
Praca w samorządzie staje się
coraz bardziej wymagająca. Jak
zauważa Michał Kulesza, sa-
morząd wchodzi pomału w
okres profesjonalizacji. – Jest to
konieczny element rozwoju.
Dziś, żeby skutecznie zarzą-
dzać jednostką samorządu,
trzeba być dużo lepiej przygoto-
wanym niż na początku jego
istnienia. Nie zapominajmy jed-
nak o elemencie entuzjazmu,

który jest konieczny i który to-
warzyszył nam na początku
pracy w samorządach – mówił
prof. Michał Kulesza.

Entuzjazm ten był podtrzymy-
wany przez odważne deklaracje
obecnego rządu. Niestety, jak za-
uważyli samorządowcy zebrani
na kongresie, wydarzenia ostat-
niego roku nie potwierdzają po-
kładanych nadziei. Związek
Miast Polskich zwraca uwagę na

problem wprowadzenia „tylnymi
drzwiami” niekonstytucyjnych
przepisów w Karcie Nauczyciela
i wycofanie się rządu z ustaleń w
sprawie gospodarowania odpa-
dami. Troskę samorządowców
wzbudza też brak skutecznych
rozwiązań w sferze planowania
przestrzennego. Ustawa w obec-
nym kształcie jest najbardziej ko-
rupcjogennym elementem ładu
prawnego w samorządach. (ag)
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– Nie cho dzi jed nak o to, że by
li cy to wać się, kto jest lep szy. Sa -
mo rzą dy te ry to rial ne to część
władz pań stwo wych, a dziś czę -
sto o tym za po mi na my, pod kre -
śla jąc rze ko me an ta go ni zmy –
mó wił pod czas swo je go wy stą -
pie nia Jan Ol brycht, po seł do
Par la men tu Eu ro pej skie go.

Jak prze ko ny wał po seł PO, to
my śle nie jest po zo sta ło ścią po
pierw szym okre sie funk cjo no -
wa nia sa mo rzą dów, kie dy wie le z
ele men tów władz pań stwo wych
tkwi ło jesz cze w sta rym sys te -
mie. Tym cza sem wszyst kie po zy -
tyw ne zmia ny de mo kra tycz ne i
spo łecz ne w Pol sce do ko ny wa ły

się w cią gu ostat nich 20 lat od
do łu. To wpro wa dze nie sa mo rzą -
dów by ło pierw szą z wiel kich re -

form de mo kra tycz nych, za po -
cząt ko wa nych w wy bra nym w
wol nych wy bo rach se na cie. (ag)
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Wła dze lo kal ne za in we sto wa ły w ze szłym ro ku w in fra struk tu rę 42 mld zł, 
a in sty tu cje cen tral ne, je dy nie 14 mld. Jed no cze śnie, jak wska zu ją wszyst kie 
ba da nia, wy dat ki na szcze blu lo kal nym i re gio nal nym są du żo sku tecz niej sze.

Silny samorząd, to silne państwoZ ŻYCIA KONGRESU

Ka den cja wój ta po win na trwać
sześć lat. We dług po stu la tu ZGWRP 4
la ta to za ma ło, aby zre ali zo wać nie któ re
przed się wzię cia. Po 2, 3 ka den cjach
wójt lub bur mistrz po wi nien do sta wać
do da tek fi nan so wy, np. w po sta ci die ty
za pra cę ja ko do rad ca ra dy gmi ny. (abg)

Ja cek Pro tas, mar sza łek woj. war -
miń sko -ma zur skie go zo stał wy bra -
ny pre ze sem Związ ku Wo je wództw
RP. No wy pre zes bez względ ną licz bą
gło sów po ko nał Mar ka Woź nia ka, mar -
szał ka woj. wiel ko pol skie go i Krzysz to -
fa Si ko rę, prze wod ni czą ce go Sej mi ku
Wo j. Ku jaw sko -Po mor skie go. (rp)

Po wia ty chcą pro wa dzić dzia łal -
ność go spo dar czą. Za rząd ZPP
bar dzo kry tycz nie oce nia stan praw -
ny, w któ rym ogra ni cza się po wia tom
pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar -
czej je dy nie do sfe ry uży tecz no ści
pu blicz nej. Tym cza sem gmi ny i wo -
je wódz twa ma ją zde cy do wa nie wię -
cej moż li wo ści in we sto wa nia. 
– Uwa ża my, że stan praw ny po wi -
nien być ujed no li co ny – uznał za rząd
związ ku. Za rząd po parł w ten spo sób
pra ce nad usta wa mi o go spo dar ce
ko mu nal nej i o sa mo rzą dzie po wia -
to wym, któ re trwa ją w se na cie

Kongres XX-lecia
Samorządu Terytorialnego

Na tych miast na le -
ży zli kwi do wać in -
sty tu cję prze wod ni -
czą ce go ra dy. To
nie kon kret ni lu -
dzie, a in sty tu cja
szko dzi funk cjo no -
wa niu sa mo rzą -
dów. 

