mi ni stra fi nan sów, nie zo sta ły
uwzględ nio ne – ubo le wa sta -
ro sta Gra biec. (rś)
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Janosikowe uciążliwe także dla powiatów
mechanizm dotyka nie tylko duże województwa. spore straty w budżetach ponoszą również powiaty, m.in. polkowicki.

Aleksander Nelicki: Janosikowe
przynosi jedynie marginalne
korzyści

Fak ty | podział janosikowego pomiędzy poszczególne województwa

Finanse

Zachodniopomorskie
55�603�530
8%

Lubuskie
45�176�952
6%

Dolnośląskie
78�155�878
11%

Pomorskie
28�362�302�
4%

Warmińsko-Mazurskie
63�789�216
9%

Podlaskie
45�914�865
6%

Mazowieckie
33�116�088
5%

Łódzkie
5�540�134
1%

Świętokrzyskie
47�317�429
6%

Opolskie
29�705�567
4% Śląskie

51�844�253
7% Małopolskie

7�098�619
1%

Podkarpackie
99�539�682
14%

Lubelskie
63�584�660
9%

Wielkopolskie
29�968�953
4%

Kujawsko-Pomorskie
50�591�609�
7%

Województwa 
wpłacające w 2013 roku:
Mazowieckie:�661�345�344�zł
Dolnośląskie:�73�964�393�zł

łącznie:
735�309�737�zł�subwencji�regionalnej
do�podziału�pomiędzy�16�województw

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
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Ra wa Ma zo wiec ka ja ko je dy -
ne mia sto zna la zła się w ko lej -
nym fi na le ak cji pro mo cyj nej
„Mil ka. Wy bierz my naj mil sze
mia sto w Pol sce” i za ję ła dru -
gie miej sce, po pra wia jąc swo ją
lo ka tę sprzed ro ku. Na gro dą
dla fi na li stów kon kur su by ła
pro mo cja mia sta i je go mie -
szań ców w środ kach ma so we -
go prze ka zu.

W ra mach ak cji or ga ni za to -
rzy szu ka li naj bar dziej sym -
pa tycz nej miej sco wo ści w
Pol sce, czy li ta kiej, w któ rej
miesz ka ją życz li wi, uśmiech -
nię ci, mi li i otwar ci lu dzie.
Gło sy w ak cji Mil ki miały for -
mę wir tu al nych przy tu leń. Im
wię cej przy tu leń wy sła nych
przez miesz kań ców i mi ło śni -
ków da ne go mia sta, tym

więk sze są szan se na wy gra -
ną wła śnie tej miej sco wo ści. 

– Je ste śmy dum ni z fak tu,
że Ra wa zna la zła się rok po
ro ku wśród trój ki naj mil -
szych miast w Pol sce. Ma my
wspa nia łych miesz kań ców,
któ rzy tłum nie ba wi li się w
ostat nim dniu ak cji na zam -
ko wym dzie dziń cu. Ca ła ak -
cja da ła nam mnó stwo ra do -

ści i oka zji do wspól nych
dzia łań. Po ka za ła, ja ka ener -
gia i en tu zjazm w nas drze -
mie, i jak chęt nie dzie li my się
ni mi z ca łą Pol ską. Koń co wy
wy nik jest waż ny, ale my cie -
szy my się naj bar dziej z te go,
że dwu krot nie fi nał ak cji na
naj mil sze mia sto w Pol sce
od był się u nas, wśród lu dzi o
wiel kiej fan ta zji i ser cach, od -
da nych Ra wie Ma zo wiec kiej
– mó wi Bo że na Su kien nik,
za stęp ca na czel ni ka Wy dzia -
łu Roz wo ju Go spo dar cze go,

Pro mo cji i In te gra cji Eu ro pej -
skiej UM Ra wa Ma zo wiec ka.

Zwy cięz cą te go rocz nej ak cji
zo stał Au gu stów, któ ry uzy -
skał naj wię cej gło sów. (rp)

Pod czas pa ne lu po świę co ne -
mu kul tu rze w trak cie czerw -
co we go Oby wa tel skie go Kon -
gre su Sa mo rzą do we go Byd -
goszcz na le ża ła do naj czę ściej
wy mie nia nych do brych przy -
kła dów współ pra cy na li nii sa -
mo rząd – śro do wi sko kul tu ry –
miesz kań cy. 

PORAżKA SZANSą 
Py ta ni o po li ty kę kul tu ral ną

mia sta, przed sta wi cie le władz
Byd gosz czy się ga ją pa mię cią
do kwiet nia 2010 r., kie dy 
mia sto przy stą pi ło do kon kur -
su o ty tuł Eu ro pej skiej Sto li cy
Kul tu ry.   

– Apli ka cja nie by ła ty po wa.
Opie ra ła się na ana li zie sła -
bych punk tów Byd gosz czy, 
z za ło że niem, że kul tu ra mo że
stać się mo to rem prze mian w
pię ciu ob sza rach – kre atyw no -
ści, toż sa mo ści, re wi ta li za cji,
współ pra cy i uczest nic twie w
kul tu rze. Przed sta wia ła dość
po nu ry ob raz kul tu ry na sze go
mia sta, stąd też ha sło apli ka cji
brzmia ło „Kul tu ra?! No to
ma my tro chę do zro bie nia!” –
mó wi Mar ta Sta cho wiak, do -
rad ca pre zy den ta Byd gosz czy.

Ha sło by ło trud ne do za ak -
cep to wa nia dla czę ści śro do -
wisk, uzna ją cych, że apli ka cja
po win na być wi zy tów ką mia -
sta i swe go ro dza ju laur ką, jed -
nak jak pod kre śla do rad ca pre -
zy den ta mia sta tak au ten tycz -
ne po dej ście do te go, jak wy -
glą da mia sto przy nio sło istot -
ne zmia ny. 

W dniu pre zen ta cji apli ka cji
Byd gosz czy w ra mach kon -
kur su o ty tuł Eu ro pej skiej Sto -
li cy Kul tu ry mia sto, ja ko
pierw sze w Pol sce, przy ję ło

Agen dę 21 dla Kul tu ry, któ ra
nie za leż nie od wy ni ku apli ka -
cji mia ła być gwa ran tem kon -
ty nu acji roz po czę te go pro ce su
zmian. Byd go ska apli ka cja
kon kur so wa ści śle opie ra ła się
na za ło że niach Agen dy. Oba
do ku men ty uzna wa ły klu czo -
wą ro lę kul tu ry dla roz wo ju
spo łecz ne go i go spo dar cze go.
De fi nio wa ły ją ja ko coś, co
pro mu je swo bo dy oby wa tel -
skie, po pra wia ja kość ży cia we
wszyst kich dzie dzi nach, od -
gry wa istot ną ro lę go spo dar -
czą, a tak że waż ny czyn nik
współ pra cy mię dzy na ro do wej.  

ROZWóJ PRZeZ KUlTURę
Mi mo iż apli ka cja Byd gosz -

czy prze pa dła w pierw szym
eta pie kon kur su, wła dze mia -
sta po sta no wi ły kon ty nu ować
dzia ła nia na rzecz roz wo ju
kul tu ry w mie ście. Na po cząt -
ku 2011 r. pre zy dent Ra fał
Bru ski po wo łał peł no moc ni ka
ds. po li ty ki kul tu ral nej, ma ją -
ce go peł nić ro lę po śred ni ka

mię dzy wła dza mi Byd gosz czy
a śro do wi ska mi kul tu ry. 

Tak że w 2011 r. mia sto po -
wo ła ło Fo rum Kul tu ry Byd go -
skiej. Jed nym z je go ce lów by -
ło opra co wa nie pla nu roz wo ju
mia sta w opar ciu o kul tu rę, 
a tak że dzia ła nie na rzecz
uspo łecz nie nia pro ce su za rzą -
dza nia kul tu rą po przez m.in.
or ga ni za cję je sie nią 2011 r.
Byd go skie go Kon gre su Kul tu -
ry, któ re by ło pierw szym pro -
ce sem spo łecz ne go dia lo gu sa -
mo rządu z twór cami i miesz -
kań cami. 

– Kon gres miał cha rak ter
bar dzo in no wa cyj ny. By ły gru -
py ro bo cze, ale każ dy kto miał
po mysł, mógł stwo rzyć wła sny
sto lik. Pre zy dent do każ de go
wy de le go wał urzęd ni ka, któ ry
od po wia dał na py ta nia w kwe -
stii pro ce dur, któ re na le ży
speł nić. Oby wa tel ski spo sób
pro ce do wa nia spodo bał się
pre zy den to wi na ty le, że prze -
ło żył go na in ne dzie dzi ny –
za uwa ży ła w trak cie pa ne lu

po świę co ne go kul tu rze Be ata
Chmiel z Oby wa tel skie go Ru -
chu Kul tu ry. 

Wła dze Byd gosz czy za za -
sad ni cze za da nie kon gre su
uzna ły prze pro wa dze nie dia -
gno zy byd go skie go śro do wi -
ska kul tu ry. Z ko lei za cel stra -
te gicz ny uzna no ko niecz ność
stwo rze nia Kul tu ral ne go Ma -
ster pla nu dla mia sta, ma ją ce go
wska zy wać naj waż niej sze za -
da nia słu żą ce roz wo jo wi. Pod
ko niec 2011 r. pod pi sa no Byd -
go ski Pakt dla Kul tu ry, stwo -
rzo ną od dol nie umo wę spo -
łecz ną, któ rej stro ny zo bo wią -
za ły się do wspól nych dzia łań
na rzecz roz wo ju Byd gosz czy,
bu do wy jej ka pi ta łu kul tu ro -
we go, a tak że stwo rze nia oby -
wa tel skie go mo de lu za rzą dza -
nia kul tu rą, opar te go na od po -
wie dzial nym uczest nic twie
spo łecz nym. Za prio ry tet po li -
ty ki sa mo rzą du Byd gosz czy
uzna no two rze nie rów nych
szans do stę pu do kul tu ry, roz -
wój dzie dzic twa kul tu ro we go,
roz wój in fra struk tu ry kul tu ry
oraz kre owa nie prze strze ni
miej skiej i prze strze ni spo łecz -
nej ja ko prze strze ni kul tu ry.
Istot nym usta le niem pak tu by -
ło za pew nie nie przez wła dze
mia sta wzro stu wy dat ków na
kul tu rę na po zio mie co naj -
mniej mi lio na zło tych. 

MASTeRPlAN ZMIeNIł
RelACJę 

Wio sną 2012 r. w Byd gosz -
czy pod ję to dzia ła nia nad
wspo mnia nym Ma ster pla nem.

– Ma ster plan jest od po cząt -
ku do koń ca oby wa tel ską stra -
te gią roz wo ju kul tu ry obej mu -
ją cą la ta 2013-2020. Głów ną

ideą Ma ster pla nu jest trans for -
ma cja mia sta po przez dzia ła -
nia kul tu ral ne oraz bu do wa nie
fi la rów kul tu ry w Byd gosz czy
w zna cze niu oby wa tel skim,
spo łecz nym, in sty tu cjo nal nym
i in fra struk tu ral nym – wy li cza
Sta cho wiak, któ ra pół to ra -
rocz ne pra ce nad do ku men -
tem okre śla ja ko żmud ne, choć
uwa ża je za ogrom ne osią gnię -
cie i suk ces Byd go skich Oby -
wa te li Kul tu ry. 

– Ca ły pro ces był dla nas bar -
dzo cen nym do świad cze niem.
Zmie ni ło się po strze ga nie kul -
tu ry za rów no przez sa mo rząd,
jak i śro do wi ska spo łecz ne
oraz in sty tu cje kul tu ry. Oży -
wi ły się śro do wi ska, na wią za -
no współ pra cę, po wsta ły no we
ini cja ty wy. Dzię ki na wią za -
nym kon tak tom po głę bi ła się
na sza wie dza o śro do wi skach 
i ich pro ble mach. Tym spo so -
bem wie le spraw roz wią za no 
– de kla ru je Sta cho wiak.

Przy kład Byd gosz czy we dług
dr Elż bie ty Pa ziew skiej, mo de -
ra tor ki pa ne lu po świę co ne go
kul tu rze po wi nien sta no wić
wzór dla in nych sa mo rzą dów,
za rów no dla władz lo kal nych,
jak i miesz kań ców, któ rzy
rzad ko po tra fią wy ra zić sprze -
ciw np. wo bec kosz tow nych
im prez. Swo je za strze że nia
mo gli by zgła szać rad nym, któ -
rzy z ko lei pil no wa li by wy dat -
ków w trak cie prac nad bu dże -
tem. Bez ak ty wi za cji oby wa te -
li trud no o mą dre pro wa dze nie
po li ty ki kul tu ral nej przez sa -
mo rzą dy – uważa ekspert. (rś)

Oby�wa�tel�ski�Kon�gres�Sa�mo�rzą�do�-
wy,�6�czerw�ca�2014,�War�sza�wa

sa mo rzą dy na ogół pro wa dzą dzia łal ność kul tu ral ną za zwy czaj wte dy, gdy ma ona słu żyć pro mo cji lo kal nych po li ty ków, zaś zda nie miesz kań ców zwy kle
nie jest bra ne pod uwa gę. Do wy jąt ków na le ży Byd goszcz od kil ku lat pro wa dzą ca kon se kwent nie po li ty kę kul tu ral ną, przy ak tyw nym udzia le oby wa te li. 

Kultura motorem zmian w Bydgoszczy 

Rawa znowu w trójce najmilszych miast w Polsce

rekomendacje | bydgoszcz zaleca konsekwentne działania

Kon se kwen cja w dzia ła niu: Mia�sto�nie�zra�zi�ło�się�po�raż�ką�w�wal�ce�o�ty�tuł
Eu�ro�pej�skiej�Sto�li�cy�Kul�tu�ry.�Zmo�bi�li�zo�wa�ła�ona�Byd�goszcz�do�po�dej�mo�wa�nia
ini�cja�tyw�(od�Fo�rum�Kul�tu�ry�Byd�go�skiej�po�Ma�ster�plan)�ma�ją�cych�na�ce�lu
roz�wój�mia�sta�po�przez�dzia�ła�nia�kul�tu�ral�ne.

Od da nie ini cja ty wy w rę ce oby wa te li: Wła�dze�mia�sta�po�zwo�li�ły�oby�wa�te�-
lom�współ�de�cy�do�wać,�nie�po�zba�wi�ły�ich�rów�nież�od�po�wie�dzial�no�ści�za�po�-
dej�mo�wa�ne�de�cy�zje.

Sta blil ne fi nan so wa nie: Sa�mo�rząd�prze�zna�cza�na�kul�tu�rę�mi�ni�mum�1�mln
rocz�nie,�zaś�bu�dżet�uzgad�nia�z�Oby�wa�tel�ską�Ra�dą�ds.�Kul�tu�ry.

Wza jem na wy mia na do świad czeń: Śro�do�wi�ska�kul�tu�ry�bra�ły�udział�we
wszyst�kich�ini�cja�ty�wach�mia�sta�zwią�za�nych�z�kul�tu�rą.�Dzię�ki�sta�łej�współ�pra�cy
wła�dze�mia�sta�mo�gły�po�głę�bić�wie�dzę�o�śro�do�wi�sku�i�je�go�pro�ble�mach,�co
po�zwo�li�ło�na�roz�wią�za�nie�wie�lu�problemów.

kultura • oŚwiata • technologie

Fak ty |    laureaci plebiscytu
na najmilsze miasto

Augustów – 51�440�głosów

Rawa Maz. – 25�131�głosów

Krynica-Zdrój – 18�644�głosy
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Na zwa sta ła się na ty le chwy tli wa, 
że po szcze gól ne mia sta w Pol sce na
wy ści gi mo der ni zu ją się, aby stać się
„smart”. Jed nak czę sto jest to chwyt
mar ke tin go wy. Co zro bić, że by roz sąd -
nie po dejść do te ma tu i ja kie ele men ty
skła da ją się na in te li gent ne mia sta?

CO TO ZNA CZy IN Te lI GeNT Ne?
Mia sto mo że zo stać na zwa ne „in te li -

gent nym”, kie dy in we stu je w ka pi tał
ludz ki, spo łecz ny, a tak że w in fra struk -
tu rę ko mu ni ka cyj ną (tra dy cyj ną i te le -
in for ma tycz ną). Mia sta in te li gent ne
mo gą się po chwa lić sta bil nym wzro -
stem go spo dar czym oraz wy so ką ja ko -
ścią ży cia swo ich miesz kań ców. Klu -
czem do osią gnię cia te go sta tu su jest
sze ro ka in te gra cja, za rów no miej skiej
in fra struk tu ry, jak i za an ga żo wa nie 
w roz wój mia sta biz ne su i oby wa te li.
Pod sta wą jest przede wszyst kim har -
mo nia i nie sku pia nie się wy łącz nie na
jed nym aspek cie roz wo ju przy jed no -
cze snym za nie dby wa niu in nych.

ROZ WóJ TeCH NO lO GICZ Ny 
DA le KO ZA ZA CHO DeM

Je śli za pod sta wo wy wy znacz nik „in -
te li gen cji” mia sta wy brać roz wój tech -
no lo gicz ny, to żad ne mia sto, łącz nie ze
sto łecz ną War sza wą, nie mo że kon ku -
ro wać z pań stwa mi tzw. sta rej Unii.
Przy naj mniej w swo ich ka te go riach.
Nie ma jed nak wy łącz nie jed nej dro gi
roz wo ju, punk tów pla nu, któ re na le ży
wy ko nać. Świad czy o tym np. roz wój
Lip ska, któ re za miast na przy kład ści -
gać się w pla no wa niu li nii me tra po sta -
wi ło na roz bu do wa ne li nie tram wa jo -
we. To sa mo roz wią za nie po stu lo wa ne
jest przez nie któ re śro do wi ska we Wro -
cła wiu, gdzie miej ska ad mi ni stra cja
ogło si ła nie daw no pro jekt li nii me tra.

W przy szło ści in te li gent ne mia sta bę -
dą rów nież mia sta mi ni sko lub na wet
ze ro emi syj ny mi. Zie lo ne mia sta sku -
piać się bę dą na ogra ni cza niu za nie -
czysz cza nia śro do wi ska za rów no przez
emi sje CO2, jak i py łów i in nych szko -
dli wych sub stan cji. Na chwi lę obec ną
w ra por cie Eu ro pe an Gre en Ci ty In dex
wśród eu ro pej skich sto lic War sza wa
pla su je się w po ło wie staw ki, na 16.
miej scu. Z miast re gio nu wy prze dza
nas Wil no i Ry ga, na cze le ran kin gu są
Ko pen ha ga, Sztok holm i Oslo.

Jed nak na po lu tech no lo gii po szcze -
gól ne polskie mia sta mo gą się po chwa -
lić cie ka wy mi roz wią za nia mi. Fak tycz -
nie me tro po zo sta je wciąż nie speł nio -
nym do koń ca snem war szaw skiej 
ad mi ni stra cji, jed nak po pol skich to ro -
wi skach jeż dżą no wo cze sne, co raz
cich sze i po jem ne tram wa je. Co rów -

nież waż ne, pro duk cji pol skiej. War sza -
wa i Wro cław roz wi ja ją po wo li swo je
punk ty ła do wa nia sa mo cho dów elek -
trycz nych, a Kra ków, Rze szów i To ruń
obie cu ją po dob ne w cią gu naj bliż szych
dwóch lat. 

WSPół PRA CA Z BIZ Ne SeM
In te li gent ne mia sto współ pra cu je 

z biz ne sem. Nie ozna cza to je dy nie ulg
po dat ko wych czy uła twia nia miesz -
kań com do jaz du do pra cy. To tak że
wspól ne pro jek ty, an ga żu ją ce przed się -
bior stwa w roz wój mia sta. Przy kła dy
ta kich wspól nych roz wią zań moż na
mno żyć. Jed nym z nich są wspo mnia ne
sta cje ła do wa nia po jaz dów elek trycz -
nych wspie ra ne przez gru pę RWE Sto -
en. Rze szów, któ ry na le ży do naj bar -
dziej in te li gent nych miast śred niej
wiel ko ści, stwo rzył no wy ro dzaj oświe -
tle nia miej skie go. 

Am bit nym pro jek tem jest rów nież
ini cja ty wa Star tup Po znań, któ rej ce -
lem jest wspar cie i pro mo cja przed się -
bior czo ści tech no lo gicz nej w Po zna -
niu. Pro jekt re ali zo wa ny jest wspól nie
przez miasto oraz in sty tu cje i fir my
dzia ła ją ce w lo kal nym śro do wi sku star -
tup. Przy kła dem ich ak tyw no ści jest
choć by zor ga ni zo wa ny nie daw no hac -
ka thon, któ re go ha słem prze wod nim
by ły: mia sto, tech no lo gie i spo łecz no -

ści. Pod czas te go ca ło do bo we go ma ra -
to nu 12 ze spo łów two rzy ło apli ka cje
słu żą ce do roz wią za nia za da ne go pro -
ble mu biz ne so we go lub spo łecz ne go. 
– Już te raz ist nie je w Po zna niu wie le
roz wią zań, któ re czy nią na sze ży cie 
w mie ście ła twiej szym, ale na dal nie -
wie le osób z tych roz wią zań ko rzy sta 
– mó wi Piotr Da nie le wicz z Od dzia łu
Wspie ra nia Przed się bior czo ści Urzę du
Mia sta Po zna nia. – Przez in ter net mo -
że my np. za ła twić spra wy do ty czą ce re -
je stra cji sa mo cho du, po dat ku od nie ru -
cho mo ści czy za re zer wo wać wi zy tę 
w urzę dzie na kon kret ną go dzi nę uni -
ka jąc w ten spo sób sta nia w ko lej kach.

PRZeDe WSZyST KIM lU DZIe
Mia sta in te li gent ne to przede wszyst -

kim sku pi ska co raz bar dziej „in te li -
gent nych” i za an ga żo wa nych miesz -
kań ców. Ist nie ją dla nich i przez nich
po win ny być w co raz więk szym stop -
niu two rzo ne. – Jed ną z chy ba naj waż -
niej szych rze czy, o któ rych mu si my pa -
mię tać usi łu jąc so bie wy obra zić mia sto
przy szło ści, to że nie mo że ono ist nieć
bez oby wa te li. Two rze nie ta kie go mia -
sta to nie tyl ko py ta nie tech nicz ne, to
nie tyl ko roz wią za nia in fra struk tu ral ne
ale przede wszyst kim spo łecz ne – mó -
wi Jo han na Rol land, mer mia sta Nan -
tes we Fran cji. Miesz kań cy mu szą żyć i

wy bie rać świa do mie to, co jest dla nich
naj lep sze. Jak wspo mnia no pod czas
kon fe ren cji Eu ro po lis 2014 or ga ni zo -
wa nej przez Fun da cję Schu ma na, to od
oby wa te li za le żą przede wszyst kim
zmia ny kli ma tycz ne. Dla przy kła du
naj więk szy po ziom za nie czysz cze nia
po wie trza w mia stach ge ne ru je pył po -
wsta ją cy w wy ni ku ście ra nia się kloc -
ków ha mul co wych w sa mo cho dach.
Gdy by miesz kań cy chęt niej prze sia da li
się do ko mu ni ka cji miej skiej emi sja te -
go py łu bły ska wicz nie by zma la ła.

Na tym po lu pol skim mia stom bra -
ku je naj wię cej. Miesz kań cy miast
prze ja wia ją dwu krot nie niż szą ak tyw -
ność w par ty cy po wa niu w za rzą dza -
niu gmi ną niż miesz kań cy gmin wiej -
skich. Jak wy ni ka z ba dań In sty tu tu
Spraw Pu blicz nych naj chęt niej ak ty -
wi zu je my się, gdy coś nam się nie po -
do ba i chce my prze ciw ko te mu za pro -
te sto wać. Po za tym funk cjo nu je my 
w oby wa tel skim za wie sze niu, fre -
kwen cja w wy bo rach sa mo rzą do wych
nie prze kra cza 50 proc. co wska zu je,
że po li ty kę trak tu je my ja ko coś funk -
cjo nu ją ce go obok. W ostat nio za ini -
cjo wa nej ak cji za chę ca ją cej do gło so -
wa nia na pro jek ty w ra mach bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go w War sza wie od da -
ło głos tyl ko 132 tys. 570 miesz kań -
ców. To mniej niż 10 proc.

Ha sło sta nia się „smart” mo że nie -
dłu go stać się rów nie po pu lar ne jak „e”
czy „eco”, dla te go war to wie dzieć, co
się pod nią kryje. Mia sta mo gą się po -
chwa lić różnymi roz wią za nia mi, jed -
nak wciąż wie le im bra ku je do sta nia
się na praw dę in te li gent ny mi. Pa mię ta -
jąc o god nych po chwa ły ini cja ty wach
po szcze gól nych urzę dów, trze ba wciąż
po świę cać się pra cy i nie uzna wać mia -
sta za in te li gent ne, gdy uru cho mi po
pro stu no wą li nię au to bu so wą. 

Bartosz�Tesławski

Konferencja�„Europolis.�Inteligentne�miasta
przyszłości”,�13�czerwca�2014,�Warszawa�

W ostatnich latach w rozwoju przestrzeni miejskiej zapanowała moda na „smart”. Wiąże się to z pojęciem inteligentnego miasta, a więc
aglomeracji nowoczesnej, doskonale skomunikowanej, współpracującej aktywnie z mieszkańcami i biznesem.

Jak mierzyć inteligencję miast?

Fak ty | na inteligentne miasto składa się kilka elementów

źródło: www.smart-cities.eu

inteligentna�ekonomia inteligentna�mobilność

intelingentne�życie inteligentni�mieszkańcy

inteligentna�administracja inteligentne�środowisko
smart 
city

Klu�czo�wa�dla�oce�ny�„in�te�li�gen�cji”�mia�sta�ja�ko�or�ga�ni�zmu�jest�umie�jęt�ność
in�no�wa�cyj�ne�go�roz�wią�zy�wa�nia�pro�ble�mów,�któ�re�po�ja�wia�ją�się�po raz�pierw�-
szy�i zdol�ność�do za�rzą�dza�nia�w wa�run�kach�nie�pew�no�ści.
In te li gent ne i przy ja zne mia sto to nie tyl ko au to ma ty ka i kom pu te ry.
Pro�ble�ma�ty�ki�in�te�li�gent�nych�miast�nie�moż�na spro�wa�dzać�tyl�ko�do in�te�li�gent�-

nych�licz�ni�ków�prą�du,�zin�te�gro�wa�nych�sys�te�mów�ogrze�wa�nia�i kli�ma�ty�za�cji�biu�rowców i apar�ta�-
men�tow�ców�czy�ste�ro�wa�nia�ru�chem�ulicz�nym,�stref�bez�płat�ne�go�do�stę�pu�do in�ter�ne�tu�w miej�-
scach�od�wie�dza�nych�przez�tu�ry�stów�czy�roz�su�wa�nych�da�chów�sta�dio�nów.�Mia�sto�in�te�li�gent�ne�to
ha�bi�tat�przy�ja�zny�dla�je�go�miesz�kań�ców,�do�brze�za�pla�no�wa�ny�i efek�tyw�nie�za�rzą�dza�ny.�Tech�no�lo�-
gie�in�for�ma�cyj�ne�mo�gą�po�móc�w re�ali�za�cji�ta�kiej�wi�zji,�ale�sa�me�w so�bie�jej�nie�urze�czy�wist�nią.�

opinia | kluczowe jest innowacyjne rozwiązywanie problemów

Tomasz Kulisiewicz, portal inteligentnemiasta.pl

innowacje

Johanna Rolland: Miasto przyszłości nie
może istnieć bez aktywnych obywateli
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Kwe stia za pew nie nia bez pie -
czeń stwa che micz ne go w Pol -
sce jest wciąż nie ure gu lo wa na 
i bra ku je roz wią zań sys te mo -
wych, któ re już na naj niż szym
szcze blu bę dą prze ciw dzia łać
za gro że niom che micz nym.

– W tej chwi li, sze ro ko ro zu -
mia na che mia jest glo bal nie
wy ko rzy sty wa na przez wszyst -
kich i na ca łym świe cie. Nie ste -
ty wciąż nie jest re gu lo wa na
usta wo wy mi roz wią za nia mi, 
a jest transportowana przez sa -
mo lo ty, stat ki, ko lej oraz sa mo -
cho dy. Co dzien nie ma my z nią
kon takt. Znam ta kie sy tu acje,
kie dy 20-to no wa cię ża rów ka
prze wo żą ca nie bez piecz ne
środ ki che micz ne prze jeż dża
przez ca łe mia sto i ni ko mu to
nie jest zgła sza ne. Wójt czy
bur mistrz nic o tym nie wie 
– prze strze ga Krzysz tof Pa tu -

rej, pre zes za rzą du Fun da cji
Mię dzy na ro do we Cen trum
Bez pie czeń stwa Che micz ne go.

PO TeN CJAł W BeZ PIe CZeń -
STWIe CHe MICZ NyM

Dla zwró ce nia uwa gi na pro -
ble my zwią za ne z bez pie czeń -
stwem che micz nym i ich roz -
wią za nie Pol ski Hol ding
Obron ny pod pi sał z Fun da cją
Mię dzy na ro do we Cen trum
Bez pie czeń stwa Che micz ne go
umo wę, któ ra po wo łu je Plat -
for mę Tech no lo gicz ną na rzecz
Bez pie czeń stwa Che micz ne go.
Jed nym z głów nych ce lów po -
wo ła nia plat for my jest zmiana
my śle nia na te mat za gro żeń
wy ni ka ją cych z po wszech ne go
uży cia che mii oraz wy ko rzy -
sty wa nie po ten cja łu, ja ki tkwi
w za pew nie niu bez pie czeń -
stwa che micz ne go.

– W każ dym więk szym mie -
ście ist nie ją za kła dy i fa bry ki,
któ re w więk szym lub mniej -
szym stop niu wy ko rzy stu ją
środ ki che micz ne. Za pew nie -
nie bez pie czeń stwa po win no
być trak to wa ne ca ło ścio wo, od
pro jek tu pla nów, roz po czę cia
ba dań, pro duk cję, trans port aż
do uty li za cji. Po przez wy ko rzy -
sta nie plat for my bę dzie my
chcie li prze ka zać do bre prak ty -
ki w tym za kre sie. Sko rzy sta ją
na tym nie tyl ko wła ści cie le za -
kła dów, ale tak że sa mo rzą dow -
cy oraz oczy wi ście miesz kań cy
– mó wi Krzysz tof Pa tu rej.

Prio ry te to we ob sza ry dzia ła -
nia plat for my obej mo wać bę dą
pra ce zwią za ne z opra co wa -
niem tech nik ochro ny obiek -
tów na uko wo -ba daw czych,
prze my sło wych, trans por tu 
i skła do wa nia związ ków che -

micz nych oraz no śni ków ener -
gii, w tym ochro ny prze my sło -
wych pro ce sów tech no lo gicz -
nych, ochro ny sys te mów in -
for ma tycz nych i ko mu ni ka cyj -
nych, a tak że wdra ża nie no -
wych roz wią zań pro ce so wych
i in ży nie ryj nych.

PRIO Ry Te Ty TeCH NO lO -
GICZ Ne I PRO DUK CyJ Ne 

Prio ry te ty plat for my to
m.in. opra co wa nie ca ło ścio -
wych sys te mów ochro ny
obiek tów che micz nych, prze -
sy ła nia i skła do wa nia związ -
ków che micz nych i no śni ków
ener gii w wa run kach zrów no -
wa żo ne go roz wo ju, a tak że
opra co wa nie ca ło ścio wych
roz wią zań bez pie czeń stwa
che micz ne go dla wy do by cia
ga zu z łup ków oraz opra co -
wa nie i wdra ża nie roz wią zań

w za kre sie pre wen cji, za po -
bie ga nia i re ago wa nia na zda -
rze nia z uży ciem uty li za cji
tok sycz nych związ ków che -
micz nych. Efek tem funk cjo -
no wa nia plat for my bę dzie 
na to miast przed sta wie nie 
i pro mo cja na ryn kach mię -
dzy na ro do wych roz wią zań
do ty czą cych pro ce dur, tech -
nik i sprzę tu w za kre sie bez -
pie czeń stwa che micz ne go.
Ma to się przy czy nić za rów no
do po pra wy bez pie czeń stwa
fi zycz ne go, jak i po pra wy kul -
tu ry bez pie czeń stwa che -
micz ne go, uświa da mia nia 
za gro żeń oraz spo so bów ich
mi ni ma li za cji, a tak że pro mo -
wa nia na are nie mię dzy na ro -
do wej do brych prak tyk w za -
kre sie bez pie czeń stwa na ba -
zie do świad czeń pod mio tów
pol skich i za gra nicz nych. (rp)

platforma technologiczna na rzecz Bezpieczeństwa chemicznego ma być nowoczesnym podmiotem, który będzie gwarantował rozwój
firmom, a samorządom i mieszkańcom zapewni bezpieczeństwo.

Samorządy skorzystają na platformie chemicznej 

aktualnoŚci samorządowe
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MSPO to im pre za o wy jąt ko -
wym zna cze niu dla pol skie go
sek to ra zbro je nio we go. Tar gi
od by wa ją się pod Ho no ro wym
Pa tro na tem Pre zy den ta Rze -
czy po spo li tej Pol skiej Bro ni sła -
wa Ko mo row skie go. Go ść mi
MSPO są spe cja li ści, za rów no
kra jo wi – przed sta wi cie le ka dry
Woj ska Pol skie go, Po li cji, Mi ni -
ster stwa Obro ny Na ro do wej,
Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz -
nych, Rzą du RP – jak i de le ga -

cje za gra nicz ne. Tar gi to nie tyl -
ko wy sta wa, ale rów nież se mi -
na ria i kon gre sy. Za rów no in sty -
tu cje współ pra cu ją ce, jak i wy -
staw cy ma ją moż li wość prze -
pro wa dze nia pre zen ta cji, se mi -
na riów i kon fe ren cji. 

Świa to wy po ten cjał obron ny 
w Tar gach Kiel ce

Od 2004 ro ku im pre zie to wa -
rzy szą Na ro do we Wy sta wy
prze my słu obron ne go. Do tych -

czas swój po ten cjał obron ny
oraz wy po sa że nie pre zen to wa ły
Niem cy, Fran cja, Izra el, USA,
Szwe cja, Pań stwa Gru py V4,
Wiel ka Bry ta nia, Wło chy i Tur cja. 

– Tar gom MSPO 2014 to wa -
rzy szyć bę dzie Wy sta wa Na ro -
do wa prze my słu obron ne go
Fran cji. Fran cja bę dzie współ -
go spo da rzem i pa tro nem tar -
gów zbro je nio wych w Kiel cach
– za po wie dział w grud niu 2013
ro ku pre mier RP Do nald Tusk

pod czas kon fe ren cji pra so wej 
z pre zy den tem Fran cji, François
Hol lan de’em. 

Nie od łącz nym ele men tem
Sa lo nu jest tak że wy sta wa sta -
tycz na, jak i dy na micz na Sił
Zbroj nych RP or ga ni zo wa na
przez In spek to rat Wspar cia Sił
Zbroj nych przy współ udzia -
le Wojsk Lą do wych i Żan dar me -
rii Woj sko wej. 

Po nad dwie de ka dy pra cy 
na suk ces

W 1993 ro ku, na de biu tu ją cym
MSPO w jed nej ha li pre zen to -
wa ło swo ją ofer tę za le d wie 
85 wy staw ców z 5 kra jów 
– z cze go tyl ko 8 z za gra ni cy. 
W 2013 ro ku, na po wierzch ni
bli sko 25 000 me trów kwa dra to -
wych swo je pro duk ty pod czas
XXI Mię dzy na ro do we go Sa lo nu
Prze my słu Obron ne go w Tar -
gach Kiel ce za pre zen to wa ło
400 firm z 23 kra jów, mię dzy in -
ny mi z Włoch, Hisz pa nii, Ka na -
dy, Tur cji, Szwe cji, Bel gii, Nie -
miec, Nor we gii, Szwaj ca rii,
Czech czy USA. Za szło rocz ny

Sa lon od wie dzi ło bli sko 13 000
osób. Mie li oka zję zo ba czyć
mię dzy in ny mi wir tu al ne po le 
bi twy, żoł nie rza przy szło ści, sy -
mu la tor jaz dy MG-20 z nok to wi -
zją Bar ko oraz wie le in nych no -
wi nek tech no lo gicz nych. Sa lon
bez wąt pie nia urósł do ran gi
naj waż niej sze go wy da rze nia te -
go ro dza ju w Eu ro pie cen tral nej
i trze ciej co do wiel ko ści mi li tar -
nej im pre zy wy sta wien ni czej na
Sta rym Kon ty nen cie, po Pa ry żu
i Lon dy nie.

Tra dy cją MSPO są rów nież
na gro dy – Pre zy den ta RP
oraz De fen de ry dla naj lep -
szych firm i pro duk tów pre -
zen to wa nych na tar gach. Na -
gro dę Pre zy den ta RP na
MSPO 2013 otrzy ma ło Kon -
sor cjum firm: Woj sko we Za -
kła dy Me cha nicz ne z Sie mia -
no wic Ślą skich; Au to comp
Ma na ge ment ze Szcze ci na;
Tri ni ty In te rac ti ve z War sza wy
za sy mu la tor szko le nia do -
wód ców i dzia ło no wych KTO
ROSOMAK ty pu „TASZNIK”.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który od 1 do 4 września 2014 roku już po raz dwudziesty drugi odbędzie się 
w Targach Kielce, to forum łączące potencjalnych klientów i dostawców, miejsce prezentacji najnowocześniejszych technologii 
i produktów w zakresie uzbrojenia i techniki wojskowej oraz przestrzeń, gdzie spotykają się potrzeby i oczekiwania odbiorców.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – jedyne takie targi w Polsce
PROMOCJA

bezpieczeństwo
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kwrist

Pod czas czerw co we go po sie dze nia
Ko mi sji Wspól nej Rzą du i Sa mo rzą du
Te ry to rial ne go za opi nio wa nych zo sta ło
25 pro jek tów. 20 pro jek tów zo sta ło za -
opi nio wa nych po zy tyw nie, w tym pro -
jekt roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów w
spra wie szcze gó ło wych wa run ków
udzie la nia po mo cy fi nan so wej
uczniom na za kup pod ręcz ni ków i ma -
te ria łów edu ka cyj nych. Trzy pro jek ty
zo sta ły ode sła ne do dal sze go pro ce do -
wa nia, mię dzy in ny mi pro jekt roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki zmie -
nia ją ce go roz po rzą dze nie w spra wie
okre śle nia szcze gó ło we go try bu two -
rze nia i wy da wa nia za świad cze nia cer -
ty fi ka cyj ne go zwią za ne go z pod pi sem
elek tro nicz nym. Dwa pro jek ty prze sła -
ne przez re sort fi nan sów zo sta ły za opi -
nio wa ne ne ga tyw nie.

PRO JeK Ty USZCZU PlA Ją BU Dże Ty
SA MO RZą DóW

Sa mo rzą dow cy ne ga tyw nie za opi nio -
wa li pro jek ty przy go to wa ne przez Mi -
ni ster stwo Fi nan sów, po nie waż ich
zda niem mo gą one wpły nąć ne ga tyw -
nie na stan fi nan sów JST. 

– Już wcze śniej za de kla ro wa li śmy, 
że pro jek ty roz po rzą dzeń, któ re bę dą
ude rzać w bu dże ty JST bę dą przez nas
kon se kwent nie opi nio wa ne ne ga tyw -
nie. Tak jest z obo ma prze sła ny mi pro -
jek ta mi, uszczu pla ją one do cho dy
zwłasz cza wo je wództw – ar gu men to -
wał Ja cek Pro tas, pre zes Związ ku Wo -
je wództw RP.

Ja ro sław Sza tań ski, za stęp ca dy rek to -
ra De par ta men tu Po dat ków Do cho do -
wych Mi ni ster stwa Fi nan sów prze ko -
ny wał sa mo rzą dow ców, że skut ki fi -
nan so we przy ję cia pro jek tów mo gą
mieć je dy nie po ten cjal nie ne ga tyw ny

wpływ na bu dże ty gmin i miast. Tłu -
ma cze nia te jed nak nie prze ko na ły sa -
mo rzą dow ców i Ja cek Pro tas pod kre -
ślił, że je że li bu dże ty mo gą zo stać po -
ten cjal nie uszczu plo ne, to po ten cjal nie
po win ny tak że zo stać wska za ne źró dła
re kom pen sa ty tych strat. 

POD RęCZ NIK W DWóCH WeRSJACH
Jed nym z punk tów czerw co we go po -

rząd ku po sie dze nia ko mi sji wspól nej
był pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej w spra wie do -
pusz cze nia do użyt ku szkol ne go pod -
ręcz ni ków. Stro na sa mo rzą do wa pod -
kre śli ła, że roz wią za nie za pro po no wa -
ne w pro jek cie wy mu sza opra co wa nie
jed ne go pod ręcz ni ka dla uczniów peł -
no spraw nych i dla uczniów z róż ny mi
ro dza ja mi nie peł no spraw no ści. 

– Na szym zda niem sku tecz niej sze
by ło by opra co wa nie iden tycz ne go
tre ścio wo pod ręcz ni ka w wer sji dla
uczniów peł no spraw nych i dla
uczniów z po szcze gól ny mi ro dza ja mi
nie peł no spraw no ści, tak by wy daw ca
pod ręcz ni ka miał wy bór, czy opra co -
wać jed no li ty pod ręcz nik, czy kil ka
wer sji róż nią cych się roz wią za nia mi
– po wie dział Ma rek Ol szew ski, wójt
gmi ny Lu bicz.

Z su ge stią sa mo rzą dow ców zgo dził
się Prze my sław Krzy ża now ski, pod se -
kre tarz sta nu w re sor cie edu ka cji i po -
twier dził, że ta kie roz wią za nie znaj dzie
się w pro jek cie roz po rzą dze nia. 
W związ ku z za pew nie niem przed sta -
wi cie la MEN pro jekt zo stał za opi nio -
wa ny po zy tyw nie.

Pro jekt roz po rzą dze nia MEN w spra -
wie udzie la nia JST do ta cji ce lo wej z bu -
dże tu pań stwa na wy po sa że nie szkół w
pod ręcz ni ki, ma te ria ły edu ka cyj ne i
ma te ria ły ćwi cze nio we tak że zo stał za -
opi nio wa ny po zy tyw nie, po uwzględ -
nie niu uwa gi stro ny sa mo rzą do wej. 

– Zgo dzi li śmy się za opi nio wać pro -
jekt po zy tyw nie pod wa run kiem, że ra -
chun ki za za kup pod ręcz ni ków bę dą
prze cho wy wa ne do kon tro li na te re nie
szkół, a nie w urzę dach – po wie dział
Ma rek Ol szew ski.

ZGO DA NA ZMIA Nę KA Te GO RII
DRóG

Na stęp ną kwe stią oma wia ną pod czas
ob rad był pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni -
stra In fra struk tu ry i Roz wo ju w spra -
wie po zba wie nia dróg ka te go rii dróg
kra jo wych. Zo stał on za opi nio wa ny

po zy tyw nie pod wa run kiem uwzględ -
nie nia uwa gi sa mo rzą dow ców, któ rą
przed sta wił Ma rek Wój cik, dy rek tor
biu ra Związ ku Po wia tów Pol skich.

– Pod czas po sie dze nia Ze spo łu 
ds. In fra struk tu ry, Roz wo ju Lo kal ne go,
Po li ty ki Re gio nal nej oraz Śro do wi ska
usta li li śmy, że zmia na ka te go rii dróg
mo że do ty czyć tyl ko tych od cin ków, 
co do któ rych obie stro ny, czy li rzą do -
wa i sa mo rzą do wa wy ra zi zgo dę. Pod
tym wa run kiem zgo dzi li śmy się za opi -
nio wać pro jekt po zy tyw nie – po wie -
dział Ma rek Wój cik.

Ra fał No wak z De par ta men tu Dróg 
i Au to strad Mi ni ster stwa In fra struk tu -
ry i Roz wo ju za po wie dział, że uwa gi
stro ny sa mo rzą do wej zo sta ną
uwzględ nio ne i na po cząt ku lip ca re -
sort od nie sie się do nich na pi śmie.

Ma rek Wój cik po ru szył jesz cze te mat
in fra struk tu ry dro go wej, a kon kret nie
bu do wy Dro go wej Tra sy Śred ni co wej
w Gli wi cach. Pod kre ślił, że bu do wa
trwa już od 20 lat i że by nie stra cić
środ ków po win na zo stać za koń czo na
do po ło wy 2015 r. Jed nak pod czas po -
sie dze nia ze spo łu ds. in fra struk tu ry
An drzej Ka ra siń ski, se kre tarz Gli wic 
i Mi ro sław Se ku ła, mar sza łek wo je -
wódz twa ślą skie go, przy zna li, że bez
do dat ko wych środ ków nie bę dą w sta -
nie do koń czyć bu do wy. W związ ku z
tym dy rek tor biu ra ZPP za ape lo wał, by
nie cze kać do 2015 r., tyl ko wcze śniej
za jąć się spra wą i prze ka zać do dat ko -
we środ ki na do koń cze nie in we sty cji. 

BRAK KART PAR KIN GO WyCH
Naj więk sze emo cje pod czas po sie -

dze nia ko mi sji wspól nej wzbu dzi ły
jed nak te ma ty za miesz czo ne 

w punk cie spra wy róż ne. Ce za ry Ga -
bry ją czyk, sta ro sta po wia tu ła skie go
po ru szył te mat wy da wa nia kart par -
kin go wych dla nie peł no spraw nych
we dług no we go wzo ru. 

– 1 lip ca wcho dzi usta wa, na pod -
sta wie któ rej ma ją zo stać wpro wa -
dzo ne no we blan kie ty kart, a my
wciąż nie ma my tych kart. Nie wie -
my na wet, jak wy glą da wzór no wych
kart, a 1 lip ca nie peł no spraw ni przyj -
dą po ich od biór i co ma ją zro bić sta -
ro sto wie? Ode słać nie peł nop spraw -
nych do mi ni ster stwa ze skar ga mi? –
py tał sta ro sta ła ski.

Ce za ry Ga bry ją czyk po pro sił przed -
sta wi cie li rzą du o jak naj szyb sze pod -
ję cie dzia łań w tej spra wie tj. o po da -
nie in for ma cji, czy jest już roz strzy -
gnię ty prze targ na do staw cę kart i czy
wy ko naw ca jest w sta nie do star czyć je
w ter mi nie na te ren ca łe go kra ju.
Przed sta wi ciel Mi ni ster stwa Pra cy 
i Po li ty ki Spo łecz nej zo bo wią zał się,
że nie zwłocz nie skon tak tu je się z mi -
ni strem, by do wie dzieć się, na ja kim
eta pie jest przy go to wy wa nie kart.

Na to miast Eu ge niusz Go łem biew -
ski, wi ce pre zes Unii Mia ste czek Pol -
skich prze strzegł, że wła ści cie le grun -
tów, przez któ re prze bie ga ją me dia
zbu do wa ne przed la ty bez usta le nia
za sad słu żeb no ści grun to wych, co raz
czę ściej wy stę pu ją o od szko do wa nia.

– Wój to wie z po wia tu wło cław skie go
są po kil ku roz pra wach i w ich wy ni -
ku gmi ny bę dą mu sia ły pła cić miesz -
kań com wy so kie od szko do wa nia z ty -
tu łu me diów bu do wa nych przed kil -
ko ma la ty bez usta le nia za sad słu żeb -
no ści grun to wych. Cho dzi głów nie 
o po ło żo ną na te re nach pry wat nych
sieć wo do cią go wą czy ka na li za cję.
Od szko do wa nia są nie ma łe, nie któ re
prze kra cza ją 100 tys. zł, co dla gmin
wiej skich jest du żym ob cią że niem –
po wie dział Eu ge niusz Go łem biew ski.

Zda niem wi ce pre ze sa UMP te mat
ten na le ży mo ni to ro wać i praw nie
upo rząd ko wać, po nie waż do ty czy
wie lu sa mo rzą dów i nie roz wią za ny
bę dzie na ra stać.  

Ra�fał�Prze�ździec�ki

Nazwy�pro�jek�tów�do�stęp�ne�na�stro�nie
www.fo�rum�sa�mo�rza�do�we.pl

Ko�mi�sja�Wspól�na�Rzą�du�i�Sa�mo�rzą�du�Te�ry�-
to�rial�ne�go,�25�czerw�ca�2014,�War�sza�wa

samorządowcy alarmują, że nie znają nowego wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, co grozi wprowadzeniem trybu
awaryjnego jak w przypadku wydawania kierowcom prawa jazdy.

Brak kart parkingowych grozi 
w samorządach trybem awaryjnym

Ja cek Pro tas: Wszyst kie pro jek ty roz po -
rzą dzeń ustaw, któ re ude rza ją w bu dże ty
sa mo rzą dów bę dą przez nas opi nio wa ne
ne ga tyw nie

Ma rek Wój cik: Zmia na ka te go rii dróg
mo że do ty czyć tyl ko tych od cin ków, 
co do któ rych obie stro ny, czy li rzą do wa
i sa mo rzą do wa wy ra żą zgo dę
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stowarzyszenia

Pod czas ostat nie go po sie dze -
nie Kon wen tu Mar szał ków
pod świę to krzy ską pre zy den cją
oma wia ne by ły za gad nie nia
do ty czą ce fi nan so wa nia edu -
ka cji, kul tu ry, tu ry sty ki i spor tu
w no wym okre sie pro gra mo -
wa nia. Pierw sze go dnia kon -
wen tu Ewa Ko kow ska, ko or -
dy na tor Ze spo łu Rad ców
Praw nych Urzę du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa
Świę to krzy skie go mó wi ła o za -
da niach, ja kie sto ją przed prze -
wod ni czą cy mi sej mi ków na
prze ło mie ka den cji. Pod kre śli ła
ona, że po 21 li sto pa da 2014 r.
ak tu al ne sej mi ki wo je wództw
utra cą ja kie kol wiek kom pe ten -
cje, ale jed no cze śnie za zna czy -
ła, że nie ozna cza to koń ca pra -
cy rad nych i prze wod ni czą cych
tych sej mi ków. 

PO WIą ZAć eDU KA CJę 
Z RyN KIeM PRA Cy

Dru gie go dnia ob rad mar -
szał ko wie, wspól nie z prze -

wod ni czą cy mi sej mi ków oma -
wia li za gad nie nia po li ty ki spo -
łecz nej wo bec wy zwań i zmian
za cho dzą cych w Eu ro pie i re -
gio nach. Klau dia Woj cie chow -
ska, rad ca mi ni stra w De par ta -
men cie Fun du szy Struk tu ral -
nych Mi ni ster stwa Edu ka cji
Na ro do wej po wie dzia ła, że
prio ry te ty re sor tu edu ka cji i sa -
mo rzą dow ców w no wej per -

spek ty wie fi nan so wej wspar cia
unij ne go po win ny się prze ni -
kać i uzu peł niać.

– Za mie rza my wspie rać
szkol nic two, oso by mło de, na -
to miast wspar cie dla osób in -
dy wi du al nych bę dzie re ali zo -
wa ne tyl ko na po zio mie re gio -
nal nym. Jest to waż na zmia na i
war to o niej pa mię tać. Mu si my
rów nież sil nie po wią zać edu -

ka cję z ryn kiem pra cy i zwięk -
szać jej efek tyw ność – pod kre -
śla ła Klau dia Woj cie chow ska.

POT PO MA GA KRe OWAć
NO We PRO DUK Ty

Do świad cze nia i pla ny Pol -
skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej
w za kre sie wy ko rzy sty wa nia
fun du szy eu ro pej skich na tu ry -
sty kę przed sta wił Bar tło miej
Wa las, wi ce pre zes POT. 

– Pol ska Or ga ni za cja Tu ry -
stycz na po sia da okre ślo ne,
stra te gicz ne atrak cje tu ry stycz -
ne dla każ de go re gio nu. Pro -
wa dzi li śmy wie le pro jek tów in -
we sty cyj nych, któ re po zwo li ły
stwo rzyć i wy kre ować no we
pro duk ty, przy któ rych głów -
nym part ne rem by ły Re gio nal -
ne Or ga ni za cje Tu ry stycz ne. 
Z każ dym ko lej nym ro kiem za -
uwa ża my co raz więk sze za in -
te re so wa nie tu ry stów za gra -
nicz nych – pod kre ślał Wa las.

W dal szej czę ści kon wen tu
Mał go rza ta Wilk -Grzyw na, dy -

rek tor Re gio nal nej Or ga ni za cji
Tu ry stycz nej w Kiel cach przed -
sta wi ła pro jek ty re ali zo wa ne
przez or ga ni za cję w re gio nie. 

– Prze pro wa dzi li śmy wie le
du żych pro jek tów, m.in. Szlak
Ar cheo -Geo lo gicz ny, je ste śmy
w trak cie re ali za cji pro jek tu
Ścież ki Ro we ro we w Pol sce
Wschod niej. Łącz nie bra li śmy
udział w 40 im pre zach tar go -
wych, 26 w kra ju i 14 za gra ni -
cą. Sta wia my też na pro mo cję
w te le wi zji – po wie dzia ła Mał -
go rza ta Wilk -Grzyw na.

Sa mo rzą dow cy zgo dzi li się,
że pro mo cja tu ry sty ki w re gio -
nach jest waż nym ele men tem
stra te gii roz wo ju i dzia ła nia 
w tym za kre sie przy no szą ko -
rzy ści sa mo rzą dow com, ale co
waż niej sze sa mym miesz kań -
com re gio nów. (rp)

III�Kon�went�Mar�szał�ków�
Wo�je�wództw,�29-30�ma�ja�2014,�
San�do�mierz

Czerw co we po sie dze nie Za -
rzą du Związ ku Miast Pol skich
mia ło miej sce pod czas Kon gre -
su Re gio nów w Świd ni cy. Dys -
ku to wa no pod czas ob rad m.in.
o zmia nie usta wy o utrzy ma -
niu czy sto ści i po rząd ki w gmi -
nach oraz o pro jek cie usta wy 
o zmia nie usta wy o od pa dach.