Adam Zarzycki,
burmistrz Cedyni

Mi nął pra wie rok,
nim pierw sza gmi na
po sta no wi ła sko rzy -
stać z wpro wa dzo ne -
go na rzę dzia, ja kim
jest moż li wość prze -
ka zy wa nia szkół sto -
wa rzy sze niom.

Marek Olszewski, 
wójt gminy Lubicz

Rak, któ ry to czy na -
sze spo łe czeń stwo, to
cał ko wi te upar tyj nie -
nie po li ty ki. Ra tun -
kiem na to mo że być
tyl ko wpro wa dze nie
Jed no man da to wych
Okrę gów Wy bor czych

Andrzej Pająk, 
starosta suski

Fotoreportaż 
z pierwszego
dnia kongresu 

patrz str. 4-5

Sa mo rząd bez u stan nie jest pod da wa ny te stom i pró bom. Ży czę wszyst kim,
że by ten eg za min zda li bez błęd nie – po wie dział Ta de usz Ma zo wiec ki.



Bez wąt pie nia pod czas ju bi le -
uszo we go kon gre su sa mo rzą du
te ry to rial ne go do mi no wa ła dys -
ku sja, do ty czą ca re la cji mię dzy
wój tem, pre zy den tem i bur mi -

strzem, a ra dą. Ta spra wa nie od
dziś wzbu dza emo cje wśród sa -
mo rzą dow ców, któ rzy wie lo krot -
nie prze ko ny wa li, że ra da prze -
ciw na wój to wi po tra fi sku tecz -
nie blo ko wać roz wój gmi ny. We -
dług sa mo rzą dow ców, prze wod -
ni czą cy mo że po kie ro wać se sją
w ta ki spo sób, aby ob ra dy skon -
cen tro wa ły się wo kół oso by bur -
mi strza, a nie do ty czy ły kwe stii
me ry to rycz nych. Dla te go też bur -
mi strzo wie za zna cza ją, że bar -
dzo waż ne jest po now ne prze my -

śle nie kształ tu re la cji mię dzy ra -
dą i or ga nem wy ko naw czym JST.
Dwa dzie ścia lat te mu twór cy
usta wy o sa mo rzą dzie te ry to rial -
nym roz wa ża li roz wią za nie, w
któ rym głów ną ro lę po li tycz ną
miał peł nić w sa mo rzą dzie prze -
wod ni czą cy ra dy. Być mo że już
nie dłu go za sa da ta zo sta nie zre -
ali zo wa na prze wrot nie. Co raz
czę ściej sły szy my po stu la ty, że by
wy bra ny w bez po śred nich wy bo -
rach bur mistrz, peł nił jed no cze -
śnie ro lę prze wod ni czą ce go ra dy.

Bur mistrz na cze le ra dy?

Agnieszka
Jurewicz
redaktor
prowadząca

KOMENTARZE
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Zwią zek Gmin pod kre śla ko -
niecz ność wpro wa dze nia
zmian w usta wie o sa mo rzą -
dzie te ry to rial nym w za kre sie
kom pe ten cji or ga nów JST.
Wój to wie pla nu ją zło że nie
wnio sku do Ko mi sji Wspól nej
Rzą du i Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go, aby udzie la nie ab so lu to -
rium na le ża ło do za dań Re gio -
nal nych Izb Ob ra chun ko wych,
a nie Ra dy Gmi ny. 