DWIe NO We lI ZA CJe 
USTA Wy ŚMIe CIO WeJ

Na zle ce nie ZMP kan ce la ria
praw na przy go to wa ła opi nię
praw ną na te mat usta wy 
o zmia nie usta wy o utrzy ma -
niu czy sto ści i po rząd ku 
w gmi nach. Zda niem praw ni -
ków pro jekt nie za wie ra
wszyst kich po stu la tów, któ re
zo sta ły wy ra żo ne przez przed -
sta wi cie li ZMP pod czas Zgro -
ma dze nia Ogól ne go w Za -
brzu. Sa mo rzą dow cy prze -
strze ga ją przed tym, że JST
bę dą mu sia ły w okre sie przed -
wy bor czym dwu krot nie no -
we li zo wać uchwa ły śmie cio -
we, raz w wy ni ku no we li za cji
w lip cu czy sierp niu, dru gi raz
– w wy ni ku tej no we li za cji,
któ ra jest pla no wa na przez

Mi ni ster stwo Śro do wi ska.
Zda niem pre zy den tów i bur -
mi strzów miast oba pro jek ty
przy go to wa ne przez: Plat for -
mę Oby wa tel ską i So jusz Le -
wi cy De mo kra tycz nej za wie -
ra ją błąd w uza sad nie niu,
gdyż wska zu ją, że pro po no -
wa ne zmia ny nie wpły wa ją na
ob cią że nie bu dże tów JST, co
nie jest zgod ne z praw dą (do -
dat ko we obo wiąz ki, wyż sze
staw ki). Pod czas po sie dze nia
przed sta wi cie le ZMP od nie śli
się tak że do pro jek tu usta wy 
o zmia nie usta wy o od pa dach.
Prze wi du je on obo wią zek
spo rzą dza nia przez mar szał -
ków pla nów in we sty cyj nych
do ty czą cych go spo dar ki od pa -
da mi ko mu nal ny mi. Ma ją być
one uzu peł nie niem wo je -
wódz kich pla nów za rzą dza nia
od pa da mi ko mu nal ny mi na
te re nie wo je wódz twa. Ce lem
pla nów in we sty cyj nych ma
być wska za nie in fra struk tu ry
nie zbęd nej do osią gnię cia
zgod no ści z unij ny mi. Zwra -
ca no uwa gę na to, że za pro po -
no wa ne zmia ny w sys te mie
spo wo du ją zi gno ro wa nie ist -

nie ją ce go do rob ku w tych
miej scach, w któ rych on już
po wstał. Zda niem przed sta -
wi cie li miast jest to ko lej na re -
wo lu cja, wpro wa dza na tym
ra zem ku chen ny mi drzwia mi. 

ZGO DA NA ZMIA Ny 
W PO DAT KU DO CHO DO WyM 

Se nac ki pro jekt usta wy 
o zmia nie usta wy o po dat ku
do cho do wym od osób fi zycz -
nych zo stał za opi nio wa ny bez
uwag. Pro jekt ten do sto so wu je
sys tem pra wa do po sta no wie -

nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go i prze wi du je, że wol ne od
po dat ku do cho do we go od
osób fi zycz nych bę dą otrzy ma -
ne od szko do wa nia i za dość -
uczy nie nia, je że li ich wy so kość
lub za sa dy wy ni ka ją tak że z
po sta no wień ukła dów zbio ro -
wych pra cy i in nych opar tych
na usta wie po ro zu mień zbio ro -
wych, re gu la mi nów i sta tu tów.
Po zy tyw ną oce nę uzy skał rów -
nież pro jekt usta wy o zmia nie
usta wy o po dat ku do cho do -
wym od osób fi zycz nych oraz

in nych ustaw, przy go to wa ny
przez Plat for mę Oby wa tel ską,
któ ry wpro wa dza do pol skie go
usta wo daw stwa roz wią za nia
(„wa ka cje ubez pie cze nio we”,
zmia ny w „kre dy cie po dat ko -
wym”), któ re w spo sób efek -
tyw ny zmniej szą ob cią że nia
pu blicz no praw ne dla przed się -
bior ców roz po czy na ją cych wy -
ko ny wa nie dzia łal no ści go spo -
dar czej, za chę ca jąc w ten spo -
sób ab sol wen tów, oso by bez ro -
bot ne czy w wie ku „50+” do
ta kiej ak tyw no ści za wo do wej.

Za rząd ZMP przy jął po nad -
to sta no wi sko w spra wie po łą -
cze nia mia sta Zie lo na Gó ra 
i gmi ny Zie lo na Gó ra w jed ną
jed nost kę sa mo rzą du te ry to -
rial ne go, czy li mia sto na pra -
wach po wia tu. Bio rąc pod
uwa gę wy ni ki re fe ren dum lo -
kal ne go, sa mo rzą dow cy uzna -
li za w peł ni za sad ny i po par li
pro jekt zgod ne go po łą cze nia
dwóch jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go. (rp)

Po�sie�dze�nie�za�rzą�du�ZMP,�9�czerw�ca
2014,�Świd�ni�ca

ZMP popiera połączenie gminy i miasta Zielona Góra

Marszałkowie i przewodniczący sejmików wojewódzkich podczas
konwentu dyskutowali na temat poprawy systemu doskonalenia
nauczycieli

Zdaniem przedstawicieli ZMP projekty ustaw dotyczące ustawy
śmieciowej zawierają błąd w uzasadnieniu, gdyż wskazują, że
proponowane zmiany nie wpływają na obciążenie budżetów JST

Marszałkowie chcą promować rozwój turystyki w regionach

Zdaniem przedstawicieli związku miast, ze względu na możliwość efektywniejszego pozyskania środków z Unii europejskiej w perspektywie 
2014-2020, utworzenie nowej jednostki samorządu terytorialnego powinno nastąpić 1 stycznia 2015 r.
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wydarzenie

Co rocz ne Zgro ma dze nie Ogól ne
Związ ku Po wia tów Pol skich od było się
w ma ju na Ma zu rach, do cze go na ma -
wiał Ja cek Pro tas, mar sza łek wo je -
wódz twa war miń sko -ma zur skie go.
Każ de zgro ma dze nie da je moż li wość
pod su mo wa nia mi nio nych mie się cy 
i usta le nia ko lej nych ce lów. Tym ra zem
na stro je by ły mi no ro we, bo i po wo dów
do ra do ści w sta ro stwach nie ma zbyt
wie le. Chodzi m.in. o za ni żo ne do ta cje
na do my po mo cy spo łecz nej, brak za -
ka zu wy ko rzy sta nia ko mu nal nych osa -
dów ście ko wych w rol nic twie, za krót ki
ter min do sto so wa nia po miesz czeń 
i urzą dzeń pod mio tu wy ko nu ją ce go
dzia łal ność lecz ni czą do wy mo gów
ogól no prze strzen nych oraz brak moż li -
wo ści łą cze nia szkół te go sa me go ty pu.

Mi mo nie zbyt przy chyl nej sa mo rzą -
dom po li ty ki rzą du w Mi ko łaj kach po -
ja wił się jed nak mi ni ster pra cy Wła dy -
sław Ko si niak -Ka mysz, któ ry pod kre -
ślił, że pro blem de mo gra ficz ny od bi je
się na sa mo rzą dach, po nie waż wią zać
się bę dzie z do dat ko wym ob cią że niem
służ by zdro wia i usłu ga mi spo łecz ny mi
na se nio rów. Je go zda niem o tej per -
spek ty wie na le ży my śleć już te raz.

DO Ce NIe NI W TRUD NyM RO KU
Przy by ła na zgro ma dze nie Ire na Li po -

wicz, Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
otrzy ma ła ho no ro wą sta tu et kę związ -
ku. Naj waż niej sze te go dnia na gro dy
ode bra li jed nak przed sta wi cie le sa mo -
rzą dów „Su per Po wia tów”. – To dru ga
ta ka na sza na gro da. A mó wi się, że suk -
ce sem jest coś zdo być, ale jesz cze więk -
szym suk ce sem jest utrzy ma nie te go.
Pra cu je my na mia no „Su per Po wia tu”
od kil ku na stu lat. W tym cza sie wy pra -
co wa li śmy wspól ne pro jek ty z mia sta -
mi, gmi na mi i sto wa rzy sze nia mi, bo sa -
me mu nie wie le by li by śmy w sta nie zro -
bić – nie krył du my Sta ni sław Cy bu la,

sta ro sta draw ski. – Cie szę się z te go wy -
róż nie nia tym bar dziej, że to dla po wia -
tów waż ny rok. Jesz cze do nie daw na
za sta na wia no się, czy one są po trzeb ne.
Dziś mo że my wresz cie po wie dzieć, że
ta kich py tań już nie ma. Nasz po wiat,
wca le nie ta ki du ży, rok rocz nie po zy -
sku je po kil ka na ście, kil ka dzie siąt mln

zł na róż ne go ty pu przed się wzię cia. Nie
cza ruj my się. Gmi ny nie po ra dzą so bie
z nie któ ry mi pro ble ma mi. Li czę, że
ktoś te raz po chy li się nad sta no wi ska mi
związ ku. Oczy wi ście nie wszyst ko uda
się od ra zu zre ali zo wać, ale dzia ła my
nie raz na za sa dzie kro pli drą żą cej ska łę. 

KReS Wy DOl NO ŚCI fI NAN SO WeJ
Klu czo wą i naj waż niej szą ro lę w ob -

ra dach sta ro stów na Ma zu rach by ły
pie nią dze, a zwłasz cza art. 243 usta wy
o fi nan sach pu blicz nych. Na sa li nie by -
ło ani jed ne go je go en tu zja sty.

– Mu si my wy wrzeć bar dzo du ży na -
cisk na rząd, by do pro wa dzić do zmian
w tej kwe stii – ape lo wał Zyg munt Wor -
sa, sta ro sta świd nic ki.

– W skład al go ryt mu wcho dzi na wet
sprze daż ma jąt ków – wtórował mu Zbi -
gniew Kisz ka, sta ro sta prze wor ski.

Zwią zek wnio sko wał o grun tow ną
zmia nę art. 243. Naj chęt niej wi dział by
za wie sze nie je go obo wią zy wa nia lub
wdro że nie zmian uela stycz nia ją cych
pro wa dze nie go spo dar ki fi nan so wej
przez sa mo rzą dy. Obec ne pro wa dzą bo -
wiem do bra ku moż li wo ści uchwa le nia
bu dże tu. – Przede wszyst kim pro po nu -
je my za wie sze nie sto so wa nia in dy wi -
du al nych wskaź ni ków za dłu że nia do
ro ku 2020 – uchwa li li sta ro sto wie. Ja ko
al ter na ty wę za pro po no wa li zmia nę al -
go ryt mu za dłu że nia po przez ob ni że nie
pro gu wkła du do pro jek tów unij nych

do po zio mu 30 proc. oraz wpro wa dze -
nie do mia now ni ka do cho dów bie żą -
cych, w miej sce do cho dów ogó łem oraz
wy łą cze nie od se tek z pra wej stro ny
licz ni ka.

W in nym sta no wi sku zwią zek za sy -
gna li zo wał, że po wia ty osią ga ją kres
swo jej wy dol no ści fi nan so wej, któ re go

przy czy ną jest m.in. do rzu ca nie no -
wych obo wiąz ków oraz brak władz twa
po dat ko we go. – Do ma ga my się prze bu -
do wy sys te mu do cho do we go po wia tów
po wią za nej z od po wied nim zwięk sze -
niem środ ków po zo sta ją cych w ge stii
te go po zio mu sa mo rzą du – stwier dzi li
jed no gło śnie. – Re for ma po win na 
w szcze gól no ści ob jąć nada nie trwa łe go
cha rak te ru środ kom prze ka zy wa nym
dziś w ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych, jak 
i zmia nę sys te mu rów no wa żą ce go – re -
spek tu ją ce go wy móg so li dar no ści z jed -
nost ka mi naj słab szy mi, lecz rów nież
za cho wu ją ce go od po wied nią ilość środ -
ków jed nost kom naj sil niej szym.

WAl KA O ZlI KWI DO WA Ne Są Dy
Lech Ja nic ki, sta ro sta ostrze szow ski

zgło sił na to miast wnio sek do ty czą cy
przy wró ce nia są dów re jo no wych, któ re
zo sta ły zli kwi do wa ne re for mą Go wi na.
Te go ostat nie go zresz tą sta ro sta chciał -
by po sta wić przed Try bu na łem Sta nu. –
To, że nie zli kwi do wa no ty le, ile chciał
ów cze sny mi ni ster, jest suk ce sem
Związ ku Po wia tów Pol skich. Ja ko sta -
ro sta wy sze dłem na tym jak Za błoc ki
na my dle – stwier dził Janicki. 

Uda ło się bo wiem do pro wa dzić do
przy wró ce nia 58 z 79 są dów, któ re mo -
cą zmian mia ły stać się wy dzia ła mi za -
miej sco wy mi, tra cąc swo ją od ręb ność.
We dług Janickiego przy ję cie kry te riów

li kwi da cyj nych by ło nie for tun ne i dla
wie lu są dów nie szczę śli we, dla te go
chciał by ich przy wró ce nia już 1 stycz -
nia 2015 r.

– W przy pad ku 7, 8, mo że na wet 10
są dów to po win no się udać – za uwa żył.
– I w ten spo sób ta nie udacz na re for ma
zo sta nie w znacz niej szym stop niu zli -
kwi do wa na. Praw do po dob nie nie bę -
dzie szan sy i moż li wo ści, aby przy wró -
cić po zo sta łe. Z tym się mu si my tym -
cza so wo, a mo że na dłu żej, po go dzić.
Ko le gom, któ rzy w po wia tach zy ska li -
ko lej ne te re ny, je śli cho dzi o wy miar
spra wie dli wo ści, wie le nie ubę dzie. Po -
za tym mi ni ster po wi nien po nieść kon -
se kwen cje, po nie waż przy spo rzył bu -
dże to wi pań stwa ogrom nych strat fi -
nan so wych. 

Po glą dy sta ro sty ostrze szow skie go
zna la zły uzna nie w ofi cjal nym sta no -
wi sku ZPP, w któ rym zwią zek do ma ga
się przy wró ce nia są dów speł nia ją cych
kry te ria za 2013 r. (50 tys. miesz kań -
ców po wia tu i 5 tys. spraw), a mi mo to
prze zna czo nych do li kwi da cji.

NAJ GO RZeJ TRAK TO WA Ne 
OGNI WO SA MO RZąD NO ŚCI

– My ślę, że już po raz ostat ni na tym
zgro ma dze niu dys ku to wa li śmy o tym,
czy ist nie nie po wia tów jest za sad ne,
czy nie – za uwa żył w roz mo wie z „Fo -
rum Sa mo rzą do wym” Ma rek Tramś
pre zes za rzą du ZPP, pod su mo wu jąc
sie dem na ste ZO ZPP. – W Mi ko łaj kach
wszy scy od po wie dzie li śmy so bie, że
jest za sad ne. Po wiat jest jed nym z ele -
men tów wspól no ty sa mo rzą do wej, któ -
ry re ali zu je pew ne za da nia na rzecz
swo ich miesz kań ców. Wszy scy, któ rzy
za bie ra li tu głos, bar dzo wy raź nie to
pod kre śli li. Dla nas jest te raz naj waż -
niej sze przy wró ce nie od po wied nie go
sza cun ku i sta tu su po wia tu. Co naj -
waż niej sze, to oczy wi ście zmia ny w
usta wie o do cho dach sa mo rzą dów. Nie
mo że tak być, że po wiat jest w dal szym
cią gu naj go rzej trak to wa nym ogni wem
w ca łym sys te mie sa mo rząd no ści. Po -
wia ty wciąż po zo sta ją z bo ku. Nikt nie
sły szy na szych wo łań o to, by zwięk szyć
na sze do cho dy – prze ko nu je Tramś.

Mi�ko�łaj�Po�dol�ski

Nazwy�pro�jek�tów�do�stęp�ne�na�stro�nie
www.fo�rum�sa�mo�rza�do�we.pl

XVII�Zgro�ma�dze�nie�Ogól�ne�Związ�ku�Po�wia�-
tów�Pol�skich,�8-9�ma�ja�2014,�Mi�ko�łaj�ki

Związek powiatów apeluje o gruntowną zmianę art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz o zwiększenie dochodów powiatów.

lech Janicki, starosta ostrzeszowski zapowiada walkę o sądy zlikwidowane reformą Gowina

Starostowie żądają przywrócenia sądów 
i zawieszenia indywidualnych wskaźników

kon kurs | „su per po wia ty” wy bie ra
się na pod sta wie pro cen to -
we go udzia łu w re ali za cji
zrów no wa żo ne go roz wo ju

laureaci (w�kategoriach)
Powiat drawski – do�60�tys.�mieszkańców

Powiat słupski – do�120�tys.

Powiat poznański – powyżej�120�tys.

Słupsk – miasto�na�prawach�powiatu
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problem

Dla cze go udział oby wa te li w za rzą -
dza niu sa mo rzą dem jest tak waż ny?
Za an ga żo wa ni oby wa te le ma ją jed ną,
wy raź ną prze wa gę nad bier ną spo łecz -
no ścią. Mó wią, cze go chcą i cze go po -
trze bu ją. Na kształt par ty cy pa cji oby -
wa tel skiej wpły wa przede wszyst kim
roz wój no wych tech nik ko mu ni ka cyj -
nych. In ter net otwie ra przed sa mo rzą -
da mi zu peł nie no we moż li wo ści 
w dzie dzi nie pro wa dze nia kon sul ta cji 
z oby wa te la mi, ale nie tyl ko. Dla sa -
mych oby wa te li stwa rza nie zwy kłe
moż li wo ści bły ska wicz ne go zbie ra nia
się i jed no cze nia wo kół kon kret nych
po stu la tów. Dla no wo cze snych sa mo -
rzą dów jest to za rów no szan sa, jak 
i ogrom ne wy zwa nie. – Miesz kań cy po -
win ni być na tu ral nym uczest ni kiem
tych pro ce sów wła śnie dla te go, że naj -
le piej zna ją pro ble my i po trze by spo -
łecz no ści, w któ rych ży ją. Ich włą cza -
nie w pro ces po dej mo wa nia de cy zji pu -
blicz nych ma więc bar dzo kon kret ny,
wy mier ny re zul tat. Po zwa la wła dzy le -
piej i spraw niej po dej mo wać de cy zje 
– mó wi Pau li na So bie siak -Pensz ko 
z In sty tu tu Spraw Pu blicz nych.  

PAR Ty Cy PA CJA W POl SCe  
Jak wy ni ka z ba dań In sty tu tu Spraw

Pu blicz nych prze szło dwie trze cie Po -
la ków de kla ru je za in te re so wa nie spra -
wa mi pu blicz ny mi i tym, co ro bią wła -
dze sa mo rzą do we. Jed no cze śnie je dy -
nie 14 proc. ba da nych ak tyw nie uczest -
ni czy w po dej mo wa niu de cy zji w swo -
ich gmi nach. Naj pow szech niej sza me -
to da par ty cy pa cji w Pol sce to kon sul ta -
cje spo łecz ne. Osiem proc. gmin prze -
pro wa dzi ło je w spra wie przy naj mniej
jed nej z przyj mo wa nych uchwał. Rów -
no cze śnie na współ pra cę z wła dza mi
lo kal ny mi przy wy pra co wy wa niu do -
wol nych de cy zji zga dza się je dy nie 
2,5 proc. re spon den tów, a na sa mo -
dziel ne przy go to wa nie ta kich roz wią -
zań na po le ce nie władz, a za tem na
naj więk szy sto pień par ty cy pa cji, nie -
peł ne 2 proc. Chęć spo tka nia z wój tem,
bur mi strzem czy pre zy den tem mia sta
zgła sza śred nio 0,2 proc. miesz kań ców 
w ty go dniu. W do dat ku licz ba chęt -
nych do ta kie go kon tak tu jest dwu -
krot nie więk sza w gmi nach wiej skich
niż gmi nach miej sko -wiej skich i miej -
skich. W po nad 6 proc. gmin, w któ -
rych w punk cie ob rad znaj du je się sta -
ły punkt o za bra niu gło su przez miesz -
kań ców, w cią gu ro ku zda rza się to nie
czę ściej 10 ra zy w ro ku. Na pro blem ni -
skie go po zio mu par ty cy pa cji mu si my
za wsze pa trzeć z dwóch per spek tyw:
wła dzy i oby wa te la – mó wi So bie siak -
-Pensz ko.  

Jak wy ni ka z ra por tu ISP, wła dze
gmin uwa ża ją oby wa te li za ma ło kom -
pe tent nych i ma ło od po wie dzial nych.
Jed nak bier ność nie wy ni ka je dy nie 
z opo ru wśród władz gmin, to tak że
nie chęć oby wa te li, zwłasz cza w ma łych
gmi nach wiej skich. – Ge ne ral nie miesz -
kań cy mo jej miej sco wo ści nie spe cjal nie
in te re so wa li się spra wa mi na szej gmi -
ny. Od kąd zo sta łam soł ty sem, sta ram
się uświa da miać miesz kań ców, że mu -
si my in te re so wać się spra wa mi na szej
ma łej lo kal nej spo łecz no ści, ale rów -
nież spra wa mi gmi ny. Bar dzo du żo za -
le ży tu taj od władz gmi ny, ale my też
mu si my mieć na to wpływ – mó wi Ane -
ta Zyg munt, soł tys miej sco wo ści Gać
w gmi nie Oła wa. Jej zda niem uświa da -
mia nie spo łe czeń stwa, że na le ży an ga -
żo wać się w spra wy gmi ny to pro ces,

któ ry w jej przy pad ku trze ba by ło ini -
cjo wać od gór nie. – Jest to pro ces dłu -
go trwa ły, do pie ro się za czy na. W chwi li
obec nej do pie ro bu du je my za an ga żo -
wa nie miesz kań ców ma ły mi krocz ka -
mi. Na wsi do stęp do in ter ne tu jest co -
raz szer szy, spo łe czeń stwo sta je się
bar dziej uświa do mio ne, moż na po wie -
dzieć mą drzej sze. Głów nie kła dę na -
cisk na roz mo wę, na uświa do mie nie,
że nie mo że my stać z bo ku i tyl ko na -
rze kać. Bo z bo ku spra wa zu peł nie ina -
czej wy glą da niż kie dy się w nią za an -
ga żu je – mó wi soł tys Zyg munt.

JAK ZA CHę CAć OBy WA Te lI 
DO AK TyW NO ŚCI? – DWIe Me TO Dy

W Pol sce za an ga żo wa nie oby wa te li,
zwłasz cza w ma łych gmi nach wciąż 
w naj więk szym stop niu za le ży od dzia -

łań władz lo kal nych. Je śli są one za in -
te re so wa ne udzia łem miesz kań ców 
w rzą dze niu bę dą mu sia ły sa me się po -
sta rać o stwo rze nie do te go od po wied -
nich wa run ków. Z po mo cą mo gą
przyjść dwie me to dy pod no sze nia po -
zio mu par ty cy pa cji pu blicz nej:
➤ Sto wa rzy sze nia Cen trum Wspie ra -

nia Ak tyw no ści Lo kal nej (CAL), 
➤ Fun da cji Roz wo ju De mo kra cji Lo -

kal nej (FRDL). 
Oby dwie me to dy róż nią się w swo ich

za ło że niach, dla te go z punk tu wi dze -
nia władz gmi ny, któ rej spo łe czeń stwo
nie wy ra ża za in te re so wa nia par ty cy po -
wa niem w pro ce sie de cy zyj nym naj roz -
sąd niej szym wy bo rem wy da je się me -
to da FRDL. Opar ta na krót ko ter mi no -
wych, kon kret nych pro gra mach, w któ -
rych re ali za cję an ga żo wa ne są naj -
pierw sa mo rzą dy, któ re na stęp nie od -
gór nie an ga żu ją chęt nych oby wa te li.
Po zwa la to wy ka zać się ak tyw no ścią
za rów no sa mo rzą dom, jak i oby wa te -
lom, jed nak nie do cie ra do tych, któ rzy
ta kie ini cja ty wy z za sa dy od rzu ca ją. 

KO RZy ŚCI I TRUD NO ŚCI
Par ty cy pa cja oby wa te li w spra wo wa -

niu wła dzy, je śli za cho wa się jej me ry to -
rycz ny cha rak ter, mo że mieć wpływ na
ja kość ży cia w gmi nie, po czu cie wspól -
no to wo ści i za ufa nie do or ga nów wła -
dzy. Oby wa te le, któ rych głos jest słu -
cha ny, czu ją więk sze przy wią za nie do
spo łecz no ści lo kal nej, czu ją się od po -
wie dzial ni za stan gmi ny czy dziel ni cy.
Zwięk sza się rów nież po par cie dla ad -
mi ni stra cji, gdyż z ob ce go or ga nu de cy -
du ją ce go sta je się part ne rem, z któ rym
moż na pro wa dzić roz mo wę. Ogra ni -
czo ność środ ków fi nan so wych w gmi -
nie do wy ko rzy sta nia na no we pro jek ty
lub mo der ni za cje spra wia, że klu czo we
sta je się za py ta nie miesz kań ców na ja -
kich zmia nach wła ści wie im za le ży. 

Pod sta wo wą trud no ścią jest do pro -
wa dze nie do ta kich kon sul ta cji, któ re
bę dą fak tycz nie przy no sić owo ce w po -
sta ci de cy zji i po rad, a nie je dy nie wy -
peł nia ły po stu lat zwięk sza nia ak tyw -
no ści oby wa tel skiej w gmi nie. Oby wa -
te li na le ży za chę cać do za bie ra nia gło -
su, ale też sa mi mu szą za dbać, aby ten
głos miał war tość. – Je śli bę dzie my za -
chę cać miesz kań ców, że by wie dzie li co
się dzie je w gmi nie, to wte dy bę dą mie li
więk szą wie dzę i wła dza bę dzie ich sły -
sza ła, bo ich głos bę dzie mą drzej szy.
Bę dzie o czymś mó wił, a nie je dy nie
kry ty ko wał. Z ak tyw nym spo łe czeń -
stwem le piej się roz ma wia, bo taki głos
za wie ra wię cej su ge stii – twier dzi sołtys
Ane ta Zyg munt. 

Bar�tosz�Te�sław�ski�

Po szu ki wa nie
in for ma cji na
te mat de cy zji
pod ję tej przez
wła dze

Po szu ki wa nie
wy ja śnień
de cy zji pod ję -
tej przez wła -
dze

Udział 
w kon sul ta -
cjach

Udział w pra -
cach gru py
zło żo nej z
miesz kań ców
i przed sta wi -
cie li władz

Udział w pra -
cach gru py
zło żo nej tyl ko
z miesz kań -
ców

Polska
(N=1000)

25,1% 11,8% 10,0% 2,5% 1,9%

Typ gminy
miejska
(N=680)

20,9% 9,8% 3,8% 1,2% 0,6%

wiejska
(N=168)

33,5% 14,9% 19,8% 4,4% 3,4%

miejsko-
wiejska
(N=152)

24,3% 12,3% 12,0% 3,3% 2,9%

aktywność spo łecz na jest jed nym z naj bar dziej no śnych ha seł to wa rzy szą cych dzia ła niom sa mo rzą dów. tam, gdzie oby wa te le nie par ty cy -
pu ją szu ka się błę dów po stronie sa mo rzą dów. tym cza sem przy czy na mo że le żeć zu peł nie gdzie in dziej.

Obie me to dy – Sto�wa�rzy�sze�nia�CAL�i�Fun�da�cji�Roz�wo�ju�De�mo�kra�cji�Lo�-
kal�nej�wza jem nie się uzu peł nia ją.�Ta�pierw�sza�jest�skie�ro�wa�na�na�dzia�-
ła�nia�dłu�go�fa�lo�we,�na�zmia�nę�sys�te�mo�wą�w�śro�do�wi�sku�lo�kal�nym;�dru�ga�na
dzia�ła�nia�ra�czej�krót�ko�ter�mi�no�we.�W�za�leż�no�ści�od�me�to�dy�ina�czej�jest�też

pro�wa�dzo�ny�pro�ces�pod�no�sze�nia�par�ty�cy�pa�cji�–�w�wy�pad�ku�FRDL�są�to�ra�czej�ze�wnętrz�ne�dzia�-
ła�nia�eks�perc�kie,�do�rad�cze�kie�ro�wa�ne�do�sa�mo�rzą�dów.�CAL�kła�dzie�na�cisk�na�dzia�ła�nia�we�-
wnątrz�śro�do�wi�ska,�na�obej�mo�wa�nie�ni�mi�jak�naj�więk�szej�licz�by�uczest�ni�ków.�
To, któ rą me to dę za sto so wać za le ży więc w du żej mie rze od po trzeb lo kal nych i kon dy cji
par ty cy pa cji pu blicz nej w kon kret nym śro do wi sku lo kal nym. Bez�wąt�pie�nia�mo�del�FRDL�le�-
piej�spraw�dzi�się�w�śro�do�wi�sku�sa�mo�rzą�dów�ak�tyw�nych,�któ�re�chcą�włą�czać�oby�wa�te�li�w�pro�ce�sy
de�cy�zyj�ne�i�po�trze�bu�ją�po�pro�stu�w�tym�pro�ce�sie�wspar�cia.�Dzia�ła�nia�CAL�bę�dą�ade�kwat�niej�sze�w
śro�do�wi�skach�bier�nych,�w�któ�rych�po�trzeb�ne�jest�do�ko�na�nie�ca�ło�ścio�wej�zmia�ny,�prze�obra�że�nie�re�-
la�cji�mię�dzy�wła�dzą�i�oby�wa�te�la�mi,�za�kwe�stio�no�wa�nie�do�tych�cza�so�we�go�spo�so�bu�my�śle�nia.

opinia | wybór metody zależy od lokalnych potrzeb

Paulina Sobiesiak-Penszko, kierownik/starszy analityk Programu
Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego

Kiedy obywatele nie są aktywni

Fak ty | w po szcze gól nych ty pach gmin możliwe są różne for my za an ga żo wa nia
miesz kań ców w po dej mo wa nie de cy zji 

źródło: Instytut Spraw Publicznych
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TEMAT MIESIÑCA
e-administracja

We dług ra por tu Mi ni ster stwa Ad mi -
ni stra cji i Cy fry za cji „Wpływ cy fry za cji
na dzia ła nie ad mi ni stra cji pu blicz nej w
Pol sce w 2013 ro ku” je dy nie 8 proc.
urzę dów w sek to rze ad mi ni stra cji sa -
mo rzą do wej po sia da do ku ment stra te -
gicz ny roz wo ju te le in for ma tycz ne go.
Więk szość urzę dów ja ko głów ną ba rie -
rę zwią za ną z roz wo jem cy fry za cji wy -
mie nia  zbyt ma ły bu dżet na za da nia
zwią za ne z cy fry za cją dzia łań i usług.

Wśród ba da nych urzę dów (w ba da niu
wzię ło udział po nad 1600 urzę dów ad -
mi ni stra cji sa mo rzą do wej i pań stwo -
wej) po zy tyw nie wy róż nia się wo je -
wódz two ślą skie, któ re ma naj wyż szy
w Pol sce od se tek urzę dów udo stęp nia -
ją cych usłu gi elek tro nicz ne in ne niż
opar te o tzw. wzór pi sma ogól ne go (78
proc. przy śred niej 47 proc. dla ca łe go
kra ju). 

– Pod sta wo wą przy czy ną te go sta nu
rze czy jest funk cjo no wa nie re gio nal nej
Plat for my SEKAP (Sys tem Elek tro -
nicz nej Ko mu ni ka cji Ad mi ni stra cji Pu -
blicz nej). Ideą pro jek tu by ło stwo rze nie
te le in for ma tycz ne go śro do wi ska dla
świad cze nia usług pu blicz nych dro gą
elek tro nicz ną oraz dzia ła nia ana li tycz -
ne i or ga ni za cyj ne zwią za ne z przy go -
to wa niem part ne rów pro jek tu do efek -
tyw ne go wdro że nia te go śro do wi ska.
Tym sa mym w 2005 r. do pro jek tu przy -
stą pi ło 54 part ne rów (jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go) w tym wo je wódz -
two ja ko li der. Pod sta wą suk ce su był
sze ro ki krąg współ pra cy oraz wy mia na
do świad czeń po mię dzy JST w re gio nie
– to da je nam dziś łącz nie 122 part ne -
rów oraz 249 jed no stek or ga ni za cyj -
nych – mó wi Krzysz tof Drob nic ki ze
Ślą skie go Cen trum Spo łe czeń stwa In -
for ma cyj ne go, któ ry wśród ba rier we
wdra ża niu e -ad mi ni stra cji w re gio nie
wy mie nia uwa run ko wa nia praw ne,
które nie na dą ża ją  za roz wo jem e -ad -
mi ni stra cji, a tak że przy zwy cza je nia
urzęd ni ków i oby wa te li do tra dy cyj ne -
go spo so bu za ła twia nia spraw. 

Po dob ny pro blem do strze ga Edy ta
Wro tek, rzecz nik wo je wo dy war miń -
sko -ma zur skie go. – Wy da je się, że oby -
wa te le nie do ce nia ją te go, w ja ki spo sób
e -ad mi ni stra cja mo że uła twić im funk -
cjo no wa nie. W wo je wódz twie war miń -

sko -ma zur skim jest rów nież wciąż nie -
zbyt wy so ka do stęp ność do usług in ter -
ne to wych, choć po wo li roz wi ja się in -
ter net sze ro ko pa smo wy.

Z ba da nia przed sta wio ne go przez re -
sort ad mi ni stra cji i cy fry za cji „E -ad mi -

ni stra cja w oczach in ter nau tów 2013”
wy ni ka, że choć 90 proc. miesz kań ców
od wie dza ło stro nę in ter ne to wą swo je -
go urzę du, to pró bę za ła twie nia spra -
wy dro gą on li ne de kla ro wa ło za le d wie
35 proc. badanych. 

e -USłU GI NIe KO RZyST Ne 
DlA URZęD NI KóW

We dług Pio tra Woł łej ko, eks per ta Pra -
co daw ców RP ist nie je pew na część spo -
łe czeń stwa, dla któ rej oso bi sty kon takt
z urzęd ni kiem, bądź pa pie ro we za -
świad cze nie, za wsze bę dzie waż niej sze
od cy fro we go od po wied ni ka i ni ko go
nie na le ży zmu szać do ko rzy sta nia z e -
-ad mi ni stra cji. Nie mniej we dług eks per -
ta ma my do czy nie nia z sy tu acją, iż co -
raz więk sza licz ba oby wa te li prze no si
się do ery cy fro wej, pod czas gdy ad mi -
ni stra cja po zo sta je w erze ana lo go wej. 

– Sprzę gły się dwa ro dza je ba rier:
men tal ne oraz praw no -re gu la cyj ne.
Cięż ko stwier dzić, któ ry ro dzaj jest
istot niej szy i w więk szym stop niu ha -
mu je roz wój e -ad mi ni stra cji. Ba rie ra
men tal na jest oczy wi sta. Urzę dy 
i urzęd ni cy to nie jest wła ści wy „tar get”
dla in no wa cyj nych zmian, no wo cze -
snych tech no lo gii i roz wią zań. Ad mi ni -
stra cja po sia da wy pra co wa ną i pod par -
tą la ta mi do świad czeń prag ma ty kę pra -
cy. Wszyst ko od by wa się we dług usta lo -
nych re guł i pro ce dur, czyn no ści są po -
wta rzal ne i do brze zna ne urzęd ni kom 
– mó wi  Woł łej ko,  we dług któ re go
wszel kie zmia ny zro dzi ły by nie pew -
ność, a tak że po czu cie za gro że nia. 
E -ad mi ni stra cja wy eli mi no wa ła by
obec ny mo del funk cjo no wa nia urzę -
dów, co w kon se kwen cji pro wa dzi ło by
do sy tu acji, w któ rej część urzęd ni ków
sta ła by się zbęd na z uwa gi na fakt, że
wie le czyn no ści bę dzie prze pro wa dza -
ne przez sys te my in for ma tycz ne. 

– Urzęd ni cy bę dą mu sie li się do sto so -
wać do zu peł nie in nych wa run ków pra -
cy, zna czą co pod nieść swo je kom pe ten -
cje (nie tyl ko cy fro we), gdyż wraz z roz -
wo jem e -ad mi ni stra cji wzro śnie za po -
trze bo wa nie na ich wie dzę eks perc ką. 
– do da je Woł łej ko. Zda niem eks per ta
Pra co daw ców RP in ną for mą ba rie ry
men tal nej, a czę ścio wo tak że praw no -
-re gu la cyj nej jest po dział na tzw. „Pol -
skę re sor to wą”. – Nie mo że być tak, że
każ dy urząd, któ ry jest za in te re so wa ny
udo stęp nie niem swo ich usług w for mie
elek tro nicz nej, ro bi to sa mo dziel nie we
wła snym za kre sie i bez ko or dy na cji 
z po zo sta ły mi.  

ciąg�dalszy�na�str.�22

pol ska zaj mu je 42. miej sce na 190 w ran kin gu onZ do ty czą cym cy fro wej ad mi ni stra cji. na sto sun ko wo ni ską po zy cję według eks per tów
„za pra co wa li” za rów no urzęd ni cy, jak i spo łe czeń stwo, któ re nie do ce nia moż li wo ści wy ni ka ją cych z e -ad mi ni stra cji.

Rozwój e-administracji w Polsce hamują
bariery prawne i mentalne

Fak ty | urzędy podejmują różne działania w celu promowania e-usług

źródło: dane MAC
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Urzędy�powiatowe,�n=223

Urzędy�marszałkowskie,�n=11
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Główną� przyczyną� obaw� związanych� z wdrożeniem� płatności� terminalowych
na terenie�urzędu�są�wysokie�koszty�akceptacji�transakcji�kartowych.�W szczególności
należy�wskazać�na pobieraną�procentowo�od każdej�przeprowadzonej�operacji�opłatę
„Merchant� Service� Charge”� oraz� koszty� zmienne� dzierżawy� i serwisu� terminali
płatniczych,�jak�również�opłaty�za połączenia�autoryzacyjne.

Czym jest Merchant Service Charge?
MSC�składa�się�z opłaty�interchange�(opłata�na rzecz�organizacji�płatniczych�i banków

wydawców�instrumentu�płatniczego)�oraz�marży�agenta�rozliczeniowego.�Przyjmując,
że�stawka�MSC�dla�urzędu�wynosi 1,6%,�a wysokość�dokonywanej�płatności�to 100�zł,
ostatecznie�na koncie�urzędu�znajdzie�się 98,40�zł�(100�zł�–�1,6%�x�100).�Czasami�agenci
rozliczeniowi� proponują� przekazywanie� pełnej� kwoty� transakcji� urzędowi� i rozliczanie
kosztów� prowizji� zbiorczą� fakturą� na koniec� miesiąca.� Strona kosztowa� pozostaje
jednakże�taka�sama,�tylko�odroczona w czasie.�

Interchange fee – kość niezgody
Lwią� część� opłaty� MSC� stanowi� tzw.� interchange� fee� (IF),� czyli� należność

przekazywana bankowi� wydawcy� –� instytucji� finansowej,� która� wydała� daną� kartę
płatniczą.� Debata,� dotycząca� wysokości� stawek� interchange,� która� w zeszłym� roku
odbiła�się�szerokim�echem�w mediach,�znalazła�–�pomimo�deklaracji�obniżenia�stawki
ze� strony� organizacji� płatniczych� –� swój� finał� w nowelizacji� ustawy� o usługach
płatniczych�(Dz.�U.�2013,�poz.1271).�Choć�ustawa�weszła�w życie 1�stycznia�br.,�zapisy
dotyczące� maksymalnej� wysokości� stawek� interchange� zaczną� rzeczywiście
obowiązywać� od 1� lipca 2014.�Wynika� to� bowiem� z faktu,� iż� legislator� przewidział
okres 6�miesięcy�na dostosowanie�działalności�uczestników� rynku�usług�płatniczych
do zapisów�ustawy.�

Transakcyjność kart płatniczych w Polsce 
W 38� milionowym� kraju,� jakim� jest� Polska,� tylko� w ubiegłym� roku� wydano

około 35  mln� kart� płatniczych,� co� oznacza,� iż� statystycznie� niemal� każdy� z nas
posiada� w swoim� portfelu� kartę� umożliwiającą� m.in.� dokonywanie� płatności
w terminalach� POS� (ang.� Point� of� Sale,� punkt� handlowy).� Jak� pokazują� badania
Narodowego� Banku� Polskiego� dotyczące� zwyczajów� płatniczych� Polaków
z maja 2013�r.�w praktyce�są�to dwie�na trzy�osoby.
Według� danych� NBP� z czerwca 2014� r.� („Informacja� o kartach

płatniczych I kwartał 2014”),� pomimo� iż� średnia� wartość� pojedynczej� transakcji
bezgotówkowej� dokonywanej� kartą� płatniczą� systematycznie� spada� (ze 141 zł
pod koniec 2003�r.�do 79 zł�w I�kwartale 2014�r.),�to�jednak�rośnie�ich�liczba.�Dziesięć
lat� temu�pojedynczą�kartą�płatniczą� realizowano�średnio� trzy� transakcje�kwartalnie.
Obecnie�liczba�ta�wzrosła�do 11,2�–�czyli�niemal�czterokrotnie.�Z tego�wynika,�iż�coraz
częściej�sięgamy�po plastikowy�pieniądz.
Wraz� z obniżeniem� od 1� lipca 2014� stawek� interchange� i wynikającym� z niego

przewidywanym� spadkiem� wskaźnika� wspomnianego� wcześniej� MSC� (oczekuje� się
maksymalnie 0,99%),�transakcyjność�kart�będzie�odnotowywać�coraz�większe�wzrosty.

Obniżka Interchange Fee i Merchant Service Charge to
jednak za mało w przypadku płatności w urzędach 
Wprowadzenie� płatności� terminalowych� w urzędzie� przy zastosowaniu� obecnie

funkcjonującego� modelu,� bazującego� na stawce� Merchant� Service� Charge,� jest
obarczone�wysokimi�kosztami.�Urząd�musi�się�liczyć�nie�tylko�z koniecznością�poniesienia
kosztów�wdrożeniowych�(podłączenia,�instalacje�teleinformatyczne,�terminale,�etc.),�ale
także�z cyklicznie�otrzymywanymi�fakturami�o często�trudnej�do oszacowania�wysokości
(zmiennej�i zależnej�od kwot�transakcji�dokonanych�przez�poszczególnych�interesantów
w placówce�urzędu).�

Czy można inaczej?

Rozwiązanie�stworzone�przez�PWPW S.A.� i�wdrożone� już�w�kilkunastu�urzędach�
w�Polsce�bazuje�na płaskich�stawkach�interchange�fee,�dedykowanych�dla�płatności
w segmencie� administracji� państwowej.� Pozwala� to� na łatwą� kalkulację� kosztów
związanych� z ewentualnym� wprowadzeniem� obsługi� płatności� terminalowych
w urzędzie.� Jest� to� związane� z faktem� przyznania� dla� rozwiązania� PWPW S.A.�
przez� organizacje� płatnicze� wspomnianej� wyżej� dedykowanej� stawki
rozliczeniowej� –� MCC� Government.� Co� więcej� koszt� obsługi� transakcji� nie� leży
po stronie� urzędu,� a interesanta� (jest� on� stały� i niezależny� od kwoty� realizowanej
transakcji).� Tym� samym� cała� kwota� przewidziana ustawowo� z tytułu� opłat
za wykonanie�czynności�administracyjnej�trafia�–�bez�potrąceń�–�na konto�urzędu.

W odróżnieniu�od dotychczas�spotykanych� rozwiązań,�przewidujących�wyposażenie
jedynie�kas�urzędu�w terminale�płatnicze,�rozwiązanie�PWPW S.A.�zakłada�umieszczenie
terminali� także� na stanowiskach� obsługi� interesantów� oraz� ich� integrację� z usługami
platformy� Info-Car.pl� (obejmuje�serwisy:�Pojazd� i Kierowca,�WORD).�W konsekwencji
interesant� może� dokonać� zapłaty� za czynności� administracyjne� związane�
np.� z wydawaniem�uprawnień�do kierowania�pojazdami�czy� rejestracją�pojazdów�bez
konieczności�odchodzenia�od stanowiska�obsługującego�go�urzędnika.�Ścisła�integracja
systemów� funkcjonujących�w urzędzie� z terminalem� sprawia,� iż� nie�ma� konieczności
ręcznego� wpisywania� kwoty� bezpośrednio� na terminalu� czy� długiego� oczekiwania
na potwierdzenie�realizacji�transakcji.�Wszystko�dzieje�się�w pełni�automatycznie,�dzięki
czemu�cały�proces�ulega�nie�tylko�znacznemu�skróceniu,�ale�również�uproszczeniu.
Warto�podkreślić,�że�Info-Car.pl�to�nie�tylko�płatności�w urzędzie,�ale�również�system

pozwalający�na dokonanie�opłaty�przez�internet�i okazanie�stosownego�potwierdzenia
już�w�placówce.�Potwierdzenie�transakcji�jest�opatrzone�indywidualnym�numerem�oraz
kodem�QR.�Wprowadzenie�numeru�bądź�zeskanowanie�kodu�automatycznie�powoduje
wyszukanie� w systemie� Info-Car� właściwej� sprawy.� Dopuszczenie� możliwości
realizowania� przez� interesanta� płatności� za poszczególne� czynności� administracyjne
drogą� internetową� pozwala� na znaczne� skrócenie� czasu� obsługi� danej� osoby� już
bezpośrednio�w placówce�urzędu.
Nowe� formy� płatności�w wydziałach� komunikacji� znacznie� upraszczają� procedury

wydawania� dokumentów.� Interesant� spędza�w urzędzie�mniej� czasu,� a proces� jego
obsługi�przebiega�sprawniej.�To� z kolei�wpływa�na zmniejszenie�kolejek�oraz�wzrost
zadowolenia�ze�świadczonych�przez�urząd�usług.�A wszystko�za sprawą�zaoferowania
szerszej�gamy�form�płatności.

Pytania?    kontakt@info-car.pl

Proces cyfryzacji polskich urzędów przebiega dynamicznie od kilku lat,

jednakże możliwość płatności kartą płatniczą bezpośrednio w urzędzie

niestety wciąż należy do rzadkości.

Rewolucja w płatnościach w urzędzie
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dokończenie�ze�str.�20
W ten spo sób po wsta ją licz ne, nie -

kom pa ty bil ne ze so bą plat for my. Po wo -
du je to cha os po stro nie ad mi ni stra cji, 
a tak że po stro nie od bior cy koń co we go
tych plat form, czy li oby wa te la. Co wię -
cej, po głę bia się on przy mar no tra wie -
niu środ ków po zy ska nych z fun du szy
eu ro pej skich, gdyż po szcze gól ne urzę -
dy re ali zu ją pro jek ty z ich udzia łem. W
ten spo sób ma my licz ne plat for my, któ -
re wpro wa dza ją po dział na Pol skę re -
sor to wą w sie ci. Nie ste ty, ten po dział w
sie ci nie ma ra cji by tu. Stąd bar dzo ni -
skie za in te re so wa nie ze stro ny oby wa -
te li ko rzy sta niem z roz ma itych e -usług
– uwa ża Woł łej ko i przy wo łu je sta ty sty -
ki do ty czą ce e -PUAPu (elek tro nicz na
Plat for ma Usług Ad mi ni stra cji Pu blicz -
nej) z któ rych wy ni ka, że rocz nie za ła -
twia ne jest tam je dy nie 11 tys. spraw. 

Me to da uwie rzy tel nia nia na plat for -
mie ePUAP we dług rzecz ni ka wo je wo -
dy war miń sko -ma zur skie go mo że być
dla miesz kań ców pro ble mem w skła da -
niu do ku men tów elek tro nicz nych. 

– Trze ba iść do urzę du, któ ry po twier -
dza pro fil. Er go no mia i funk cjo nal ność
plat for my ePUP, przez któ ry skła da się
do ku men ty elek tro nicz ne do urzę -
du, mo że być trud na dla użyt kow ni ka

je śli nie miał do tąd do czy nie nia z kom -
pu te ra mi – mó wi Edy ta Wro tek.

SA MO RZą Dy BeZ PlA NóW 
ROZ WO JU USłUG IN TeR Ne TO WyCH 

Z ba da nia „Wpływ cy fry za cji na dzia -
ła nie ad mi ni stra cji pu blicz nej w Pol sce
w 2013 ro ku” wy ni ka, iż je dy nie co je -
de na sty urząd po sia da do ku ment stra -
te gicz ny w za kre sie roz wo ju te le in for -
ma tycz ne go i sy tu acja ta nie ule gła
zmia nie w po rów na niu z po przed nim
ro kiem. W sek to rze ad mi ni stra cji sa -
mo rzą do wej ta ki do ku ment po sia da
tyl ko 8 proc. urzę dów. 

W wo je wódz twie ślą skim jed nost ką
od po wie dzial ną za roz wój spo łe czeń -
stwa in for ma cyj ne go jest, po wo ła ne
przez Za rząd Wo je wódz twa, Ślą skie
Cen trum Spo łe czeń stwa In for ma cyj -
ne go, któ re zaj mu je się ko or dy na cją
oraz wdra ża niem „Stra te gii Roz wo ju
Spo łe czeń stwa In for ma cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go”. Wśród ce lów 
i kie run ków dzia łań za war tych w tym
do ku men cie znaj du ją się m.in. za gad -
nie nia do ty czą ce usług i tre ści ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem e -ad mi ni stra -
cji – mó wi Krzysz tof Drob nic ki, pod -
kre śla jąc jed no cze śnie, iż rów no le gle
do roz wo ju e -ad mi ni stra cji pro wa dzo -

ne są in ne dzia ła nia słu żą ce kom plek -
so we mu roz wo jo wi spo łe czeń stwa in -
for ma cyj ne go w re gio nie. 

We dług eks per ta Pra co daw ców RP
pod sta wo wą ro lą sa mo rzą dów powin -
no być po sia da nie funk cjo nal -
nej stro ny in ter ne to wej, po -
zwa la ją cej w ła twy i szyb ki
spo sób do trzeć do nie zbęd nych
in for ma cji. Tu taj Woł łej ko, nie
tyl ko w sa mo rzą dach, ale też
mi ni ster stwach do strze ga pro -
blem, gdyż stro ny są nie czy tel -
ne, a ich ob słu ga nie in tu icyj na,
przez co do tar cie do po trzeb -
nych in for ma cji zaj mu je du żo
cza su. Z ko lei od po wie dzial -
ność za roz wój e -ad mi ni stra cji
po win na być sku pio na w rę -
kach ministerstwa. Wów czas
za pew nio na zo sta nie ko or dy -
na cja licz nych dzia łań pro wa -
dzo nych w tym za kre sie,
przede wszyst kim jed nak za -
pew nio na zo sta nie kom pa ty -
bil ność po szcze gól nych plat form. 

Mi ni ster stwo Ad mi ni stra cji i Cy fry za -
cji od gry wa wio dą cą ro lę w za kre sie in -
for ma ty za cji pań stwa, ale nie zbęd na
jest sze ro ka współ pra ca z in ny mi re sor -
ta mi, aby pro ces in for ma ty za cji prze -
bie gał w spo sób sko or dy no wa ny. 
W tym za kre sie przy ję to Pro gram Zin -
te gro wa nej In for ma ty za cji Pań stwa, 
w któ rym okre ślo no wspól ne ce le i za -
da nia dla roz wo ju e -ad mi ni stra cji 
– mó wi rzecz nik re sor tu Ar tur Ko zio -
łek i do da je, że jed nym z na rzę dzi ko -
or dy na cji jest Ko mi tet Ra dy Mi ni strów
ds. Cy fry za cji, który ini cju je i opi niu je
pro jek ty do ku men tów rzą do wych 
w za kre sie zwią za nym z in for ma ty za -
cją ad mi ni stra cji pu blicz nej, roz wo jem
spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go, roz wo -
jem in fra struk tu ry te le in for ma tycz nej 
i za sto so wa niem tech no lo gii in for ma -
cyj nych, w tym rów nież pro jek ty kra jo -
wych do ku men tów stra te gicz nych lub
pla ni stycz nych, zwią za nych z wy ko -
rzy sta niem fun du szy eu ro pej skich
prze zna czo nych na ww. ce le. Ko mi tet
opi niu je do ku men ta cję pro jek tów in -
for ma tycz nych prze wi dy wa nych do re -
ali za cji w ad mi ni stra cji rzą do wej, któ -
rych war tość prze kra cza 5 mln zł.

POl SKA e -AD MI NI STRA CJA 
W ŚWIA TO WyCH RAN KIN GACH IDZIe
SIę W Gó Rę, Ale NIe ZNACZ NIe

W naj now szym ran kin gu ONZ
„eGovernment Su rvay 2014” do ty czą -
cym in for ma ty za cji pro ce sów za rzą -
dza nia pań stwa mi Pol ska zna la zła się
na 42. miej scu na bli sko 200 ba da nych
państw. W po rów na niu z ostat nim ze -
sta wie niem awan so wa li śmy o pięć po -
zy cji, nie mniej ta ki wy nik trud no
uznać za suk ces, bio rąc pod uwa gę
fakt, iż wy prze dzi ły nas ta kie kra je, jak
m.in. Ka zach stan, Li twa, Ło twa, Wę -
gry, Sło we nia czy Ro sja. 

Re sort ad mi ni stra cji i cy fry za cji
przy wo łu je na to miast ba da nie

„eGovernment Bench mark”, po -
wsta ją ce na zle ce nie Ko mi sji Eu ro -
pej skiej (re ali zu je jej kon sor cjum
firm kon sul tin go wych), w ra mach
któ re go ba da się i po rów nu je mię dzy

kra ja mi Eu ro pej skie go Ob -
sza ru Go spo dar cze go (28
państw UE plus Is lan dia, Nor -
we gia, Szwaj ca ria, Ser bia i
Tur cja) ta kie aspek ty usług
pu blicz nych on li ne, jak: do -
stęp ność, uży tecz ność, ła -
twość i szyb kość ko rzy sta nia
z nich, trans pa rent ność pro ce -
su ob słu gi, przej rzy stość pod -
mio tów świad czą cych usłu gi
oraz po stę po wa nie z da ny mi
oso bo wy mi, jak rów nież moż -
li wość sko rzy sta nia z usług
przez ob co kra jow ców. 

Ba da nie do wo dzi, że Pol ska
w ostat nich la tach znacz nie po -
pra wi ła swo ją po zy cję wśród
kra jów Unii. W 2007 r. zaj mo -
wa ła przed ostat nie miej sce, na -

to miast w ubie głym ro ku pla so wa ła się
na pozycji 12. 

– Zna leź li śmy się w gro nie państw,
któ re osią gnę ły do bre re zul ta ty we
wszyst kich ba da nych ob sza rach e -ad -
mi ni stra cji z wy raź nym wska za niem na
po trze bę dal sze go roz wo ju w dzie dzi nie
trans pa rent no ści i mo bil no ści trans gra -
nicz nej – mó wi rzecz nik Ko zio łek. 

STO SO WA NIe NO WO ŚCI 
TeCH NO lO GICZ NyCH MO że 
UPO WSZeCH NIć e -AD MI NI STRA CJę

Eks pert Pra co daw ców RP za krok 
w do brą stro nę uzna je przy zna nie Mi -
ni ster stwu Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji
upraw nień do ak cep ta cji wzo rów for -
mu la rzy zgła sza nych przez sa mo rzą dy,
któ re ma ją być udo stęp nio ne w for mie
elek tro nicz nej. 