– Oce na po li tycz na dzia łal -
no ści wój ta do ko ny wa na jest
co czte ry la ta przez miesz kań -
ców, pod czas wy bo rów sa mo -
rzą do wych – mó wi Edward
Tro ja now ski, se kre tarz ge ne -
ral ny ZGWRP. (abg)

AAbbssoolluuttoorriiuumm  ddllaa  RRIIOO,,  
aa  nniiee  ddllaa  rraaddyy

Spe cjal nie na jubileuszowy
kon gres przy go to wa no ze sta -
wie nie sa mo rzą dow ców peł -
nią cych swo je funk cje nie -
prze rwa nie od dwu dzie stu lat.
Spo śród nich or ga ni za to rzy
ple bi scy tu wy bra nych sa mo -
rzą dow ców uho no ro wa li ty tu -
łem „Di no zau ra pol skie go sa -
mo rzą du”. 

Wy róż nie ni zo sta li: • Sta ni -
sław Bu tyń ski, bur mistrz No -
we go, • Zdzi sław Brze ziń ski,
bur mistrz Pia sto wa, • Zbi -
gniew Grze siak, bur mistrz
Miń ska Ma zo wiec kie go,
• Ma rek Ko pel, pre zy dent
Cho rzo wa, • Jó zef Ku rek, bur -
mistrz Msz czo no wa, • Hen -
ryk Lit ka, bur mistrz Do lska, 
• Ma rek Mi ros, bur mistrz
Goł da pi, • Ta de usz Po go da,
bur mistrz Świe cia, • Piotr Psi -
kus, bur mistrz Kęp na, • Syl -
we ster So kol nic ki, bur mistrz
Se roc ka, • Mie czy sław Tra fis,
bur mistrz Sie ra ko wa, • Je rzy
Woź nia kow ski, bur mistrz Go -
sty nia, • Sta ni sław Kra cik,
wo je wo da ma ło pol ski.

DDiinnoozzaauurryy  ppoollsskkiieeggoo
ssaammoorrzząądduu

Choć ko bie ty ak tyw nie wal czą
o pa ry tet, pa nie dzia ła ją ce już w
sa mo rzą dzie przy zna ją, że po ło -
wa miejsc na li ście wy bor czej
nie jest gwa ran cją wy gra nej. –
Spra wa pa ry te tu dla mnie oso bi -
ście nie jest jed no znacz na – mó -
wi wójt Lesz no wo li Ma ria Jo -
lan ta Ba tyc ka -Wą sik. – Z jed nej
stro ny chcia ła bym być so li dar na
z pa nia mi, któ re wal czą o po zy -
cję na li stach, a z dru giej, są dzę,
że po wi nien wy grać naj lep szy.

Pierw szy krok do samorządu
kan dy dat ki mu szą wy ko nać sa -
me. – Ko bie ty po win ny od wa -
żyć się wziąć udział w wy bo -
rach – mó wi Jo lan ta Bar ska,
bur mistrz Ny sy. – Mu szą wy raź -
nie ko mu ni ko wać swo je pro gra -

my i kon cep cje, swo je
po glą dy. Mu szą prze -
ko nać lo kal ną spo łecz -
ność, że po tra fią i chcą
an ga żo wać się w ży cie
pu blicz ne i osią gać
suk ce sy.

Pierw szym suk ce sem
jest umiesz cze nie kan -
dy dat ki na li ście wy -
bor czej, co świad czy o
po par ciu par tii po li -
tycz nej i człon ków ko -
mi te tów wy bor czych.
Zda niem bur mistrz Ny -
sy, ko bie ty po win ny po -
pie rać się wza jem nie 
i wspie rać ko mi te ty wy bor cze,
któ re ro zu mie ją, że w po li ty ce
kra jo wej i lo kal nej waż ne jest

spoj rze nie na wszyst kie
pro ble my mę skim i ko -
bie cym okiem.

Pre zy dent Za brza Mał -
go rza ta Mań ka -Szu lik
zga dza się, że prze szko -
dą na dro dze ko biet do
sa mo rzą du są głów nie
ba rie ry men tal ne za rów -
no po stro nie kan dy da -
tek, jak i wy bor ców. 
– Lu bi się u nas mó wić,
że ko bie ty po win ny być
bar dziej ak tyw ne w zdo -
by wa niu wy so kich sta -
no wisk spo łecz nych i po -
li tycz nych, ale w prak ty -

ce spo łe czeń stwo nie chęt nie do -
pusz cza do tej ak tyw no ści – mó -
wi pre zy dent. (abg)

KKoobbiieettyy  rrzząąddzząą  lleeppiieejj  –– wwssppaarrcciiee  kkoobbiieett  ww  wwyybboorraacchh