– Dla zwięk sze nia do stęp no ści e -ad -
mi ni stra cji na le ży stwo rzyć jed no
wspól ne miej sce w sie ci, któ re bę dzie
peł ni ło funk cję bra my do e -usług pu -
blicz nych. Po trzeb na jest tak że apli ka -
cja na smart fo ny i ta ble ty, któ ra za pew -
ni do stęp do e -ad mi ni stra cji z każ de go
miej sca i w każ dym cza sie. Ko niecz ne
jest tak że opra co wa nie po wszech nie
do stęp ne go stan dar du we ry fi ka cji wia -
ry god no ści użyt kow ni ków e -ad mi ni -
stra cji. Stosowany dzi siaj pro fil za ufa -
ny w ePUAP czy bez piecz ny pod pis
elek tro nicz ny nie speł nia ją swo jej ro li 
– za uwa ża eks pert Pra co daw ców RP,
we dług któ re go źle się sta ło, że za nie -
cha no prac nad elek tro nicz nym do wo -
dem oso bi stym, któ ry mógł peł nić ro lę
klu cza do e -ad mi ni stra cji. Do upo -
wszech nie nia e -ad mi ni stra cji moż na
na to miast wy ko rzy stać co raz bar dziej
po pu lar ne smart fo ny i ta ble ty.

– Sko ro moż na już ko rzy stać z usług
ban ko wych za ich po śred nic twem, dla -
cze go nie moż na za ła twić spra wy urzę -
do wej wła śnie tą dro gą? – py ta Piotr
Woł łej ko.

Radosław�Święcki

Ni�ska�po�zy�cja�pol�skiej�e�-ad�mi�ni�stra�cji�w�ran�kin�gu�„eGovernment�Su�rvay”�spo�wo�-
do�wa�na�jest�wie�lo�ma�aspek�ta�mi�zwią�za�ny�mi�z�„nie�do�sko�na�ło�ścią”�e�-usług,�
a�z�ca�łą�pew�no�ścią�tak�że�ba�rie�rą�men�tal�ną�użyt�kow�ni�ków.�Na�tu�ral�ne�jest,�że�no�we
tech�no�lo�gie�spo�ty�ka�ją�się�z�nie�uf�no�ścią�od�bior�ców.�Utar�te�sche�ma�ty�dzia�ła�nia�
i�oba�wa�przed�zmia�na�mi�sta�ją�się�po�wo�dem�nie�chę�ci�do�no�wych�na�rzę�dzi.�Jed -

nak ko niecz ność roz wo ju e -ad mi ni stra cji jest na tu ral nym na stęp stwem po stę pu cy wi li za cyj -
ne go i roz wo ju tech ni ki. Cy�fry�za�cja�re�je�strów�i�ewi�den�cji,�a�tak�że�e�-usłu�gi�sta�ją�się�ko�niecz�no�ścią
wy�mu�szo�ną�przez�rze�czy�wi�stość.�Wa�dą�pol�skiej�e�-ad�mi�ni�stra�cji�jest�przede�wszyst�kim�ma�ły�ka�ta�log�ob�-
słu�gi�wa�nych�usług.�„Am�bit�ny”�in�te�re�sant,�chcąc�za�ła�twić�spra�wę�urzę�do�wą�za�po�śred�nic�twem�plat�for�-
my�elek�tro�nicz�nej,�na�po�ty�ka�nie�kom�plet�ne�pro�ce�du�ry,�zmu�sza�ją�ce,�tak�czy�ina�czej,�do�od�wie�dzin�urzę�-
du.�Fru�stru�ją�ce�są�tak�że�trud�ne,�nie�jed�no�znacz�ne�for�mu�la�rze,�wy�ma�ga�ją�ce�kon�sul�ta�cji�z�urzęd�ni�kiem.�
Wpływ�na�po�pu�la�ry�za�cję�e�-usług�za�pew�nić�ma�Roz�po�rzą�dze�nie�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�i�Ad�mi�-
ni�stra�cji�z�27�kwiet�nia�2011�r.�w�spra�wie�za�kre�su�i�wa�run�ków�ko�rzy�sta�nia�z�elek�tro�nicz�nej�plat�for�my
usług�ad�mi�ni�stra�cji�pu�blicz�nej.�Waż�na�bę�dzie�stan�da�ry�za�cja�usług�dla�ca�łe�go�kra�ju.�Przede wszyst kim
plat for ma e -ad mi ni stra cji po win na zde cy do wa nie po sze rzyć ka ta log spraw ob słu gi wa nych
elek tro nicz nie –�to�za�da�nie�w�za�kre�sie�re�gu�la�cji�praw�nych.�Do�pra�co�wa�nia�wy�ma�ga�tak�że�for�ma�kwe�-
stio�na�riu�szy,�któ�re�po�win�ny�być�bar�dziej�przy�ja�zne�użyt�kow�ni�kom.�E�-usłu�gi gwa�ran�to�wać�mu�szą�za�rów�-
no�in�te�re�san�tom,�jak�i�urzęd�ni�kom,�peł�ną�ob�słu�gę�pro�ce�su�i�skró�ce�nie�cza�su�ob�słu�gi�spra�wy.�Ce lem
po win no być jed no „miej sce”, umoż li wia ją ce w krót kim cza sie za ła twie nie sze re gu spraw
urzę do wych bez wy cho dze nia z do mu. Dla�użyt�kow�ni�ka�ze�wnętrz�ne�go�nie�bez�zna�cze�nia�bę�dzie
rów�nież�moż�li�wość�mo�ni�to�ro�wa�nia�pro�ce�su�w�trak�cie�pro�ce�do�wa�nia�spra�wy.�
Po�zy�tyw�nym�przy�kła�dem�wdra�ża�nia�elek�tro�nicz�nej�ob�słu�gi�usług�są�gmi�ny�po�wia�tu�mi�ko�łow�skie�go�
–�Mia�sto�Mi�ko�łów,�Orze�sze,�Or�non�to�wi�ce,�Ła�zi�ska�Gór�ne,�Wy�ry.�Wdra�ża�jąc�na�rzę�dzie�wspo�ma�ga�ją�ce
za�da�nia�gmin�w�za�kre�sie�pro�wa�dze�nia�elek�tro�nicz�nych�re�je�strów�i�ewi�den�cji,�za�dba�no�o�kom�ple�men�tar�-
ność�sys�te�mów�urzę�do�wych.�I�tak,�do�ku�ment�wpły�wa�ją�cy�do�miesz�kań�ca�po�przez�plat�for�mę�ePUAP�
re�je�stro�wa�ny�jest�w�urzę�do�wym�sys�te�mie�obie�gu�do�ku�men�tów�(EOD)�i�tra�fia�bez�po�śred�nio�do�apli�ka�cji
re�je�stro�wej�ob�słu�gi�wa�nej�przez�urzęd�ni�ka.�Do�ku�ment�jest�re�je�stro�wa�ny,�da�ne�z�wnio�sku�au�to�ma�tycz�nie
po�bie�ra�ne�są�do�for�mu�la�rzy�re�je�stro�wych,�a�spra�wa�mo�że�być�za�pi�sy�wa�na�gra�ficz�nie�w�sys�te�mie�GIS.
Urzęd�nik�przy�go�to�wu�je�sto�sow�ny�do�ku�ment�w�apli�ka�cji�re�je�stro�wej�np.�wy�pis�z�miej�sco�we�go�pla�nu�za�-
go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go,�któ�ry�au�to�ma�tycz�nie�tra�fia,�ja�ko�od�po�wiedź�do�sys�te�mu�obie�gu�do�ku�-
men�tów�i�zgła�sza�ją�ce�go�spra�wę�miesz�kań�ca�po�przez�ePUAP.�Kom plek so wa ob słu ga pro ce su wraz 
z wy da wa niem nie zbęd nych do ku men tów i skró ce nie cza su w zakresie ob słu gi spra wy na -
wet do dwóch dni, jest oczy wi stą ko rzy ścią dla obu stron – miesz kań ca i urzęd ni ka. Po�ko�na�-
nie�ba�rier�praw�nych,�tech�no�lo�gicz�nych�z�pew�no�ścią�spo�wo�du�je,�że�ba�rie�ry�men�tal�ne�z�cza�sem�zo�sta�ną
po�ko�na�ne,�a�e�-usłu�gi�się�spo�pu�la�ry�zu�ją.

opinia | wąski katalog usług jest wadą polskiej e-administracji

Andrzej Szostek, prezes zarządu GISPartner

Piotr Woł łej ko:
Co raz więk sza
licz ba oby wa te li
prze no si się do
ery cy fro wej,
pod czas gdy 
ad mi ni stra cja
po zo sta je w erze
ana lo go wej 
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Forum Samorządowe

Podejmujesz strategiczne 

decyzje w samorządzie? 

Pu�bli�ku�je�my�wni�kli�we�ana�li�zy,�ko�men�ta�rze�
do�naj�waż�niej�szych�pro�ble�mów�bran�ży.�Przed�-
sta�wia�my�samorządowców�i�ich�do�świad�cze�nia

Zamów�prenumeratę�na�www.forumsamorzadowe.pl

„Forum Samorządowe” 
to Twoje niezbędne 

źródło inspiracji
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zmiany podatków muszą być
ogłoszone przed końcem roku
Data�samego�uchwalenia�nie�ma
znaczenia,�o�ile�akt�normatywny�nie
zostanie�prawidłowo�ogłoszony�
–�orzekł�WSA�w�Kielcach. str. 26

kon so li da cja re cep tą na se lek cję
gmin
Ko�rzyst�ne�by�ło�by�wspól�ne�dzia�ła�nie�w�ob�li�-
czu�wy�zwań�i�pro�ble�mów�–�ja�ko�jed�na�gmi�-
na�z�jed�nym�bu�dże�tem�–�mó�wi�Jus�si�Il�ma�ri
Pa�ju�nen,�bur�mistrz�Hel�si�nek. str. 27

jak sobie radzić z… budżetem
zadaniowym
Wdrożenie�budżetu�zadaniowego�może
przyczynić�się�do�poprawy�pracy�urzędu,
lepszego�zarządzania�zadaniami�gminy,
bardziej�przejrzystej�kalkulacji�kosztów
oraz�włączenia�mieszkańców�w�proces
planowania�budżetowego. str. 28

Żo ry, po dob nie jak ca ły sub re gion
za chod ni wo je wódz twa ślą skie go,
cha rak te ry zo wa ły się do nie da w na 
z jed nej stro ny – ni skim po zio mem
ru chu tu ry stycz ne go, a z dru giej – sil -
ną toż sa mo ścią kul tu ro wą. Na te re -
nie mia sta bra ko wa ło jednak obiek tu,
przy cią ga ją ce go tu ry stów. 

ZA łO że NIA 
W kon tek ście ujem ne go sal da mi -

gra cji szcze gól nie waż ne by ło  stwo -
rze nie w mie ście wa run ków, sprzy ja -
ją cych osie dla niu się na sta łe. Prze -
pro wa dzo ne ana li zy wy ka za ły, że tu -
ry sty ka sta no wi w Żo rach je den 
z naj bar dziej per spek ty wicz nych
sek to rów roz wo ju mia sta. Wy ni ka to
przede wszyst kim z je go do sko na łej
lo ka li za cji. 

– W kon tek ście in fra struk tu ry tu -
ry stycz nej ofe ro wa nej przez Żo ry,
miesz kań cy ja ko głów ny pro blem
wy mie nia li brak miejsc pra cy oraz
brak do brych ośrod ków kul tu ry i re -
kre acji. Stwo rze nie no we go pro duk -
tu re gio nal ne go mia ło być od po wie -
dzią na po trze by miesz kań ców, do -
ty czą ce atrak cyj nej moż li wo ści spę -
dza nia cza su w spo sób ak tyw ny 
– wy ja śnia Ar ka diusz To ma szew ski,
czło nek za rzą du spół ki No we Mia -
sto, któ rej wy łącz nym wła ści cie lem
są Żo ry. 

Funk cjo no wa nie na te re nie mia sta
re gio nal ne go pro duk tu tu ry stycz ne go
mia ło tak że przy czy nić się do po pra -
wy je go wi ze run ku ja ko miej sca
atrak cyj ne go pod wzglę dem za miesz -
ka nia dla przy szłych i obec nych
miesz kań ców. Tym sa mym pro ble my,
zwią za ne z sys te ma tycz ną emi gra cją

mło dych i wy kształ co nych miesz kań -
ców, mia ły zo stać za że gna ne. 

– Bu do wa Mia stecz ka We ster no we -
go mia ła stać się  czyn ni kiem przy cią -
ga ją cym do mia sta in we sto rów two -
rzą cych no we miej sca pra cy, jak też
być mo to rem spraw czym dla roz wo ju
sze ro kie go wa chla rza usług, świad -
czo nych na rzecz tu ry stów – do da je
To ma szew ski. Mia stecz ko mia ło być
ory gi nal nym i uni kal nym miej scem 
w ska li re gio nu, w któ rym wol ny czas
bę dą spę dzać nie tyl ko miesz kań cy
wo je wódz twa ślą skie go, ale tak że go -
ście kra jo wi i za gra nicz ni.

Re AlI ZA CJA
Mia stecz ko We ster no we po wsta ło

na atrak cyj nych te re nach re kre acyj -
no -wy po czyn ko wych. Be ne fi cjen tem,
któ ry wy stę po wał o do ta cję by ła
spół ka No we Mia sto (spół ka ze 100-
proc. udzia łem Gmi ny Miej skiej Żo -
ry), któ ra za rzą dza mia stecz kiem. 

– Pro jekt za go spo da ro wa nia te re nu
za kła dał bu do wę mia stecz ka w sty lu
Dzi kie go Za cho du oraz obiek tów to -
wa rzy szą cych, a tak że wy dzie le nie
prze strze ni ko mu ni ka cyj nej dla ru -
chu pie sze go i ko ło we go wraz z za -
ple czem par kin go wym oraz te re na mi
zie lo ny mi i in fra struk tu rą tech nicz ną
– tłu ma czy Ar ka diusz To ma szew ski.
– Za kres pro jek tu obej mo wał rów -
nież wy po sa że nie te re nu w sieć wo -
do cią go wą, elek tro ener ge tycz ną, ga -
zo wą, te le ko mu ni ka cyj ną oraz ka na -
li za cyj ną. 

W ra mach pro jek tu po wsta ło 
14 obiek tów ku ba tu ro wych z prze -
zna cze niem na skle py, re stau ra cje,
sa le kon fe ren cyj ne, sa lę za baw dla

dzie ci, biu ra, po miesz cze nia noc le go -
we, to a le ty ogól no do stęp ne i ho tel.
Pro jekt obej mo wał rów nież in fra -
struk tu rę dro go wą tj. dro gi do jaz do -
we, miej sca par kin go we oraz obiek ty
ma łej ar chi tek tu ry i prze strzeń te re -
no wą – bra my wjaz do we, plac za baw
z urzą dze nia mi, wie żę do wspi nacz -
ki, ogro dze nie te re nu wy bie gu dla ko -
ni, plac we sel ny.

Pro jekt urba ni stycz ny opie rał się 
na kom po zy cji głów nej uli cy – Main
Street, o dłu go ści 150 m, przy któ rej
zlo ka li zo wa ne zo sta ły bu dyn ki, na -
wią zu ją ce ar chi tek to nicz ne do sty lu
Dzi kie go Za cho du, peł nią ce funk cję
punk tów ga stro no micz nych,
han dlo wych i roz ryw ko wych. 

Ar chi tek tu ra wszyst kich wy -
bu do wa nych obiek tów na wią -
zy wa ła do sty lu co un try i we -
stern. Styl zo stał wkom po no -
wa ny w oto cze nie, for mą na -
wią zu jąc do za bu do wy wy stę -
pu ją cej w są siedz twie. 

WNIO SKI
Mia stecz ko We ster no we

Twin pigs to dzi siaj ro dzin ny
park roz ryw ki, łą czą cy do brą
za ba wę oraz za ple cze re stau ra -
cyj ne i ho te lo we. Cie ka wym je -
go  ele men tem jest wy ko rzy sta -
nie głów nej uli cy ja ko sce ny dla
in sce ni za cji kow boj skich, w
wy ko na niu czo łów ki pol skich ka ska -
de rów. Ta kie roz wią za nie sta no wi za -
chę tę dla tu ry stów, po nie waż po zwa -
la na współ uczest nic two w każ dym z
po ka zów. Scen ki kow boj skie, m.in.
na pad na bank, sta no wią z pew no -
ścią wi zy tów kę mia stecz ka, jed nak
nie słab ną cym za in te re so wa niem cie -
szą się tak że in ne atrak cje, w tym 25-
me tro we ko ło młyń skie o kon struk cji
wpi su ją cej się w cha rak ter miej sca,
ka ru ze la Whi sky – wi ru ją ce becz ki,
bo ga to wy po sa żo ny plac dziec ka, sa -
la za baw i licz ne in te rak tyw ne atrak -
cje, w tym ki no 5D i Ta jem ni cze Pod -
zie mie. Ca ło rocz ne obiek ty ku ba tu -
ro we w sty lu ar chi tek tu ry Dzi kie go
Za cho du, użyt ko wa ne są w funk -
cjach zbli żo nych do ich ame ry kań -
skie go pier wo wzo ru. 

– Waż nym ele men tem te go miej sca
jest je go cha rak ter edu ka cyj ny.
Opra co wa na i wdro żo na ścież ka
edu ka cyj na wraz z wio ską in diań ską
i kuź nią ko wa la, po zwa la ją dzie -
ciom, mło dzie ży, a tak że do ro słym w
spo sób ak tyw ny po znać hi sto rię,
oby cza je oraz co dzien ne ży cie
miesz kań ców Dzi kie go Za cho du 
– mó wi czło nek za rzą du spół ki No -
we Mia sto. – Mia stecz ko otwie ra się
rów nież dla miesz kań ców z bo ga tą
ofer tą kul tu ral ną. Tu taj du żym za in -
te re so wa niem cie szy się pro jekt Top
Żo ry, skie ro wa ny do po cząt ku ją -
cych ar ty stów, któ rzy mo gą przez ca -

ły week end wy stę po wać na
mia stecz ko wej sce nie mu -
zycz nej i ka ba re to wej, 
w ce lu za pre zen to wa nia
swo ich umie jęt no ści dla
sze ro kiej pu blicz no ści. 

Od 2012 ro ku obiekt cie -
szy się ogrom nym za in te re -
so wa niem, o czym świad -
czyć mo że fakt, że co rocz -
nie park od wie dza ok.
200  tys. tu ry stów z wie lu
re jo nów Pol ski i świa ta.
Przed się wzię cie utrzy mu je
ren tow ność. Ca ło rocz na
dzia łal ność po zwa la na 
mi ni ma li zo wa nie ry zy ka
se zo no wo ści ru chu tu ry -
stycz ne go czy nie sta bil -

nych wa run ków at mos fe rycz nych.
Mak sy ma li za cja przy cho dów i dzia -
łań w okre sie se zo nu tj. od kwiet nia
do paź dzier ni ka oraz uzu peł nia ją ca
dzia łal ność w okre sie je sien no -zi -
mo wym po zwa la ją na dy wer sy fi ka -
cję ry zy ka i sta bil ną dzia łal ność. 

Agniesz�ka�Ro�dak

Pro�jekt:�Stwo�rze�nie�re�gio�nal�ne�go�pro�duk�tu
tu�ry�stycz�ne�go�–�bu�do�wa�Mia�stecz�ka�We�-

ster�no�we�go�w�Żo�rach�Pro�gram:�Re�gio�nal�ny
Program�Operacyjny�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�-
go�na�la�ta�2007-2013�Prio�ry�tet�III�Tu�ry�sty�ka
Dzia�ła�nie�3.2�In�fra�struk�tu�ra�oko�ło�tu�ry�stycz�-
na�Pod�dzia�ła�nie�3.2.2�In�fra�struk�tu�ra�oko�ło�-
tu�ry�stycz�na�–�pod�mio�ty�pu�blicz�ne�War�tość

pro�jek�tu: 24 100 651,36�zł�War�tość�do�fi�-

nan�so�wa�nia�z�EFRR: 6 571 558,23�zł�
Ter�min�re�ali�za�cji: 2010-2012

Ar ka diusz To -
ma szew ski:
Stwo rze nie no -
we go pro duk tu
re gio nal ne go
mia ło być od -
po wie dzią na
po trze by miesz -
kań ców

wymiana doŚwiadczeń

tematyczne parki rozrywki mogą być odpowiedzią na słabą atrakcyjność turystyczną gminy i ożywić region.

Kowboje przyciągają turystów do żor

Miasteczko jest oryginalnym miejscem w skali regionu dla gości i mieszkańców
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PRO BleM Brak moż li wo -
ści sko rzy sta nia z po mo cy
praw nej przez oso by star sze 
i nie peł no spraw ne

ROZ WIą ZA NIe Re ali za cja
pro jek tu Mo bil ny Praw nik,
da ją cego szan sę sko rzy sta -
nia z bez płat ne go po rad nic -
twa oby wa tel skie go i praw -
ne go

Od kwiet nia Sto wa rzy sze -
nie Na Rzecz Po rad nic twa
Oby wa tel skie go Dogma w
Mi ko ło wie re ali zu je pro jek ty
Mo bil ne go Biu ra Po mo cy
Praw nej dla osób na ra żo -
nych na ry zy ko wy klu cze nia
spo łecz ne go.  

– Jest to pierw szy ta ki pro -
jekt na Ślą sku, któ ry swym za -
się giem ma obej mo wać ca łe
wo je wódz two. W pierw szej
ko lej no ści cho dzi nam o do -
tar cie z po mo cą praw ną do
tych osób, któ re ze wzglę du na
stan zdro wia nie są w sta nie
oso bi ście do trzeć do miejsc, 
w któ rych mo gą uzy skać po -
moc praw ną, a za po trze bo wa -
nie na ta kie usłu gi jest bar dzo

du że – za pew nia Iwo na Ser -
beń ska pre zes Sto wa rzy sze nia
Na Rzecz Po rad nic twa Oby -
wa tel skie go Do gma. Prócz te -
go sto wa rzy sze nia, któ re jest
po my sło daw cą, w re ali za cję
przed się wzię cia włą czył się
Ca ri tas Ar chi die ce zji Ka to wic -
kiej oraz Gór no ślą ska Wyż sza
Szko ła Han dlo wa, zaś part ne -
ra mi w pro jek cie są rów nież
mi ko łow skie ko ło Pol skie go
Ko mi te tu Po mo cy Spo łecz nej,
oraz Sto wa rzy sze nie św. Jó ze -
fa w Mi ko ło wie.

– Biu ra po rad nic twa praw -
ne go są pierw szy mi ogni wa -
mi w sys te mie praw nym. To
do nas są dy, któ re nie mo gą
pro wa dzić po rad nic twa
wręcz hur to wo od sy ła ją oso -
by szu ka ją ce po rad pra wych.
Na sze biu ro świad czy usłu gi
bez płat ne, co jest bar dzo
waż ne, bo wiem wie le osób
nie stać na sko rzy sta nie z po -
mo cy kan ce la rii praw nych –
mó wi me ce nas Łu kasz Pręt -
kie wicz, je den z praw ni ków,
któ ry pod jął się świad czyć
swoje usłu gi w ra mach te go
przed się wzię cia. Do tej po ry
sto wa rzy sze nie pro wa dzi ło
Bez płat ne Biu ro Po rad Praw -
nych przy Sta ro stwie Po wia -
to wym w Mi ko ło wie.

– Głów ną za le tą tak świad -
czo ne go po rad nic twa by ła je -
go bez płat ność. Je dy ny mi nus
jest ta ki, że oso by chęt ne mu -
sia ły przyjść do biu ra, za pi sać

się na wska za ny ter min i cze -
kać na swo ją ko lej. Te raz
idzie my krok da lej, bo wiem to
my przy je dzie my do tych
osób, któ re sa mo dziel nie nie
mo gą do nas do trzeć – za zna -
cza Iwo na Ser beń ska. 

Sys tem mo bil ne go po rad nic -
twa za kła da re je stra cję osób
za in te re so wa nych uzy ska -
niem po ra dy po przez prze glą -
da rkę in ter ne to wą. W tym
wzglę dzie wspar ciem mo gą
oka zać się pra cow nicy ośrod -
ków i do mów po mo cy spo -
łecz nej, któ rzy naj le piej wie -
dzą kto ta kiej po mo cy ocze ku -
je. – Na si praw ni cy bę dą dy żu -
ro wać w part ner skich pla ców -
kach udzie la jąc po rad za in te -
re so wa nym, a je śli bę dzie ta ka
po trze ba i zgo da za in te re so -
wa ne go od wie dzą go rów nież
w je go do mu – dodaje pre zes
Ser beń ska.   

Pro jekt roz po czął się 
w kwiet niu te go ro ku, a za -
koń czy 30 kwiet nia 2016 r.
Łącz nie za pla no wa no 800 go -
dzin po rad. Do ce lo wo wspar -
ciem praw nym ob ję tych zo -
sta nie osiem pod re gio nów
woj. śląskiego: ryb nic ki, ty ski,
biel ski, ka to wic ki, gli wic ki,
so sno wiec ki, by tom ski i czę -
sto chow ski. Do tej po ry list
in ten cyj ny pod pi sa ło osiem
pod mio tów. Wśród nich są do -
my po mo cy spo łecz nej oraz
Ci ri tas Ar chi die ce zji Ka to wic -
kiej. (bj)

Iwo na Ser beń -
ska, pre zes
Sto wa rzy sze -
nia Na Rzecz
Po rad nic twa
Oby wa tel skie -
go Dogma

osoby starsze i niepełnosprawne mogą w mikołowie korzystać z usług mobilnego
prawnika, który osobiście do nich trafi.

Na gro da na pię cio le cie kar ty. Kar�ta�Tu�ry�sty
„Gdańsk�–�So�pot�–�Gdy�nia�–�Plus”�ob�cho�dzi�swo�je
pią�te�uro�dzi�ny.�Z�tej�oka�zji�dla�no�wych�jej�wła�ści�cie�li
przy�go�to�wa�no�spe�cjal�ny�kon�kurs�z�na�gro�da�mi.����W�cią�-

gu�5�lat�sprze�da�no�10�tys.�sztuk�Kar�ty�Tu�ry�sty.�W�tym
se�zo�nie,�czy�li�do�30�kwiet�nia�2015�r.�jej�po�sia�da�cze
bę�dą�mo�gli�sko�rzy�stać,�z�po�nad�250�róż�no�rod�nych
ofert�kul�tu�ral�nych�oraz�re�kre�acyj�no�-roz�ryw�ko�wych�
w�Trój�mie�ście�z�ra�ba�tem�w�re�stau�ra�cjach,�ho�te�lach,
par�kach�roz�ryw�ki,�obiek�tach�re�kre�acyj�nych�i�kul�tu�ral�-
nych.�Kar�ta�Tu�ry�sty,�to�rów�nież�moż�li�wość�do�ła�do�wa�-

nia�do�dat�ko�wych�opcji�–�Zwie�dza�nie�i�Ko�mu�ni�ka�cja�–
waż�nych�24�lub�72�go�dzi�ny�za�pew�nia�ją�cych�wstęp�do
22�obiek�tów�mu�ze�al�nych�oraz�ZOO,�a�tak�że�bez�płat�ne
ko�rzy�sta�nie�z�ko�mu�ni�ka�cji�miej�skiej�oraz�z�Szyb�kiej
Ko�le�ji�Miej�skiej�po�ca�łej�aglo�me�ra�cji�gdań�skiej.�(bj)

Pro mo cja es te ty ki w ło wi czu. W�mie�ście
ru�szy�ła�ko�lej�na�edy�cja�kon�kur�su�Zie�lo�ne�Mia�sto.�Ma
on�wy�ło�nić�naj�ład�niej�urzą�dzo�ny�ogród�i�bal�kon.�Jak
mó�wią�wła�dze�Ło�wi�cza,�ce�lem�kon�kur�su�jest�pro�mo�-
wa�nie�ak�tyw�no�ści�wśród�miesz�kań�ców�w�two�rze�niu
no�we�go�wi�ze�run�ku�wła�sne�go�oto�cze�nia�oraz�po�więk�-
sza�nie�wa�lo�rów�przy�rod�ni�czych�i�kra�jo�bra�zo�wych�Gmi�-
ny�Mia�sta�Ło�wi�cza,�a�jed�no�cze�śnie�po�pra�wa�wy�glą�du
es�te�tycz�ne�go�mia�sta.�(rś)

Pa ra dy pro mu ją wo je wódz two pod la skie.
W�czerw�cu�pa�ra�dy�prze�szły�uli�ca�mi�Łom�ży�i�Su�wałk.
Wzię�ło�w�nich�udział�w�su�mie�po�nad�1200�osób,�re�-
pre�zen�tu�ją�cych�róż�ne�ze�spo�ły�te�atral�ne,�ta�necz�ne,�mu�-
zycz�ne,�gru�py�re�kon�struk�cyj�ne�i or�kie�stry.�Pro�jekt

„Pod�la�skie�–�od�wiecz�na po�trze�ba�na�tu�ry”�to�kam�pa�nia
wi�ze�run�ko�wa�re�gio�nu,�re�ali�zo�wa�na ze�środ�ków�unij�-
nych�przez�Urząd�Mar�szał�kow�ski�Wo�je�wódz�twa�Pod�la�-
skie�go.�Koszt�ca�łe�go�pro�jek�tu�wy�no�si�bli�sko�8�mln�zł,
na�pa�ra�dy�prze�zna�czo�no�po�nad�800�tys.�zł.�(rp)

Bie gacz i że glarz wy pro mu ją Iła wę. Sa�-
mo�rząd�Iła�wy�był�głów�nym�or�ga�ni�za�to�rem�wy�ści�gu�Je�-
zio�rak�Chal�len�ge,�w�któ�rym�7�czerw�ca�ry�wa�li�zo�wa�li
ma�ra�toń�czyk�Mi�chał�Zło�tow�ski�oraz�że�glarz�Ka�rol�Gór�-

ski.�W�pierw�szej�edy�cji�za�wo�dów�zwy�cię�żył�bie�gacz.
Dy�stans�wo�kół�Je�zio�ra�ka,�naj�dłuż�sze�go�je�zio�ra�w�kra�ju
po�ko�nał�w�5�go�dzin�i�51�mi�nut.�Pły�ną�ce�mu�jach�tem

re�ga�to�wym�kla�sy�730�Ka�ro�lo�wi�Gór�skie�mu�za�ję�ło�to�
6�go�dzin�i�15�mi�nut.��–�Wy�ścig�był�oka�zją�do�wy�pro�-
mo�wa�nia�le�żą�ce�go�na�te�re�nie�Par�ku�Kra�jo�bra�zo�we�go
Po�je�zie�rza�Iław�skie�go�Je�zio�rak,�któ�ry�zo�stał�za�li�czo�ny
do�jed�ne�go�z�7�No�wych�Cu�dów�Pol�ski.�Dzię�ki�ka�me�rze
umiesz�czo�nej�na�sa�mo�cho�dzie,�któ�ry�to�wa�rzy�szył�bie�-
ga�czo�wi�oraz�na�jach�cie�ry�wa�li�za�cję�mo�gli�bez�po�śred�-
nio�śle�dzić�in�ter�nau�ci�–�wy�ja�śnia�Mi�chał�Mło�tek,�kie�-
row�nik�Wy�dzia�łu�Pro�mo�cji�i�Współ�pra�cy�z�Za�gra�ni�cą�
w�iław�skim�ma�gi�stra�cie.�(bj)

Krza no wi ce pro mu ją zdro we od ży wia nie
wśród dzie ci. W�gmi�nie�wy�star�to�wał�kon�kurs�pla�-
stycz�ny,�któ�re�go�ha�słem�prze�wod�nim�jest:�„Zdro�wo
jem”.�Ad�re�so�wa�ny�jest�on�do�naj�młod�szych�miesz�-
kań�ców�Krza�no�wic.�Or�ga�ni�za�to�rzy�kon�kur�su�pod�kre�śla�-
ją,�że�po�przez�te�go�ty�pu�ini�cja�ty�wy�chcą�pro�mo�wać
za�sa�dy�zdro�we�go�od�ży�wia�nia�wśród�przed�szko�la�ków,
bo�wiem�nie�zwy�kle�istot�ne�jest,�aby�dzie�ci�od�naj�młod�-
szych�lat�uczy�ły�się�te�go,�jak�na�le�ży�zdro�wo�i�pra�wi�-
dło�wo�się�od�ży�wiać.�(rś)

inspiracji szukaj u sąsiada

samorządy się promują

wymiana doŚwiadczeń

PRO BleM uty li za cja, se -
gre ga cja i uniesz ko dli wia nie
od pa dów w oko li cach Lu -
baw ki

ROZ WIą ZA NIe wspól na in -
we sty cja 17 gmin w no wo cze -
sny Za kład Uniesz ko dli wia -
nia Od pa dów, mo gą cy w cią -
gu ro ku prze two rzyć 63 tys.
ton od pa dów

In we sty cja po cząt ko wo zo -
sta ła za ini cjo wa na przez
osiem gmin z po wia tów ka -
mien no gór skie go, wał brzy -
skie go, ja wor skie go i zło to ryj -
skie go. Obec nie w pro jekt za -
an ga żo wa nych jest ich już 17,
w któ rych miesz ka łącz nie 150
tys. osób. W efek cie po wsta ła
naj pierw stra te gia wal ki z pro -
ble mem od pa dów jesz cze
przed wej ściem w ży cie usta -
wy, a na stęp nie ca ła in fra -
struk tu ra. Jej ser ce sta no wi
Za kład Uniesz ko dli wia nia

Od pa dów miesz czą cy się 
w Lu baw ce. W je go ha li pra -
cu je 60 ma szyn, a ca ły pro ces
nad zo ro wa ny jest przez no wo -
cze sne sys te my ste ro wa nia.
In sta la cja nie jest uciąż li wa,
po wsta ła w cią gu pro jek to wa -
nej tra sy S3. To ko lej ny do wód
na da le ko sięż ność pla nów, gdy
po wsta nie no wa dro ga kosz ty
trans por tu śmie ci znacz nie
zma le ją. Nad wszyst kim czu -
wa Przed się bior stwo Go spo -
dar ki Ko mu nal nej Sa ni kom 
z pre ze sem An drze jem Woj dy -
łą, a sam pro jekt zo stał do fi -
nan so wa ny ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej. 

Roz wią za nie to wy peł nia
wszyst kie ce le i wy tycz ne Ko -
mi sji Eu ro pej skiej do ty czą ce
go spo da ro wa nia od pa da mi.
Sa ni kom przy go to wał się do
in we sty cji za nim we szła w ży -
cie no wa usta wa śmie cio wa.
W efek cie te dol no ślą skie gmi -
ny są do sko na le przy go to wa ne
do re ali za cji jej za pi sów. No we
in we sty cje, któ re uspraw nią
od biór, uniesz ko dli wia nie 
i wtór ne wy ko rzy sta nie od pa -
dów pro wa dzo ne są rów nież
w Ka mien nej Gó rze, Ja wo rze 
i Piel grzym ce. Cał ko wi ta war -
tość obec ne go eta pu to nie mal
21 mln zł. (bt)

Andrzej
Wojdyła,
prezes
Sanikom

17 dol no ślą skich samorządów po ra dzi ło so bie sku tecz nie
z pro ble mem śmie ci. Za miast szu kać in dy wi du al nych
roz wią zań po sta no wi li za cząć dzia łać wspól nie. 

Wspólna inwestycja
gmin w odpady 

Prawnik przyjedzie z poradą
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prawowymiana doŚwiadczeń

PRO CeS Skar ga przed się -
bior cy na uchwa łę Ra dy Mia -
sta Kiel ce w przed mio cie
okre śle nia wy so ko ści sta wek
po dat ku od nie ru cho mo ści 

STRO Ny Przed się bior ca,
ra da mia sta

Wy ROK Nie waż ność
uchwa ły w czę ści do ty czą cej
ter mi nu jej wej ścia w ży cie

22 grud nia 2011 r. Ra da Mia -
sta w Kiel cach pod ję ła Uchwa -
łę w spra wie okre śle nia wy so -
ko ści sta wek po dat ku od nie -
ru cho mo ści. W jej tre ści
umiesz czo no za pis, że wcho -
dzi w ży cie po upły wie 14 dni
od dnia ogło sze nia w Dzien ni -
ku Urzę do wym Wo je wódz twa
Świę to krzy skie go i ma za sto -
so wa nie do przed mio tów opo -
dat ko wa nia okre ślo nych ni -
niej szą uchwa łą po cząw szy
od dnia 1 stycz nia 2012 r. 

Uchwa łę, któ ra w rze czy wi -
sto ści pod no si ła po dat ki dla
firm o 7 proc. i dzię ki któ rej
wpły wy do bu dże tu mia ły
wzro snąć o bli sko 4 mln zł, za -
skar żył jed nak je den z przed -
się bior ców, za rzu ca jąc ra żą ce
na ru sze nie pra wa. Je go skar ga
do ty czy ła wa dli wo ści ogło sze -
nia, gdyż uchwa ła mia ła od no -
sić skut ki praw ne jesz cze
przed jej ogło sze niem.

PODATKI Z WyPRZeDZeNIeM
Kie dy kil ka mie się cy póź niej

WSA w Kiel cach roz strzy gał
spra wę, ra da bro ni ła się,
stwier dza jąc, że nie do szło
do na ru sze nia pra wa. Jed nak
sąd uznał, że po dat nik po wi -

nien ocze ki wać pod wyż sze nia
po dat ków ze sto sow nym wy -
prze dze niem i że ich wpro wa -
dze nie po win no być zgod ne
z obo wią zu ją cym pra wem. Za -
tem o ile sam ter min pod ję cia
uchwa ły speł nił te wy ma ga nia,
to wej ście w ży cie te mu ter mi -
no wi uchy bi ło.

Uchwa ła zo sta ła opu bli ko -
wa na w dzien ni ku urzę do -
wym z 27 grud nia 2011 r. Mi -
mo że w jej tre ści zna lazł się
za pis, że ma za sto so wa nie
do przed mio tów opo dat ko wa -
nia okre ślo nych tą uchwa łą
od 1 stycz nia 2012 r., to już
par. 5 tej uchwa ły sta no wił, że
wcho dzi ona w ży cie po upły -
wie 14 dni od dnia ogło sze nia
– Za tem z uchwa ły wy ni ka, że
we szła w ży cie 11 stycz -
nia 2012 r., ale ze skut kiem
wyż sze go po dat ku od nie ru -
cho mo ści już od 1 stycz -
nia 2012 r. Nie wąt pli wie skut ki
fi nan so we dla po dat ni ków zo -
sta ły wpro wa dzo ne z da tą
wcze śniej szą niż ogło sze nie
aktu – stwier dził sąd.

Ra da pró bo wa ła bro nić się
twier dze niem, że pod ję cie
przez or ga ny gmi ny uchwa ły
w spra wie sta wek po dat ko -
wych jest „uchwa le niem sta -
wek”, o któ rym mo wa w usta -
wie i ta ką in ter pre ta cję przyj -
mo wał WSA w Bia łym sto ku.
Jed nak sąd w Kiel cach iro nicz -
nie skwi to wał to po dej ście, że
zgod nie z tym to kiem my śle nia
usta wy o po dat kach lo kal nych
i opła tach nie obo wią zy wa ła by
kon sty tu cja ani usta wa o ogła -
sza niu ak tów nor ma tyw nych.
Sąd zwró cił uwa gę, że w przy -
pad ku nie uchwa le nia sta wek,

sto su je się staw ki obo wią zu ją -
ce w ro ku po prze dza ją cym rok
po dat ko wy. – Isto ta pro ble mu
po le ga na ro zu mie niu uży te go
zwro tu „nie uchwa le nia sta -
wek”, ale w sen sie po zy tyw -
nym. A więc kie dy do cho dzi
do uchwa le nia sta wek, czy
w mo men cie pod ję cia uchwa ły,
czy do pie ro w chwi li jej pra wi -
dło we go ogło sze nia – zwró cił
uwa gę kie lec ki WSA. – Prze pis
art. 5 u. p. o. l., któ ry sta no wi
pod sta wę praw ną pod ję cia
przez ra dę gmi ny uchwa ły
w spra wie sta wek po dat ko -
wych, nie za wie ra wska zań,
kie dy ta ką uchwa łę na le ży
pod jąć. Sta no wi na to miast
o skut kach bra ku pod ję cia ta -
kiej uchwa ły do koń ca ro ku
po prze dza ją ce go rok po dat ko -
wy. Nie de fi niu je zna cze nia
zwro tu „pod ję cie uchwa ły”.
Zo bo wią za nie w po dat ku
od nie ru cho mo ści jest zo bo -
wią za niem rocz nym, a więc
staw ki okre ślo ne w uchwa le
od no szą się do ca łe go okre su,
w któ rym na po dat ni ku cią ży
obo wią zek po dat ko wy. Nie ma
wąt pli wo ści, że wy kład nię
prze pi sów w przy pad ku ich
nie ja sno ści na le ży prze pro wa -
dzać w zgo dzie z kon sty tu cją. 

PRAWO NIe DZIAłA WSTeCZ
Kon sty tu cja ja sno sta no wi,

że wa run kiem wej ścia w ży cie
ustaw, roz po rzą dzeń oraz ak -
tów pra wa miej sco we go jest
ich ogło sze nie. Za tem wa run -
kiem wej ścia w ży cie prze pi su
jest nie tyl ko je go przy ję cie
przez po sia da ją cy sto sow ną
kom pe ten cję or gan, w prze wi -
dzia nym pra wem try bie, ale

tak że ogło sze nie te go ak tu
praw ne go. Roz wi ja ją ca ten za -
pis usta wa o ogła sza niu ak tów
nor ma tyw nych i nie któ rych in -
nych ak tów praw nych pre cy -
zu je, kie dy prze pi sy wcho dzą
w ży cie. Pod ję cie uchwa ły nie
ozna cza więc tyl ko jej prze gło -
so wa nia, ale i ogło sze nie. 

WSA nie miał więc wyj ścia
i stwier dził na ru sze nie za sa dy
lex re tro non agit. Kie lec ka
uchwa ła nie kwa li fi ko wa ła się
do od stęp stwa od tej za sa dy,
prze wi du ją cej moż li wość
nada nia ak to wi nor ma tyw ne -
mu mo cy wstecz nej, je że li za -
sa dy pań stwa pra wa nie sto ją
te mu na prze szko dzie. Ra da
mia sta na wet nie pró bo wa ła
prze ko nać sę dziów, że wej ście
w ży cie tej re gu la cji z mo cą
wstecz ną by ło by ko niecz ne. 

Uchwa ła by ła by więc praw -
nie wią żą ca do pie ro od 11
stycz nia, a nie od 1 stycz nia,
jak za pi sa no w jej tre ści. Tym -
cza sem prze pi sy ja sno okre śla -
ją, że no we staw ki mo gą obo -
wią zy wać w ko lej nym ro ku po -
dat ko wym tyl ko wte dy, gdy
w ro ku po prze dza ją cym zo sta -
nie pod ję ta uchwa ła, w zna cze -
niu obej mu ją cym rów nież jej

pra wi dło wą pu bli ka cję.
Uchwa ła ra dy prze wi dy wa ła
wstecz ne skut ki praw ne, za -
tem w tej czę ści sąd uznał ją
za nie waż ną i moż li wą w re ali -
za cji do pie ro od 1 stycz -
nia 2013 r., czy li w ro ku na -
stęp nym po ro ku jej pra wi dło -
we go ogło sze nia. Po nad to za -
zna czył, że bez zna cze nia był
fakt, że skar żą cy przed się bior -
ca był obec ny na se sji pod czas
gło so wa nia nad uchwa łą i wie -
dział o niej jesz cze przed jej
opu bli ko wa niem. – Pod kre ślić
na le ży, że da ta sa me go gło so -
wa nia i uchwa le nia nie ma
zna cze nia, o ile akt nor ma tyw -
ny nie zo sta nie pra wi dło wo
ogło szo ny. Ta ki akt bo wiem bę -
dzie tyl ko pod ję ty, ale bez pu -
bli ka cji nie bę dzie obo wią zy -
wał – orzekł WSA w Kiel cach.

PIeNIąDZe DO ZWROTU
Ra da wnio sła skar gę ka sa -

cyj ną do NSA, prze cią ga jąc
spra wę aż o dwa la ta,  jed -
nak sąd  ją od rzu cił. W kon -
se kwen cji sa mo rząd mu si te -
raz od dać 2 mln zł przed się -
bior com z ty tu łu nie na leż nie
po bra ne go po dat ku. 

Mi�ko�łaj�Po�dol�ski

Data samego uchwalenia nie ma znaczenia, o ile akt normatywny nie zostanie prawidłowo ogłoszony – orzekł Wsa w Kielcach.

kalendarium przypadku

22 grud nia 2011 r. Ra�da�Mia�sta�
w�Kiel�cach�po�dej�mu�je�uchwa�łę�o�po�-
dat�ku�od�nie�ru�cho�mo�ści
27 grud nia 2011 r. uchwa�ła�zo�sta�je
opu�bli�ko�wa�na�w�dzien�ni�ku�urzę�do�wym
11 stycz nia 2012 r. uchwa�ła�wcho�-
dzi�w�ży�cie�ze�wstecz�ną�da�tą�obo�wią�-
zy�wa�nia�–�od�1�stycz�nia

1 mar ca 2012 r. przed�się�bior�ca�za�-
skar�ża�uchwa�łę�do�WSA
19 kwiet nia 2012 r. WSA�w�Kiel�-
cach�stwier�dza�nie�waż�ność�uchwa�ły�
w�czę�ści�do�ty�czą�cej�ter�mi�nu�jej�wej�-
ścia�w�ży�cie
13 czerw ca 2014 r. NSA�od�da�la
skar�gę�ka�sa�cyj�ną�ra�dy�od�wy�ro�ku�WSA

Prawnik komentuje: Zakaz działania prawa wstecz może mieć różne uzasadnienia

Kwe stia obo wią zy wa nia pra wa 
w cza sie po wsta je, gdy w okre ślo nej
spo łecz no ści wy kształ ca się or gan sta -
no wią cy nor my praw ne, któ ry sam jest
zwią za ny w swej dzia łal no ści ty mi nor -

ma mi. Mó wie nie o wstecz nej mo cy
obo wią zu ją cej jest two rze niem pew nej
fik cji. Trze ba bo wiem pa mię tać, iż akt
praw ny jest wy tycz ną okre śla ją cą spo -
sób po stę po wa nia i ma on być bodź cem
po wo du ją cym, że ad re sa ci norm bę dą
za cho wy wać się zgod nie z je go po sta -
no wie nia mi, za tem na su wa się wnio -
sek, że le gi sla tor nie mo że dać im pul su
do cze goś, co już mia ło miej sce w prze -
szło ści. Waż na jest dys po zy cja art. 5
usta wy z 20 lip ca 2000 r. o ogła sza niu
ak tów nor ma tyw nych i nie któ rych in -
nych ak tów praw nych tzn. „nada nia

ak to wi nor ma tyw ne mu wstecz nej mo -
cy obo wią zu ją cej, je że li za sa dy de mo -
kra tycz ne go pań stwa praw ne go nie sto -
ją te mu na prze szko dzie”. 

Trud no mó wić o zgod no ści dzia łań
uchwa ło daw cy z wy mie nio ny mi za sa -
da mi, gdy na da je się moc wstecz ną ak -
to wi pra wa miej sco we go po zba wia ją ce -
mu lub uszczu pla ją ce mu upraw nie nia
ad re sa tów, któ re po sia da ją oni na mo cy
do tych czas obo wią zu ją ce go ak tu i pod -
ję li na pod sta wie te go ak tu okre ślo ne
dzia ła nia praw ne w za ufa niu do
uchwa ło daw cy, bę dą ce go gwa ran tem

ich upraw nień na dzień pod ję cia tych
dzia łań. Prze pi sy re tro ak tyw ne  nie mo -
gą pro wa dzać do przy zna nia upraw -
nień mniej ko rzyst nych dla ad re sa tów. 

Za kaz dzia ła nia pra wa wstecz (lex re -
tro non agit) mo że opie rać się na róż -
nych uza sad nie niach. Pierw szym mo ty -
wem mo że być np. uj mo wa nie pra wa
ja ko re gu la to ra przy szłych za cho wań
praw nych, co ozna cza, że pra wo nie
mo że oce niać na no wo te go, co już mia -
ło miej sce. In nym jest ochro na praw
na by tych, je śli ktoś na był okre ślo ne
pra wo, nie mo że to ulec zmia nie.

radca prawny 
Mariusz filipek 
z Kancelarii Prawnej
filipek & Kamiński
sp.k.

Zmiany podatków ogłaszane do końca roku 
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samorząd na Świecie wymiana doŚwiadczeń

Na ja kim eta pie re ali za cji jest pro -
ces łą cze nia gmin w Hel sin kach
(sto li ca za mie rza skon so li do wać się
m.in z Van taa, Espoo, Si poo)?

Te ma ty ka gmin i ad mi ni stra cyj nej
struk tu ry ob sza ru me tro po li tal ne go
jest przed mio tem kil ku obec nie pro -
wa dzo nych ba dań. Po łą cze nie pię -
ciu gmin w ob sza rze me tro po li tal -
nym to wstęp na pro po zy cja śred nio -
okre so we go ra por tu jed ne go z za an -
ga żo wa nych ko mi te tów. Osta tecz ną
de cy zję mu si jed nak po prze dzić re -
fe ren dum. Wła dze miej skie nie dłu go
wy da dzą oświad cze nie w tej kwe stii.

Ja kie ko rzy ści a ja kie ry zy ka nie sie
ze so bą kon so li da cja gmin?

Jed nym z naj waż niej szych wy zwań
jest za gwa ran to wa nie, że sa mo rząd 
i de mo kra tycz ne po dej mo wa nie de -
cy zji po zo sta ną bli skie oby wa te lom.
Ko rzyst ne by ło by z pew no ścią
wspól ne dzia ła nie w ob li czu wy -
zwań i pro ble mów – ja ko jed na gmi -
na z jed nym bu dże tem. Kon so li da -
cja ob sza ru me tro po li tal ne go jest
rów nież nie sły cha nie waż na z per -
spek ty wy za trzy ma nia zja wi ska se -
gre ga cji gmin. 

Kil ka lat te mu wpa dli pań stwo na
dość ory gi nal ny po mysł bu do wa nia
pod ziem ne go mia sta w ce lu je go
roz ro stu. Pod zie mią zna la zły się
cen tra han dlo we, ba sen, a na wet
ko ściół. Jak ta kon cep cja wpły nę ła
na roz wój mia sta? Czy uda ło się
ogra ni czyć ruch sa mo cho do wy na
czym naj bar dziej pań stwu za le ża ło?

Wła ści wo ści pod ło ża skal ne go
Hel si nek umoż li wia ją bu do wę pod -
ziem nych kon struk cji. Jed nym z naj -
bar dziej in te re su ją cych je go ele men -
tów jest pod ziem ne cen trum prze -
twa rza nia da nych, któ re w swo im
sys te mie chło dze nia uży wa zim nej
wo dy mor skiej. Nad wyż ki ener gii 
zo sta ją z ko lei od pro wa dzo ne sys te -
mem rur do sie ci ciepl nej i na stęp nie
wy ko rzy sta ne do ogrze wa nia bu dyn -
ków i bie żą cej wo dy. 

Tu nel w cen trum mia sta po zwo lił
uwol nić uli ce od do staw skle po wych
i od dać je pie szym i ro we rzy stom.
Wie le kom plek sów par kin go wych
rów nież umiesz czo no pod uli ca mi, 
z ko rzy ścią dla nad ziem nej prze -
strze ni. Jed nym z naj więk szych pro -
jek tów in fra struk tu ral nych Fin lan dii
jest wy dłu że nie sie ci me tra na za -
chód – do Espoo. Dzia ła nie to po łą -
czy ści ślej ca ły ob szar me tro po li tal -
ny i uczy ni je go roz wój bar dziej
zrów no wa żo nym. 

Hel sin ki zna la zły się na dru gim
miej scu w ran kin gu Eu ro pej skich
Miast Przy szło ści opra co wa nym
przed fDi ma ga zi ne (pu bli ka cję
dzien ni ka Fi nan cial Ti mes). Do ce -
nio no przede wszyst kim po ten cjał
przy cią ga nia bez po śred nich in we -
sty cji za gra nicz nych przez mia sto.
Na ja kich ob sza rach kon cen tru ją się
pań stwo wspie ra jąc in we sty cję?

Mia sto po strze gam ja ko plat for mę,
któ rej ro lą jest ofe ro wa nie moż li wie
naj lep sze go roz wo ju miesz kań com,
przed się bior com, stu den tom i in -
nym gru pom. Naj waż niej szym za da -
niem mia sta jest za pew nie nie funk -
cjo nal ne go śro do wi ska do ży cia 
i dzia ła nia. I tak, sys tem edu ka cji 
w Fin lan dii uzna ny jest za je den 
z naj lep szych na świe cie. Do brze
wy kształ co na i wy so ko wy kwa li fi ko -
wa na si ła ro bo cza to pod sta wo wy
po wód, dla któ re go je ste śmy po -
strze ga ni ja ko atrak cyj ne miej sce za -
rów no do miesz ka nia, jak i dla in we -
sty cji i biz ne su.  

Po zo sta jąc przy ran kin gach. Hel -
sin ki zna la zły się w dzie siąt ce naj -
lep szych miast do ży cia Eco no mist
In te li gen ce Unit.  Bar dzo wy so ko
oce nio no m.in. kwe stię bez pie czeń -
stwa w mie ście. Jak sto li ca dba o za -
pew nie nie bez pie czeń stwa miesz -
kań com?

Bez pie czeń stwo sta no wi istot ny
czyn nik wy zna cza ją cy po ziom ja ko -
ści ży cia w mie ście. Wiel kie in we sty -
cje w Hel sin kach ma ją na ce lu wła -
śnie za pew nie nie bez pie czeń stwa

wszyst kim miesz kań com. Zgod nie 
z obo wią zu ją cym w Fin lan dii mo de -
lem, gmi ny są od po wie dzial ne 
za wszyst kie usłu gi oprócz po li cji,
woj ska i wyż szych uczel ni. W prze -
szło ści wspie ra łem już pro jekt usta -
no wie nia gmin nej po li cji, któ ra 
zaj mo wa ła by się przy pad ka mi 
za kłó ceń po rząd ku pu blicz ne go i in -
ny mi re gio nal ny mi kwe stia mi, a tak -
że mia ła by pra wo wy da wać lo kal ne
roz po rzą dze nia. 

Jak przy jął się w sto li cy po mysł
wpro wa dze nia „mó wią ce go” ko sza na
śmie ci, za pomocą którego zna ne oso -
by dzię ku ją miesz kań com za wy rzu -
ce nie śmie ci?

Sys tem se gre ga cji od pa dów w Hel -
sin kach spraw dza się świet nie, a re cyc -
ling jest je go nie kwe stio no wa nym fun -
da men tem. W now szych dziel ni cach
pra cu je my nad sys te mem pneu ma -
tycz nych rur, któ ry wy eli mi no wał by
nie po trzeb ne kom pli ka cje w ru chu
dro go wym wy wo ła ne przez śmie ciar ki. 