Pod czas kon gre su przy zna no na -
gro dy im. Fran cisz ki Ce giel skiej
oso bom ak tyw nie dzia ła ją cym na
rzecz roz wo ju sa mo rzą du. Spe -
cjal ne wy roż nie nie otrzy mał Jan
Ol brycht, po seł do PE, kan dy dat
wspól ny sze ściu ogól no pol skich
or ga ni za cji sa mo rzą do wych. Ka pi -
tu ła kon kur su do ce ni ła rów nież
ak tyw ność następujących sa mo -
rzą dow ców: 

• Jan Ko złow ski, pre zes za rzą -
du ZWRP, • Krzysz tof Si ko ra,
prze wod ni czą cy sej mi ku wo je -
wódz twa ku jaw sko -po mor skie go,

• Ma rek Woź niak, mar sza łek wo -
je wódz twa wiel ko pol skie go,
• Ma rek Mi ros, czło nek za rzą du
ZMP, bur mistrz Goł da pi, • Ka zi -
mierz Pa łasz, wi ce pre zes ZMP,
pre zy dent Ko ni na, • Woj ciech
Szczu rek, pre zy dent Gdy ni,
• Krzysz tof Iwa niuk, wi ce prze -
wod ni czą cy ZGWRP, wójt gmi ny
Te re spol, • Ma rek Ol szew ski, wi -
ce prze wod ni czą cy ZGWRP, wójt
gmi ny Lu bicz, • Ma riusz Po znań -
ski, prze wod ni czą cy ZGWRP,
wójt gmi ny Czer wo nak, • Sta ni -
sław Bo dys, bur mistrz Re jow ca,

• Wi told Kroch mal, pre zes Unii
Mia ste czek, bur mistrz Wo ło wa,
• Ma rek Na wa ra, mar sza łek wo -
je wódz twa ma ło pol ski go, • Pa weł
Ada mo wicz, pre zes UMP, pre zy -
dent Gdań ska, • Ry szard Gro bel -
ny, pre zes ZMP, pre zy dent Po zna -
nia, • Piotr Uszok, Se kre tarz
UMP, współ prze wod ni czą cy
KWRiST, pre zy dent Ka to wic,
• Ma rze na Kem piń ska, wi ce pre -
zes Za rzą du ZPP, sta ro sta świec -
ki, • Ka zi mierz Ko tow ski, pre zes
Za rzą du ZPP, sta ro sta opa tow -
ski, • Ja ni na Kwie cień, prze wod -
ni czą ca Kon wen tu Po wia tów wo -
j. po mor skie go

RRóóżżee  FFrraanncciisszzkkii  CCeeggiieellsskkiieejj  ddllaa  aakkttyywwnnyycchh  ssaammoorrzząąddoowwccóóww

Uwa żam, że dzię ki
re for mie z 1990 ro ku,
oby wa te le ma ją po -
czu cie, że wła dza to
nie „ob cy”, ale na si
lu dzie.

Henryk Kowalski, 
wójt gminy Wąpielsk

Dzię ki usta wie sprzed
20 lat, sa mo rząd dzia ła
efek tyw niej. Zmia ny 
na lep sze wi dać 
wy raź nie na przy kła dzie
gmin.

Bronisław Węglewski, 
wójt gminy Buczek

Gmi ny bo ga te ubo le wa ją
nad ko niecz no ścią wy -
pła ca nia ja no si ko we go.
My za sta na wia my się,
czy star czy nam środ ków
na re ali za cję pod sta wo -
wych za dań. 

Mariusz Poznański, 
wójt gminy Czerwonak

Jo lan ta Bar ska:
Pa ry tet nie gwa -
ran tu je zwięk -
sze nia licz by ko -
biet w sa mo rzą -
dach. De cy du ją
o tym wy bor cy
przy urnach.

partner wydania
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Aby wspo móc bu dże ty gmin,
sa mo rzą dow cy po stu lu ją m.in.
wpro wa dze nie udzia łu jed no -
stek sa mo rzą du w po dat ku
VAT. Na po czą tek udział ten
mógł by być za pew nio ny po -
przez zwrot po dat ku VAT pła -
co ne go z bu dże tu gmin od in -
we sty cji pu blicz nych. Sa mo rzą -
dy chcą też zwięk sze nia au to no -
mii w sta no wie niu opłat i po dat -
ków lo kal nych po przez znie sie nie
li mi tów, któ re są obec nie okre śla -
ne przez Mi ni ster stwo Fi nan sów
oraz roz po czę cia de ba ty nad
wpro wa dze niem po dat ku od ko -
rzy sta nia z prze strze ni pu blicz nej
przez re kla mo daw ców.