W przy szłym ro ku mi nie 10 lat spra -
wo wa nia przez Pa na urzę du bur mi -
strza. Jak zmie ni ły się Hel sin ki w cią -
gu tej de ka dy?

Mia sto to pro jekt, któ ry ni gdy nie
jest cał ko wi cie go to wy, na to miast za -
wsze ewo lu uje. Klu czo wym ka mie -
niem mi lo wym w hi sto rii Hel si nek by -
ła bu do wa no we go por tu prze ła dun -
ko we go, któ ry umoż li wił usy tu owa nie
osie dli miesz ka nio wych i han dlo wych
w zna ko mi tych lo ka li za cjach do tych -

czas opa no wa nych przez kon te ne ry 
i cię ża rów ki. Po re wi ta li za cji ob sza rów
nad brzeż nych mia sto sta je się co raz
bar dziej otwar te na mo rze. In we stu je -
my rów nież moc no w roz wój Hel si nek
ja ko me tro po lii nie tyl ko otwar tej i no -
wo cze snej, ale też wy so ce funk cjo nal -
nej i ofe ru ją cej roz ryw kę. 

Za nim zo stał Pan bur mi strzem zaj -
mo wał Pan kie row ni cze sta no wi ska 
w wie lu spół kach. Ja kie są róż ni ce 
w za rzą dza niu fir mą i mia stem?

Bar dzo istot na róż ni ca wią że się 
z tym, że w sa mo rzą dzie ma my do
czy nie nia z de mo kra tycz nym pro ce -
sem po dej mo wa nia de cy zji. In ny
war ty uwa gi fakt do ty czy wy jąt ko wej
dłu go ści ka rier pro fe sjo na li stów za -
trud nia nych przez Hel sin ki. Spo śród
oko ło 40 tys. pra cow ni ków mia sta co
ro ku  oko ło 400-500 na gra dza my, ja -
ko do wód wdzięcz no ści za od da ną
służ bę   .

Rozmawiał�Radosław�Święcki

Konsolidacja receptą na selekcję gmin 
Jednym z najważniejszych wyzwań jest zagwarantowanie, że samorząd i demokratyczne podejmowanie decyzji pozostaną bliskie obywatelom. Korzystne
byłoby wspólne działanie w obliczu wyzwań i problemów – jako jedna gmina z jednym budżetem – mówi Jussi ilmari pajunen, burmistrz Helsinek.

cv | jussi ilmari pajunen

Ur.�w�1954�r.�w�Hel�sin�kach.�Fiń�ski�po�li�tyk�
i�sa�mo�rzą�do�wiec.�Ukoń�czył�stu�dia�pierw�sze�go
i�dru�gie�go�stop�nia�w�Hel�siń�skiej�Wyż�szej
Szko�le�Han�dlu.�W�1980�r.�uzy�skał�dy�plom
MBA�we�fran�cu�skiej�uczel�ni�INSEAD.�W�la�tach
1997-2005�za�sia�dał�w�ra�dzie�miej�skiej�Hel�si�-
nek.�Od�1999�r.�był�człon�kiem�za�rzą�du�mia�sta,
od�2003�r.�prze�wod�ni�czą�cym�ra�dy�miej�skiej.
Od�2005�r.�peł�ni�urząd�bur�mi�strza�Hel�si�nek.�
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zadania samorząduwymiana doŚwiadczeń

Bu dże ty za da nio we dla samorządów
nie mo gą sta no wić za stęp czej, a je dy nie
uzu peł nia ją cą for mę pre zen ta cji bu dże -
tu. Przy kła dy za sto so wa nia te go roz -
wią za nia wska zu ją, że je go kształt 
– układ, za sto so wa ne ce le i mier ni ki za -
le żą od in dy wi du al nych pre fe ren cji JST. 

– Ana li zu jąc moż li we spo so by wdro -
że nia bu dże tu za da nio we go na le ży
uświa do mić so bie kil ka fun da men tal -
nych za gad nień. Naj istot niej szą jest
wa ga de cy zji o zmia nie spo so bu za rzą -
dza nia jed nost ką – wy ja śnia Mar cin
Du bla szew ski, au dy tor we wnętrz ny 
i kon sul tant w za kre sie za rzą dza nia 
w ad mi ni stra cji pu blicz nej. –  Bez wąt -
pie nia przej ście na mo del za da nio wy
jest de cy zją stra te gicz ną, o du żych i da -
le ko sięż nych kon se kwen cjach, po dej -
mo wa ną przez oso by zaj mu ją ce naj -
wyż sze sta no wi ska.

Przed wska za niem, w ja ki spo sób da -
na jed nost ka chce wdra żać bu dżet za -
da nio wy, na le ży od po wie dzieć na za -
sad ni cze py ta nie – cze mu słu żyć ma ten
bez wąt pie nia du ży wy si łek or ga ni za -
cyj ny, a czę sto fi nan so wy? Wbrew po -
zo rom nie jest to py ta nie oczy wi ste, 
a uzgod nie nie i za ko mu ni ko wa nie
ocze ki wań w tym za kre sie za pro cen tu -
je na póź niej szych eta pach.

OSIą GA NIe ZA PlA NO WA NyCH 
Re ZUl TA TóW 

Wła dze By cha wy w bu dże cie za da -
nio wym upa try wa ły szan sę na lep sze
za rzą dza nie gmi ną. Dzię ki jego wdro -
że niu uda ło się w no wym świe tle uka -
zać hie rar chię po trzeb gmi ny, wy eks po -
no wać zna cze nie ra chun ku kosz tów,
pod nieść ran gę ra chun ku na kła dów i
efek tów, i zwięk szyć od po wie dzial ność
za przy go to wa nie i re ali za cję bu dże tu. 

Wpro wa dze nie BZ spo wo do wa ło, że
w re ali za cję kon kret nych za dań za an ga -
żo wa ne zo sta ły róż ne jed nost ki or ga ni -
za cyj ne, przy czym za re ali za cję każ de -
go za da nia od po wie dzial na by ła jed na
oso ba – ko or dy na tor. Plan fi nan so wy
przy go to wa ny zo stał tak, ja k czy nią to
pod mio ty go spo dar cze. Środ ki alo ko -
wa ne by ły tak, aby jak naj le piej słu ży ły
osią gnię ciu za mie rzo nych efek tów. Cię -
żar kon tro li ich wy dat ko wa nia zo stał
prze su nię ty z ob sza ru for mal ne go (kla -
sy fi ka cja) na oce nę, czy w wy ni ku wy -
dat ków osią gnię to za mie rzo ny re zul tat. 

De fi niu jąc za da nie bra no pod uwa gę
za kres obo wiąz ków wy ko ny wa nych
przez gmi nę, prio ry te ty usta lo ne w pro -
gra mie go spo dar czym oraz re zul tat, ja -
ki po wi nien być osią gnię ty w wy ni ku
ich re ali za cji. Każ dy z re fe ra tów de fi -
nio wał za da nie w ra mach środ ków mu
przy zna nych. W ce lu przygotowania

kom plet ne go wnio sku bu dże to we go,
oso ba od po wie dzial na spo rzą dzi ła cha -
rak te ry sty kę za da nia, sto su jąc usta lo ny
for mu larz oraz opra co wa ła plan dzia ła -
nia dla danego za da nia. Na stęp nie
kierownicy referatów lub jednostek
spo rzą dzali ze sta wie nia zbior cze w za -
kre sie wy dat ków wszyst kich za dań,
kom ple tu jąc w ten spo sób do ku men ta -
cję i prze ka zy wa li je – wraz z po stu la ta -
mi i uwa ga mi – skarb ni ko wi gmi ny. 

Elż bie ta Dwo rak, skarb nik By cha wy,
pod su mo wu jąc pro ces wdra ża nia bu -
dże tu za da nio we go w gmi nie pod kre -
śla, że przy ję ty mo del był jed nak zbyt
ob cią ża ją cy dla pra cow ni ków. – Pod -
czas pro ce su pla no wa nia wdra ża nia
bu dże tu za da nio we go na le ży zwró cić
uwa gę na to, aby pra cow ni cy nie wkła -
da li zbyt du że go na kła du pra cy w je go
re ali za cję, po nie waż po wo du je to ich
znie chę ce nie do no wych roz wią zań 
– tłu ma czy skarb nik. – Ko lej nym,
oprócz nie chę ci ka dry, pro ble mem mo -
że być złe osza co wa nie kosz tów re ali za -
cji po szcze gól nych za dań, skut ku ją ce
cią głym prze su wa niem środ ków fi nan -
so wych. Na ma wia ła bym, że by sku piać
się na naj waż niej szych za da niach me -
ry to rycz nych, a nie uj mo wać w ta kim
bu dże cie za dań ty pu ob słu ga, któ re
moż na za li czyć do kosz tów po śred nich. 

Wpro wa dze nie BZ w By cha wie wy -
mu si ło re wi zję po li ty ki po dat ko wej
gmi ny, po le ga ją cej na pod nie sie niu sta -
wek po dat ków lo kal nych o 10 proc. 
Do za dań wpi sa no tak że po pra wę ścią -
gal no ści po dat ków i opłat. Dla wy ko -
rzy sta nia wszyst kich moż li wo ści, któ re
nie sie wdro że nie BZ, ko niecz ne by ło
do sko na le nie me tod ba da nia efek tyw -
no ści za dań, wpro wa dze nie mo ni to ro -
wa nia ich re ali za cji,  sys te mu księ go wa -
nia kosz tów na za da nia, zwięk sze nie
udzia łu spo łe czeń stwa w two rze niu bu -
dże tu, czy li roz wi ja nie de mo kra tycz nej
funk cji bu dże tu za da nio we go. Na uspo -
łecz nie nie pro ce su pla no wa nia wy dat -
ków w ra mach BZ zwra ca ją tak że uwa -
gę eks per ci. – W sen sie oby wa tel skim
bu dżet za da nio wy przy czy nia się do
więk szej trans pa rent no ści, wska zu jąc,
ja kie ce le bę dą re ali zo wa ne przez fi nan -
so wa nie po szcze gól nych dzia łań – mó -
wi Ra do sław Gie rał tow ski,  tre ner 
i szko le nio wiec. – Ta ka kon struk cja
umoż li wia lep sze zro zu mie nie i de ba tę
na te mat kie run ków wy dat ko wa nia
środ ków pu blicz nych. Nie ste ty w du żej
mie rze trak to wa ny jest ja ko zło ko -
niecz ne. Wój to wie czy bur mi strzo wie
nie wi dzą w nim czę sto żad nej war to ści
do da nej dla swo jej jed nost ki.

W wy ni ku za sto so wa nia BZ w By cha -
wie na stą pi ło zwięk sze nie wy dat ków

in we sty cyj nych na go spo dar kę ko mu -
nal ną i zmniej sze nie wy dat ków na dro -
gi. Zauważalny był wyraźny zwią zek
po mię dzy for mu ło wa niem za dań bie żą -
cych a za dań in we sty cyj nych. Kosz ty
wdro że nia po nio sła w ca ło ści gmi na,
tzn. wy na gro dze nie dla kon sul tan tów
(5 tys. zł) oraz koszt szko le nia wy jaz do -
we go dla ok. 50 osób. Wdro że nie BZ
zo sta ło zre ali zo wa ne przez pra cow ni -
ków gmi ny w ra mach ich obo wiąz ków
służ bo wych. 

WIe lO leT NIe PlA NO WA NIe IN We -
STy CyJ Ne TO PO CHOD NA Ce lóW 

Bu dżet za da nio wy mo że stać się na -
rzę dziem, pro wa dzą cym do lep szej re -
ali za cji stra te gii roz wo jo wej. I w tym
przy pad ku punk tem wyj ścia są ce le,
zde fi nio wa ne w do ku men tach stra te -
gicz nych. Ist nie ją ca w Sta ra cho wi cach
tra dy cyj na pro ce du ra przy go to wa nia

bu dże tu, nie stwa rza ła moż li wo ści do
uwzględ nie nia w niej po trzeb wy ni ka ją -
cych ze stra te gii. Oso by za an ga żo wa ne
w przy go to wa nie stra te gii i pla nów wie -
lo let nich szyb ko do strze gły, że jed ną 
z pod sta wo wych ba rier dla osią gnię cia
za pi sa nych ce lów mo że stać się spo sób
pla no wa nia rocz ne go i dla te go po sta no -
wio no go zre for mo wać. – Od nie sie nie
się do ce lów, któ re czę sto na le ży na po -
trze by te go pro ce su zde fi nio wać, jest
się gnię ciem „naj głę biej” to zna czy do
sa mych pod staw funk cjo no wa nia sa -
mo rzą du wy ni ka ją cych z za dań usta -
wo wych – pod kre śla Mar cin Du bla -
szew ski. – War to zwró cić uwa gę, iż np.
in we sty cje mu szą być po chod ną ce lów
jed nost ki,  a ich sko re lo wa nie na eta pie
pla no wa nia z pod sta wo wy mi za ło że -
nia mi jest gwa ran tem za cho wa nia, bę -
dą cej czę sto kwe stio no wa nej, ce lo wo -
ści da ne go pro jek tu. Ce le mo gą być tak -
że punk tem od nie sie nia do nie mal ca łe -
go spek trum dzia łań JST.

Dla te go, rów no cze śnie z wdro że niem
BZ wpro wa dzo no w Sta ra cho wi cach
wie lo let nie pla no wa nie in we sty cyj ne.
To wa rzy szy ło mu usta le nie ran kin gu
za dań in we sty cyj nych we dług kry te -
riów opra co wa nych na pod sta wie stra -
te gii. Prio ry te ty we ry fi ko wa no tak, że
naj pierw pro po no wa nym za da niom
wa gi nada wa li pra cow ni cy wy dzia łów,
po tem kie row nic two. Za da nia in we sty -
cyj ne zo sta ły po dzie lo ne na trzy gru py:
ko niecz ne, prio ry te to we i po zo sta łe.
Ak tu al ne moż li wo ści, wy ni ka ją ce 
z ana li zy fi nan so wej za de cy do wa ły, ile
za dań in we sty cyj nych, znaj du ją cych się
na cze le li sty, mo że zo stać umiesz czo -
nych w bu dże cie. 

NIe ZA WSZe SIę UDA Je
W ob li czu ma le ją cych do cho dów po -

wia tu oraz ro sną cych po trzeb zwią za -
nych z je go ce la mi roz wo jo wy mi, głów -
nym po wo dem re for my bu dże tu w po -
wie cie gry fiń skim sta ła się ra cjo na li za -
cja wy dat ków bu dże to wych, w szcze -
gól no ści wy dat ków zwią za nych z dzia -
łal no ścią bie żą cą. Bu dżet po wia tu opra -
co wy wa ny był w spo sób tra dy cyj ny. Po -
mi mo sto so wa nia pew nych ele men tów
bu dże to wa nia za da nio we go, po dej ście
do pla no wa nia wy dat ków mia ło głów -
nie cha rak ter li nio wy. Spo sób pla no wa -
nia w opar ciu o struk tu rę wy dat ków 
z ro ku po przed nie go unie moż li wiał
uchwy ce nie związ ku po mię dzy wy dat -
kiem i je go rze czo wym za kre sem. 

Punk tem wyj ścia do zmia ny po dej ścia
pla no wa nia bu dże to we go w po wie cie
gry fiń skim by ła ana li za, w trak cie któ rej
oka za ło się, iż do stęp ne środ ki alo ko -
wa ne są na po szcze gól ne jed nost ki or -

Wdro że nie bu dże tu za da nio we go mo że przy czy nić się do po pra wy pra cy urzę du, lep sze go za rzą dza nia za da nia mi gmi ny, bar dziej przej rzy -
stej kal ku la cji kosz tów oraz włą cze nia miesz kań ców w pro ces pla no wa nia bu dże to we go.
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W po rów na niu z bu dże tem kla sycz nym, bu -
dżet za da nio wy:

po�ka�zu�je�wszyst�kie�za�da�nia�re�ali�zo�wa�ne�przez
gmi�nę�i�wska�zu�je,�co�ma�zo�stać�zre�ali�zo�wa�ne
za�te�środ�ki
po�zwa�la�ze�sta�wić�rze�czy�wi�ste�i�peł�ne�kosz�ty
re�ali�za�cji�za�dań
pre�zen�tu�je�szcze�gó�ło�we�mier�ni�ki�wy�ko�na�nia
za�dań
wska�zu�je�od�po�wie�dzial�nych�za�wy�ko�na�nie
po�szcze�gól�nych�za�dań
okre�śla�pra�co�chłon�ność�za�dań�i�czyn�no�ści
wy�ko�ny�wa�nych�przez�pra�cow�ni�ków
jest�czy�tel�ny�i�zro�zu�mia�ły�dla�miesz�kań�ców
gmi�ny�i�rad�nych
po�wsta�je�„od�do�łu”,�dzię�ki�cze�mu�pra�cow�ni�-
cy�współ�uczest�ni�czą�w�pro�ce�sie�je�go�po�-
wsta�wa�nia



ga ni za cyj ne za miast na za da nia. Bra ko -
wa ło po nad to ele men tów kon tro li efek -
tyw no ści wy ko ny wa nych za dań na eta -
pie pla no wa nia, jak i wy ko na nia bu dże -
tu, w tym kon tro li efek tyw no ści fi nan -
so wej. Wi docz ne by ło tak że ma łe za an -
ga żo wa nie jed no stek or ga ni za cyj nych
w pro ces za rzą dza nia fi nan so we go.

Re for mie pod da no bu dżet bie żą cy po -
wia tu w dzie dzi nie oświa ty, opie ki spo -
łecz nej oraz czę ścio wo dro go wnic twa.
Pra ce nad przy go to wa niem bu dże tu
roz po czę ły się pod ję ciem przez ra dę po -
wia tu uchwa ły w spra wie za dań prio ry -
te to wych i okre śle nia kie run ków po li ty -
ki bu dże to wej. Wska za no m.in. na ko -
niecz ność opty ma li za cji wy dat ków 
w dzie dzi nie oświa ty oraz ra cjo na li za -
cję funk cjo no wa nia do mów po mo cy
spo łecz nej i do mów dziec ka. 

Kosz ty, ja kie po wiat po niósł w związ -
ku z pra ca mi wdro że nio wy mi, nie mia -
ły bez po śred nie go cha rak te ru fi nan so -
we go, ale za li czyć do nich moż na na -
kład pra cy pra cow ni ków po szcze gól -
nych jed no stek or ga ni za cyj nych, zwią -
za ny z przy go to wy wa niem pla nów 
w ukła dzie za dań oraz czas pra cow ni -
ków jed no stek or ga ni za cyj nych i sta ro -
stwa, po świę co ny na spo tka nia szko le -
nio we i ro bo cze. – Przej ście na mo del
za da nio wy ozna cza po waż ne za an ga -
żo wa nie za so bów jed nost ki – za rów no
or ga ni za cyj nych, jak i czę sto fi nan so -
wych (apli ka cje wspo ma ga ją ce, szko le -
nia). Ra cjo nal ny za rzą dza ją cy bę dzie 
w sta nie uza sad nić, cze mu zmia ny ma -
ją słu żyć i wska zać ko rzy ści dla sa mo -
rzą du – po twier dza Du bla szew ski.

Po mi mo nie wąt pli wych ko rzy ści, wy -
ni ka ją cych z wdro że nia BZ, wśród któ -
rych moż na wy mie nić upo rząd ko wa nie
i ujed no li ce nie za sad pla no wa nia za dań
bu dże to wych, pod nie sie nie ja ko ści za -
rzą dza nia fi nan sa mi po wia tu, zwięk -
sze nie efek tyw no ści wy ko rzy sta nia
środ ków fi nan so wych, wła dze po wia tu
pod ję ły de cy zję o wy co fa niu się z ini cja -
ty wy pla no wa nia za da nio we go. 

– My ślę, że po peł nio no pew ne błę dy
na eta pie de cy zji o przy ję tym mo de lu
je go wdra ża nia. Za sto so wa ne roz wią -
za nia skut ko wa ły zbyt du żą pra co -
chłon no ścią przy ewi den cjo no wa niu
wy dat ków, nie by ło hie rar chi za cji zde fi -
nio wa nych za dań – tłu ma czy Iza be -
la  Świ de rek, skarb nik po wia tu gry fiń -
skie go. – Do dat ko wo, nie do koń ca zo -
sta ły prze my śla ne przy ję te mier ni ki dla
mo ni to ro wa nia efek tów bu dże tu za da -
nio we go, stąd na stą pi ły trud no ści z wy -
cią ga niem wnio sków na ko lej ne la ta.
To, co za de cy do wa ło o wy co fa niu się 
z tej ini cja ty wy to rów nież za sto so wa na
peł na do wol ność przy po dzia le kosz tów
przez jed nost ki or ga ni za cyj ne. Na
chwi lę obec ną nie roz wa ża my po now -
ne go wdra ża nia te go na rzę dzia. 

eTA PO WA NIe JeST WAż Ne 
W Zię bi cach plan pra cy z za kre su bu -

dże tu za da nio we go roz po czął się od
wy peł nie nia for mu la rzy za wie ra ją cych
da ne dla dys po nen tów w za kre sie za -

dań in we sty cyj nych i bie żą cych, wska -
zó wek do bu dże tu na da ny rok bu dże -
to wy, pro gnoz do cho dów i wy dat ków
bu dże to wych oraz wol nych środ ków na
ob słu gę dłu gu. For mu la rze by ły opra co -
wy wa ne w dwóch wer sjach: dla wy -
dzia łów urzę du oraz dla jed no stek or ga -
ni za cyj nych gmi ny Zię bi ce. Oso bą od -
po wie dzial ną za ten etap by ła skarb nik
gmi ny. Na stęp nie opra co wa no har mo -
no gram z wy szcze gól nie niem ko lej no -
ści i ter mi nów prze ka zy wa nia do ku -
men tów pla ni stycz nych w gmi nie wraz
z okre śle niem pod mio tów, któ re je
przy go to wu ją bądź opi niu ją. Oso bą od -
po wie dzial ną za ten etap by ła rów nież
skarb nik gmi ny. W dal szej ko lej no ści
przy go to wa no pro gno zy w za kre sie do -
cho dów i wy dat ków bu dże to wych oraz
usta la no wy so kość wol nych środ ków. 

– Przej ście od sys te mu tra dy cyj ne go
do mo de lu bu dże to we go jest pro ce sem
dłu go trwa łym i zło żo nym. Aby zwięk -
szyć szan se na je go po wo dze nie na le ży
wy zna czyć po szcze gól ne je go eta py,
wska zać oso by od po wie dzial ne i za an -
ga żo wa ne oraz okre ślić ter mi ny ich za -
koń cze nia – tłu ma czy Du bla szew ski. 
– Każ dy sa mo rząd jest zło żo ną i spe cy -
ficz ną or ga ni za cją, wdra ża nie bu dże tu
za da nio we go mo że więc prze bie gać
róż nie. Po dob nie in ne mo gą być lo kal ne
uwa run ko wa nia, wy mo gi i re zul ta ty
dzia łań. Jak każ dy pro ces, tak i bu dże -
to wa nie za da nio we na le ży pod da wać
cy klicz nej oce nie i udo sko na la niu. 

W ko lej nym eta pie opra co wa no 
w Zię bi cach in struk cję pla no wa nia za -
dań bu dże to wych, któ ra za wie ra ła
m.in.  de fi ni cję za da nia bu dże to we go,
wzo ry for mu la rzy wnio sków bu dże to -
wych, okre śle nie cha rak te ru za da nia
(wła sne, zle co ne, po wie rzo ne), źró dła
fi nan so wa nia za da nia, wskaź ni ki 
efek tyw no ści oraz plan dzia ła nia. 
Na stęp nie, pra cow nik księ go wo ści
przy go to wał me to do lo gię wy li cza nia
ro bo czo go dzi ny utrzy ma nia sta no wi ska
pra cy. Na stęp nym eta pem by ło włą cze -
nie miesz kań ców w pro ces bu dże to wa -
nia. Umoż li wio no im to po przez 
opra co wa nie for mu la rza wnio sku do ty -
czą ce go zgła sza nych po trzeb, za wie ra -
ją ce go m.in. na zwę pro po no wa ne go 
za da nia do uję cia w bu dże cie, stan
przy go to wa nia, za kres prac, war tość
za da nia. Zor ga ni zo wa no tak że spo tka -
nia z rad ny mi, ra da mi so łec ki mi w ce lu
przed sta wie nia opi nii do bu dże tu oraz
opra co wa no an kie ty dla miesz kań ców,
umoż li wia ją ce wy ra że nie opi nii, przed
roz po czę ciem pro ce su pla no wa nia bu -
dże tu. Miesz kań cy mo gli rów nież skła -
dać pi sem ne uwa gi do pro jek tu bu dże -
tu oraz wziąć udział w spe cjal nej se sji
ra dy miej skiej, po świę co nej dys ku sji
nad pro jek tem bu dże tu.

Re zul ta ty wpro wa dze nia bu dże tu za -
da nio we go w Zię bi cach mia ły przede
wszyst kim cha rak ter ja ko ścio wy. Pod -
sta wo wą za le tą sto so wa nia bu dże tu 
za da nio we go był wzrost moż li wo ści
gmi ny w za kre sie in te gro wa nia wy dat -
ków fi nan so wych z re ali za cją jej ce lów

stra te gicz nych. – Aby wła ści wie zbu do -
wać bu dżet opar ty na ce lach war to za -
po znać się z do stęp ną me to do lo gią sys -
te mu wy zna cza nia ce lów oraz kon stru -
owa nia mier ni ków słu żą cych oce nie ich
re ali za cji. Ob szer ne ma te ria ły z te go za -
kre su pu bli ku je Or ga ni za cja Współ pra -
cy Go spo dar czej i Roz wo ju (OECD) 
a tak że Mi ni ster stwo Fi nan sów, gdyż
jed nost ki sek to ra rzą do we go są zo bli -
go wa ne do two rze nia bu dże tów w for -
mie za da nio wej – wska zu je Du bla szew -
ski. –  De cy du jąc się na bu dże to we za -
rzą dza nie sa mo rzą dem (bo de’fac to bu -
dżet za da nio wy ozna cza in ną fi lo zo fię
za rzą dza nia) war to czer pać z do świad -
czeń jed no stek, któ re z więk szym lub
mniej szym po wo dze niem wdro ży ły bu -
dżet za da nio wy wcze śniej. 

Wdro że nie BZ w Zię bi cach zo sta ło
prze pro wa dzo ne przy współ pra cy 
z ze wnętrz ną in sty tu cją do rad czą. 
W wy ni ku jego przy ję cia na stą pi ła 
w gmi nie po pra wa w kształ to wa niu
pla no wa nych kosz tów oraz ich mo ni -
to ro wa niu. Po le ga ło to na tym, że dla
więk szo ści za dań za sto so wa no kal ku -
la cję kosz tu ca łe go za da nia bu dże to -
we go w ra mach dzia łal no ści gmi ny.
Mier ni ki efek tyw no ści sto so wa no dla
więk szo ści za dań. Przy za da niach 
z za kre su funk cjo no wa nia ad mi ni stra -
cji np. ob li cza no kosz ty jed nost ko we
wy da nia de cy zji. Zo sta ło to prze pro -

wa dzo ne w opar ciu o sza cun ko wą
oce nę pra co chłon no ści do ko na ną
przez pra cow ni ków ob słu gu ją cych da -
ne za da nie i zwe ry fi ko wa ną przez kie -
row ni ków po szcze gól nych wy dzia łów. 

PO TRZeB Ne JeD NO lI Te WSKAź NI KI 
Prze pi sy nie de fi niu ją obo wiąz ku

opra co wy wa nia bu dże tów za da nio -
wych w sa mo rzą dach. Obec nie funk -
cjo no wa nie BZ w nie któ rych JST wy ni -
ka tyl ko i wy łącz nie z ich wła snej ini cja -
ty wy od no śnie opra co wy wa nia 
i uchwa la nia bu dże tu. W ba da niu, prze -
pro wa dzo nym w 2013 r. przez Biu ro
Ana liz Sej mo wych, ja ko naj więk sze
pro ble my we wdra ża niu BZ, gmi ny wy -
mie nia ły trud no ści ze zde fi nio wa niem
wskaź ni ków efek tyw no ści i po da niem
ich ocze ki wa nych war to ści, pra wi dło -
wym zde fi nio wa niem za dań czy opo -
rem ze stro ny pra cow ni ków, wy ni ka ją -
cym z nie zro zu mie nia funk cji za rząd -
czej bu dże tu w ukła dzie za da nio wym. 

Co raz czę ściej mó wi się o tym, że Mi -
ni ster stwo Fi nan sów przy go to wu je się
do na ło że nia na gmi ny obo wiąz ku pla -
no wa nia wy dat ków w uję ciu za da nio -
wym po dob nie, jak się to dzie je na
szcze blu cen tral nym. Zda niem nie któ -
rych pra cow ni ków sa mo rzą do wych, za -
nim to na stą pi, na le ży opra co wać jed -
nak jed no li te prze pi sy. 

Agniesz�ka�Ro�dak�

zadania samorządu wymiana doŚwiadczeń

Bu dżet za da nio wy jest na rzę dziem za rzą dza nia a nie wy dat ko wa nia środ -
ków fi nan so wych. Sa�mo�rzą�dy�gmin�ne�czę�sto�my�lą�isto�tę�po�wo�ła�nia�te�go�na�rzę�-
dzia,�któ�re�ma�słu�żyć�ra�cjo�na�li�za�cji�go�spo�da�ro�wa�nia�po�sia�da�ny�mi�za�so�ba�mi,�po�-
przez�pra�wi�dło�wo�okre�ślo�ne�ce�le�i�spo�so�by�po�mia�ru�stop�nia�ich�re�ali�za�cji.�Ce�le,

któ�re�zo�sta�ją�za�ło�żo�ne�przez�gmi�nę�oka�zu�ją�się�w�60�proc.�zbyt�am�bit�ne�do�wy�ko�na�nia.�Bu�dżet�za�da�nio�-
wy�dość�czę�sto�jest�przed�sta�wia�ny�ja�ko�re�cep�ta�na�pro�ble�my�fi�nan�so�we�jed�no�stek�sek�to�ra�fi�nan�sów�pu�-
blicz�nych.�Z�pew�no�ścią�nie�jest�to�re�cep�ta�do�zre�ali�zo�wa�nia�przy�drob�nej�opła�cie.�
Wie le sa mo rzą dów za da je so bie py ta nie: to po co jest ten bu dżet za da nio wy? Czy�ta�re�cep�ta
na�pro�ble�my�fi�nan�so�we�nie�jest�zbyt�dro�ga�do�zre�ali�zo�wa�nia?�Po�co�ob�cią�żać�pra�cow�ni�ków�przy�spo�rzą�-
dza�niu�bu�dże�tu�za�da�nio�we�go�do�dat�ko�wą�pra�cą,�zwięk�szać�biu�ro�kra�cję,�sko�ro�i�tak�ist�nie�je�układ�bu�dże�tu
tra�dy�cyj�ne�go.�Ko�mu�ma�słu�żyć?�Każ�dy�kie�row�nik�jed�nost�ki,�któ�ry�ma�sze�reg�na�rzę�dzi�do�za�rzą�dza�nia
swo�ją�jed�nost�ką�do�brze�ro�zu�mie�i�czu�je�isto�tę�po�wo�ła�nia�bu�dże�tu�za�da�nio�we�go.�Ce�chą�cha�rak�te�ry�stycz�-
ną�bu�dże�tu�za�da�nio�we�go�jest�moż�li�wość�za�rzą�dza�nia�wy�dat�ka�mi�i�pod�no�sze�nie�efek�tyw�no�ści�i�dla�te�go
wy�kra�cza�on�po�za�spra�wy�fi�nan�so�we.�Ale�war�to�pa�mię�tać,�iż�przy�krym�fak�tem�mo�że�oka�zać�się�brak�wy�-
star�cza�ją�cych�środ�ków�na�kon�cie�gmi�ny�do�zre�ali�zo�wa�nia�za�mie�rzo�ne�go�w�peł�ni�pla�nu�fi�nan�so�we�go.�
Bu dżet za da nio wy jest rów nież na rzę dziem zwięk sza nia wia ry god no ści gmi ny w oczach kre -
dy to daw ców,�mo�że�być�waż�nym�in�stru�men�tem�wspie�ra�nia�po�li�ty�ki�per�so�nal�nej�w�gmi�nie�przy�umie�jęt�-
nym�je�go�wy�ko�rzy�sty�wa�niu.�Do�świad�cze�nia�kra�jo�we�i�za�gra�nicz�ne�nie�po�twier�dza�ją�peł�nej�sku�tecz�no�ści
te�go�na�rzę�dzia.�W�szcze�gól�no�ści�trud�ność�ro�dzi�wła�ści�we�wska�za�nie�mier�ni�ków�i�wskaź�ni�ków�wy�ko�ny�-
wa�nia�za�pla�no�wa�nych�za�dań.

opinia | budżet zadaniowy nie jest receptą
Radosław Gierałtowski, ekspert ekonomiczny i finansowy, główny
specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
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rekomendacje | jak tworzyć budżet zadaniowy...

Elż�bie�ta�Dwo�rak,�skarb�nik�By�cha�wy: Na�le�ży�zwró�cić�uwa�gę�na�to,�aby�pra�cow�ni�cy�nie�wkła�da�li�zbyt
du�że�go�na�kła�du�pra�cy�w�je�go�re�ali�za�cję,�po�nie�waż�po�wo�du�je�to�ich�znie�chę�ce�nie�do�no�wych�roz�wią�zań.
Na�ma�wia�ła�bym�do�te�go,�że�by�jed�nak�sku�piać�się�na�naj�waż�niej�szych�za�da�niach�me�ry�to�rycz�nych,�a�nie
uj�mo�wać�w�ta�kim�bu�dże�cie�za�dań�ty�pu�ob�słu�ga,�któ�re�moż�na�za�li�czyć�do�kosz�tów�po�śred�nich.

Mar�cin�Du�bla�szew�ski,�audytor�wewnętrzny�i�konsultant: War�to�zwró�cić�uwa�gę,�iż�np.�in�we�sty�cje
mu�szą�być�po�chod�ną�ce�lów�jed�nost�ki,�a�ich�sko�re�lo�wa�nie�na�eta�pie�pla�no�wa�nia�z�pod�sta�wo�wy�mi�za�ło�-
że�nia�mi�jest�gwa�ran�tem�za�cho�wa�nia,�bę�dą�cej�czę�sto�kwe�stio�no�wa�nej�ce�lo�wo�ści�da�ne�go�pro�jek�tu.
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ludzie

Wójt gmi ny Ku rzęt nik 
w War miń sko -Ma zur skiem zo -
stał wy bra ny nie daw no Wój -
tem Ro ku 2013 w 13. edy cji
ogól no pol skie go kon kur su
TVP 1 pod pa tro na tem Pre zy -
den ta RP oraz Mi ni stra Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi. Jak przy -
zna je, był bar dzo za sko czo ny
tym wy róż nie niem. Przy oka zji
zdo był rów nież ty tuł EkoWójta
Ro ku 2013 za dzia łal ność pro -
eko lo gicz ną w gmi nie. 

– Wy róż nio no nas m.in. za
bu do wę sie ci sa ni tar nej w kil -
ku miej sco wo ściach. Co praw -
da nie do cho dzi ona do
wszyst kich wsi, jed nak tam,
gdzie ma my roz pro szo ną za -
bu do wę, po szli śmy w kie run -
ku przy do mo wych oczysz czal -
ni. Szu ka my no wych, tań szych
i lep szych roz wią zań. Wdro ży -
li śmy se lek tyw ną go spo dar kę
od pa da mi ko mu nal ny mi.
Miesz kań cy są za do wo le ni, 
a w gmi nie jest co raz czy ściej 
– cie szy się wójt.  

SKROMNe POCZąTKI
Wójt Ro ku 20 lat te mu jesz -

cze nie ma rzył ani o wy gra niu
żad ne go ple bi scy tu, ani na wet
o zo sta niu wój tem. W ostat -
nim zda niu swo jej pra cy ma tu -
ral nej z ję zy ka pol skie go na pi -
sał „Chciał bym zro bić coś dla
pol skiej wsi”. Nie wie dział
jesz cze wte dy co, ale czuł spo -
łecz ną i mo ral ną od po wie -
dzial ność. W 1994 r. pod jął
pra cę w Urzę dzie Gmi ny 
w Ku rzęt ni ku ja ko pra cow nik
go spo dar czy. Zaj mo wał się bu -
do wą chod ni ków. Bę dąc bli sko
za dań re ali zo wa nych przez sa -
mo rząd, za czął my śleć o pra cy
na rzecz spo lecz no sci lo kal nej.
Czte ry la ta póź niej był już rad -
nym, a przez sześć spra wo wał
sta no wi sko soł ty sa. W 2002 r.
zo stał za trud nio ny w Agen cji
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za -
cji Rol nic twa w Olsz ty nie,
gdzie pra co wał aż do wy bo ru
na wój ta w 2010 r. 

Dziś, z per spek ty wy 20 lat
pra cy, ma po dob ne zda nie
do ty czą ce za dań zle co nych
przez pań stwo gmi nom, co
więk szość sa mo rzą dow ców:
– Moż na po wie dzieć, że we -
szli śmy w krwio żer czy ka pi ta -
lizm. Trze ba na wie le spo so -
bów za bie gać o pie nią dze, któ -
rych za wsze bę dzie za ma ło.

Na uczy li śmy się my śleć pro -
jek to wo i sta rać się o te środ ki,
bo ta ka jest na sza ro la, ale pie -
nię dzy wciąż bra ku je. A bez
nich za wsze trud no się rzą dzi.
Sta ram się jed nak po wta rzać
miesz kań com, że ich brak nie
mo że być ba rie rą w roz wo ju.
Dla te go za chę cam ich do
współ uczest nic twa, współ de -
cy do wa nia i współ od po wie -
dzial no ści. Je stem zwo len ni -
kiem par ty cy pa cji w za rzą dza -
niu lo kal nym. 

BIZ NeS NA WSI
Zda niem wój ta tak że spo sób

wy li cza nia in dy wi du al ne go
wskaź ni ka za dłu ża nia jest da -
le ki od ocze ki wań sa mo rzą -
dow ców, gdyż nie po zwo li na
in we sto wa nie w ko lej nych la -
tach. W gmi nie Ku rzęt nik do
gra ni cy za dłu że nia jed nak da -
le ko, gdyż świet nie roz wi ja się
ona go spo dar czo. Du ża w tym
za słu ga stre fy eko no micz nej,
któ rą uda ło się tam utwo rzyć.
– Po sta wi li śmy na sty mu lo wa -
nie roz wo ju go spo dar cze go 
– pod kre śla Woj ciech De re -
szew ski. – Chcie li śmy za chę -
cać przed się bior ców do in we -
sto wa nia u nas. Dzi siaj wieś
jest wy jąt ko wo do brze pre fe ro -
wa na ze wzglę du na fun du sze
unij ne. Uwa żam, że ro lą sa mo -
rzą dow ców jest two rze nie ta -
kich in stru men tów sty mu lu ją -
cych roz wój go spo dar ki oraz
za chę ca nie po ten cja łem in we -
sty cyj nym gmi ny, aby przed się -
bior cy chcie li do nas przy cho -
dzić. Po ob ję ciu sta no wi ska

wój ta więk szość za dań, prio ry -
te tów zwią za nych z kie ro wa -
niem sa mo rzą dem by ło dla
mnie no wych, jed nak du żą
pod po wie dzą oka za ły się ba da -
nia pro wa dzo ne wspól nie 
z Uni wer sy te tem War miń sko -
-Ma zur skim na ob sza rze gmi -
ny i wo je wódz twa. Wsłu chi -
wałem się jed no cze śnie w gło -
sy przed się bior ców. Na uczy -
łem się, ja ka jest tak na praw dę
ro la sa mo rzą dow ców w sty -
mu lo wa niu roz wo ju go spo dar -
cze go i w po zy ski wa niu in we -
sto rów. Naj waż niej sza spra wa
to utwo rze nie spe cjal nej stre fy
eko no micz nej. Dla na szej gmi -
ny to by ło wiel kie wy zwa nie.
Prze ko na li śmy jed nak urzęd ni -
ków w mi ni ster stwie go spo -
dar ki i w war miń sko -ma zur -
skiej stre fie, że to nie zbęd ne.
Uzy ska li śmy też wspar cie na
in fra struk tu rę, gdyż dla po ten -
cjal nych in we sto rów waż ne są
dro gi, sieć ka na li za cji, wo do -
cią go wej, te le in for ma tycz na,
ener ge tycz na itp.  

Waż ne dla biz ne su oka za ło
się też wpro wa dze nie 2-let niej
ulgi po dat ko wej dla przed się -
bior ców, zaś wkrót ce praw do -
po dob nie wej dzie w ży cie
uchwa ła gmi ny zwal nia ją ca
fir my z opłat i po dat ków lo kal -
nych na wet na 10 lat. Wójt nie
ukry wa, że wo li zre zy gno wać 
z tych po dat ków na rzecz sty -
mu lo wa nia roz wo ju go spo -
dar cze go i two rze nia no wych
miejsc pra cy. – Dla mnie naj -
więk szym do brem są miesz -
kań cy, a dla nich jed ną z naj -

więk szych war to ści jest pra -
ca. – Trze ba po móc lu dziom
ją zdo być – de kla ru je wójt.

SPORT OD MłA DZA
War miń ski sa mo rzą do wiec 

z ża lem przy zna je, że zbyt ma -
ło cza su po świę ca ro dzi nie. 
O ile je go cór ki są już do ro słe 
i nie wy ma ga ją już ta kiej ro dzi -
ciel skiej tro ski co daw niej,
chciał by bar dziej sku pić się na
wy cho wa niu pół to ra rocz ne go
sy na. – Nie mam jesz cze du że -
go do świad cze nia sa mo rzą do -
we go, więc za an ga żo wa łem się
w pra cę za wo do wą, stąd mo je
czę ste wy jaz dy na kon fe ren cje,
szko le nia i usta wicz ne kształ -
ce nie za wo do we. Ży cie pry -
wat ne jest dla mnie istot ne,
sta no wi dla mnie azyl od
spraw za wo do wych, dla te go
mu szę o nie dbać – przy zna je.

Ma rzy o wy pra wie Ko le ją
Trans sy be ryj ską. Za czy tu je się
w po ezji Szym bor skiej. Ale je -
go naj więk szą pa sją jest sport.
Kil ku na sto ki lu me tro wy jog -
ging da je mu wy ci sze nie i moż -
li wość spo koj ne go my śle nia. 
– Po zwa la mi to po zy tyw nie się
na ła do wać, po roz ma wiać z sa -
mym so bą, po mo dlić się. Wró -
ci łem do tej pa sji, kie dy za czą -
łem in ten syw nie pra co wać
umy sło wo. Sport od mła dza.
Bez nie go nie mógł bym spraw -
nie za rzą dzać gmi ną – wyznaje.

Mi�ko�łaj�Po�dol�ski

Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik. pasjonat biegania i poezji Wisławy szymborskiej.

cv | wojciech dereszewski

Po cho dzę z: gmi�ny�Ku�rzęt�nik�Wiek: 40
lat�Wy kształ ce nie: Ukoń�czy�łem�Wy�dział
Rol�nic�twa�i�Kształ�to�wa�nia�Śro�do�wi�ska�na
UWM�w�Olsz�ty�nie,�po�dy�plo�mo�wo�stu�dia
„Agro�-Unia”�Wie�dzy�o�UE�Mo ja ro dzi na
to: żo�na�Ka�mil�la,�cór�ki�Mal�wi�na�i�Aga�ta
oraz�syn�Fran�ci�szek�Naj więk szy ży cio wy
suk ces: prze�bie�gnię�cie�ma�ra�to�nu�w�po�-
dzię�ko�wa�niu�za�wy�bra�nie�na�sta�no�wi�sko
wój�ta�Ja kim je stem sze fem: wy�ma�ga�ją�-
cym,�ale�da�ję�swo�bo�dę�w�dzia�ła�niu�Mo je
ży cio we mot to: Sło�wo�jest�tyl�ko�cie�niem
czy�nu.�Po�dzi�wiać�na�le�ży�wiel�kie�czy�ny,�
a�nie�wiel�kie�sło�wa�Gdy bym nie by ł sa -
mo rzą dow cem byłbym: do�rad�cą�w�sfe�-
rze�ak�tyw�no�ści�lo�kal�nej�Co naj bar dziej
ce nię w lu dziach: lo�jal�ność,�uczci�wość,
kre�atyw�ność�i�od�po�wie�dzial�ność

le szek fi li piak wi ce bur mi -
strzem Alek san dro wa łódz kie -
go. No�wy�za�stęp�ca�bur�mi�strza�ma

54�la�ta,�z�wy�kształ�-
ce�nia�jest�praw�ni�-
kiem.�Le�szek�Fi�li�piak
z�pra�cą�w�sa�mo�rzą�-
dzie�zwią�za�ny�jest
od�2000�r.�Od�2001�r.
do cza�su�ob�ję�cia
no�we�go�sta�no�wi�ska
był�se�kre�ta�rzem

gmi�ny�Lu�to�miersk.�Fi�li�pia�ko�wi�pod�-
le�gać�bę�dą�wy�dzia�ły:�po�zy�ski�wa�nia
fun�du�szy�unij�nych,�or�ga�ni�za�cji�
i�spraw�oby�wa�tel�skich,�za�mó�wień
pu�blicz�nych,�kon�tro�li�i�au�dy�tu�oraz
Urząd�Sta�nu�Cy�wil�ne�go.�(rp)

Wła dy sław Mi ki tiuk na czel ni -
kiem wy dzia łu ar chi tek to nicz no -
-bu dow la ne go w Płoń sku. No�wo
wy�bra�ny�na�czel�nik�ukoń�czył�Po�li�-
tech�ni�kę�War�szaw�ską,�Wy�dział�In�ży�-
nie�rii�Lą�do�wej,�z�za�wodu�jest�in�ży�-
nierem�bu�dow�la�nym.�Po�sia�da
upraw�nie�nia�ener�ge�tycz�ne�i�pra�wo
wy�ko�ny�wa�nia�świa�dectw�ener�ge�-
tycz�nych.�Ukoń�czył�tak�że�stu�dia
po�dy�plo�mo�we�z�wy�cen�nie�ru�cho�-
mo�ści.�Wła�dy�sław�Mi�ki�tiuk�do�-
świad�cze�nie�w�bran�ży�bu�dow�la�nej
za�czął�zdo�by�wać�już�w�1978�r.�(rp)

Sła wo mir Mi klicz prze wod ni -
czą cym sej mi ku woj. pod kar -
pac kie go. Sła�wo�mir�Mi�klicz�uro�-

dził�się�10�stycz�nia
1975�r.�w�Brzo�zo�-
wie.�Ukoń�czył�stu�-
dia�praw�ni�cze�w
rze�szow�skiej�fil�li
Wy�dzia�łu�Pra�wa�i
Ad�mi�ni�stra�cji�Uni�-
wer�sy�te�tu�Ma�rii�Cu�-
rie�-Skło�dow�skiej�w

Lu�bli�nie.�Po�nad�to�ukoń�czył�stu�dia
po�dy�plo�mo�we�z�wie�dzy�o�in�te�gra�-
cji�Eu�ro�pej�skiej�w�In�sty�tu�cie�Na�uk
Po�li�tycz�nych�i�Sto�sun�ków�Mię�dzy�-
na�ro�do�wych�na�Uni�wer�sy�te�cie�Ja�-
giel�loń�skim.�W�la�tach�2002-2006
był�rad�nym�Sa�no�ka.�W�la�tach
2006-2010�był�rad�nym�sej�mi�ku
wo�je�wódz�twa�pod�kar�pac�kie�go,�
a�od�2010�do�2013�r.�człon�kiem
za�rzą�du�wo�je�wódz�twa�pod�kar�pac�-
kie�go.�(rp)

Mag da le na Mil kow ska skarb ni -
kiem Kę so wa. No�wa�skarb�nik�ma
wy�kształ�ce�nie�śred�nie�eko�no�micz�-
nie�i stu�diu�je�w So�poc�kiej�Szko�le
Wyż�szej�na kie�run�ku�eko�no�micz�-
nym.�Stu�dia�koń�czy�za rok.�Mag�da�-
le�na�Mil�kow�ska�ma�po�nad�7-let�nie
do�świad�cze�nie�w pra�cy�w księ�go�-
wo�ści�(w kę�sow�skim�urzę�dzie�gmi�-
ny).�Przez�ostat�nich�kilka�mie�się�cy
pra�co�wa�ła�w�za�stęp�stwie�na�sta�no�-
wi�sku�skarb�ni�ka�gmi�ny.�(rp)

awanse Jestem zwolennikiem partycypacji

Po�sze�rzo�na�wer�sja�
do�stęp�na�na��

www.fo�rum�sa�mo�rza�do�we.pl
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wię cej zdjęć zobaczysz na www.Fo rum sa mo rza do we.pl
Fotokronika

W jubileuszowej edycji mistrzostw wzięła udział rekordowa liczba uczestników 
– 65 samorządowców z całej Polski

Wśród na gro dzo nych w XXIV edy -
cji kon kur su „Te raz Pol ska” 2014
zna la zło się pięć jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go. W ka te go rii Gmi na
wiej ska na gro dę otrzy ma ły Mi cha ło -
wi ce, w ka te go rii Gmi ny miej sko -
-wiej skie Do bczy ce i Kar tu zy, a w ka -
te go rii Gmi ny miej skie Le gni ca i Lu -
blin. Lau re aci oprócz pa miąt ko wej
sta tu et ki otrzy mu ją bar dzo kon kret -
ne ko rzy ści. Przez 12 mie się cy, 

z moż li wo ścią prze dłu że nia, ma ją
pra wo do wy ko rzy sty wa nia Pol skie go
Go dła Pro mo cyj ne go „Te raz Pol ska”
we wszyst kich ma te ria łach pro mo -
cyj nych, na sie dzi bie urzę du gmi ny
oraz na ta bli cach dro go wych in for -
mu ją cych o wjeź dzie na te ren na gro -
dzo nej gmi ny. Otrzy ma ją rów nież
zniż ki na re kla mę w okre ślo nych me -
diach współ pra cu ją cych z Fun da cją
Pol skie go Go dła Pro mo cyj ne go, moż -

li wość uczest nic twa w im pre zach tar -
go wych i wy sta wien ni czych oraz
wspól nie z po zo sta ły mi lau re ata mi
bę dą mo gli brać udział w kam pa -
niach re kla mo wych or ga ni zo wa nych
przez Fun da cję. Spo śród wszyst kich
tych ko rzy ści naja trak cyj niej sze 
wy da je się jed nak pra wo do po słu gi -
wa nia go dłem, jed nym z naj le piej
zna nych zna ków pro mo cyj nych 
w Pol sce. W przy pad ku jed no stek sa -

mo rzą du te ry to rial ne go świad czy
ono o so lid no ści pra cy urzę du, no wo -
cze sno ści i atrak cyj no ści gmi ny dla
miesz kań ców i in we sto rów. Suk ce sy
gmin w kon kur sie „Te raz Pol ska”
przy czy nią się do bu do wy ich ma rek
oraz wzro stu ich pre sti żu. (bt)

Gala�finałowa�XXIV�edycji�konkursu�„Teraz
Polska”, 11�czerwca 2014,�Warszawa
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lublin i legnica nagrodzone godłem „Teraz Polska”

Przez dwa dni, pra wie 300 za wod -
ni ków wal czy ło o ty tuł mi strza Ma -
zow sza Sa mo rzą dów w Pił ce Noż -
nej MazoviaCup 2014.

Fi nał mi strzostw, po mię dzy sa mo -
rzą dow ca mi z Kar cze wa i Gó ry
Kal wa rii, od był się na Sta dio nie
Miej skim w Le gio no wie. W re gu la -
mi no wym cza sie mecz za koń czył
się re mi sem 2:2. O wy ni ku za de cy -
do wa ły za tem rzu ty kar ne. Oka za ło
się, że lep sza jest re pre zen ta cja
Kar cze wa, któ ra po ko na ła Gó rę

Kal wa rię za le d wie jed ną bram ką 
i zdo by ła tym sa mym mi strzow ski
ty tuł. Po za naj lep szy mi ze spo ła mi
na gro dzo na zo sta ła tak że dru ży na
Fa ir -Play, któ rą zo sta ła eki pa CSŁiI
Ze grze. Naj lep szym bram ka rzem
zo stał Da riusz Nie miec z Kar cze -
wa, a kró lem strzel ców Ra fał Za ło -
ga z Na siel ska. (rp)

MazoviaCup�2014,�12-13�czerw�ca�2014,
Ja�błon�na,�Le�gio�no�wo,�Nie�po�ręt,�Wie�li�szew

Każdy pojedynek był zacięty Bramki padały nawet z rzutów wolnych

Prezydent Tadeusz Krzakowski wśród laureatów Przedstawiciele nagrodzonych samorządów Przedstawiciel lublina odbiera statuetkę „Teraz Polska”

Karczew nowym mistrzem województwa
mazowieckiego w piłce nożnej

W ju bi le uszo wych X mi strzo -
stwach w te ni sie ziem nym wzię ła
udział re kor do wa licz ba uczest ni -
ków – 65 sa mo rzą dow ców. Ry wa li -
za cja trwa ła trzy dni. We wzbu dza -
ją cej naj więk sze emo cje ka te go rii
VIP zwy cię żył po raz ko lej ny Wie -
sław Ste in ke, prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta Ko nin. Nie dał on w fi na le
więk szych szans Sta ni sła wo wi Po -
chy li ko wi, wój to wi Po ła je wa, któ re -
go po ko nał 6/1, 6/1. W dzie się cio -
let niej hi sto rii mi strzostw, Wie sław
Ste in ke zwy cię żył po raz ósmy.

W ka te go rii do 45 lat zwy cię żył
Pa weł Szmalc z To ru nia, w ka te go -
rii 45-54 lat Ar tur Ga łach z Łu ko -
wa, w ka te go rii +54 la ta Mie czy -
sław Ma kow ski ze Szcze cin ka. 
W de blu zwy cię ży li Ar tur Ga łach
(Łu ków) i Ja nusz Je żew ski (Ry ki),
a w tur nie ju po cie sze nia Sła wo mir
Do ry wal ski z So cha cze wa. (rp)

X�Mi�strzo�stwa�Pol�ski�Sa�mo�rzą�dow�ców�
w�Te�ni�sie�Ziemnym,�27-29�czerw�ca
2014,�Ko�nin

Wiesław Steinke wciąż niepokonany

Fo
t.
: 

st
ar

o
st

w
o
 p

o
w

ia
to

w
e 

w
 l

eg
io

no
w

ie

Fo
t.
: 

w
w

w
.k

o
rt

y.
ko

ni
n.

pl

Fo
t:
 F

p
G

p
 „

t
er

az
 p

o
ls

ka
”