– Dla gmin wiej skich naj waż -
niej sza jest dys ku sja nad

wzmoc nie niem me cha ni zmu
wy rów naw cze go – mó wi Krzysz -
tof Iwa niuk, wójt gmi ny Te re -
spol. – Chcie li by śmy przy wró -
ce nia sub wen cji dro go wej i
uza leż nie nia do cho du gmi ny
od jej gę sto ści za lud nie nia. W
tej chwi li są gmi ny, któ re ma ją
kil ka ty się cy miesz kań ców i po -
wierzch nię rów ną po wierzch ni
War sza wy. Na wet przy du żych
do cho dach na oso bę, nie są
one w sta nie za dbać o od po -
wied nią in fra struk tu rę na tak
du żym te re nie – do da je. (ag) 

Pa nel: Fi nan se JST, Pro wa dzą cy: 
Ry szard Gro bel ny, Miej sce: Sa la 
Kon gre so wa

Wła sność od pa dów i moż li -
wość skie ro wa nia ich do wska -
za nych w pla nie re gio nal nym in -
sta la cji za go spo da ro wa nia, lo -
kal na opła ta za od biór od pa dów
i zle ca nie za dań z za kre su go -
spo dar ki od pa da mi w try bie
prze tar gu nie ogra ni czo ne go to
nie zmien ne po stu la ty sa mo rzą -
dów. Pa nel po świę co ny ochro nie
śro do wi ska ma być ko lej nym
eta pem trud nych roz mów na li -
nii rząd – sa mo rząd. Oprócz za -
go spo da ro wa nia od pa dów pro -
ble mem sa mo rzą dów jest też

nie ja sna sy tu acja po wsta ła po li -
kwi da cji Wo je wódz kich Fun du -
szy Ochro ny Śro do wi ska. – Mu -
si my do pre cy zo wać roz wią za nia
praw ne zwią za ne z włą cze niem
środ ków WFOŚ bez po śred nio
do bu dże tów sa mo rzą du wo je -
wódz twa – mó wi An drzej Mi -
zgaj ski, pro fe sor Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza. (ag)

Panel: Infrastruktura i ochrona
środowiska, Prowadzący: Marek
Woźniak, Miejsce: Sala C4

Prze sta rza łe usta wy, nie sko -
or dy no wa ne dzia ła nia rzą du i
brak po dej ścia pro ce so we go w
k.p.a. to głów ne za gad nie nia,
któ ry mi zaj mie się pa nel do ty -
czą cy e -ad mi ni stra cji. 

– Wie le ustaw jest na ty le sta -
rych, że ich au to rzy nie mo gli na -
wet prze wi dzieć dzi siej szych
moż li wo ści in for ma tycz nych. Co
gor sza, na dal po wsta ją usta wy, w
któ rych za po mi na się w ogó le o
e -ad mi ni stra cji. Głów nym pro -
ble mem jest więc nie do sko na -
łość pra wa – mó wi Jan Ma ciej

Czaj kow ski, eks pert Związku
Miast Polskich.

Pa nel bę dzie oka zją do przed -
sta wie nia do ku men tu „Li nia
Współ pra cy”, któ ry ma być
pod sta wą ko or dy na cji dzia łań
róż nych jed no stek ad mi ni stra -
cji i po wią za nia ze so bą sys te -
mów in for ma tycz nych dzia ła ją -
cych w sa mo rzą dach i in sty tu -
cjach rzą do wych. (ag)

Panel: E-administracja, Prowadzący:
Kazimierz Kotowski, Miejsce: Sala C5

GGmmiinnaa  ppoowwiinnnnaa  ddeeccyyddoowwaaćć,,  ccoo  rroobbiićć  zz  ooddppaaddaammii

Głów nym pro ble mem
w re la cjach mię dzy or -
ga na mi JST jest za -
chwia nie pro por cji ich
de cy zyj no ści. Nie po ro -
zu mie nia w sa mo rzą -
dzie wpły wa ją na funk -
cjo no wa nie mia sta czy
gmi ny. Ra da swo imi de -
cy zja mi mo że sku tecz nie
blo ko wać bur mi strza i
unie moż li wić mu dzia ła -
nie, nie jest jed nak dość
sil na, aby dzia łać sa mo -
dziel nie. Z dru giej stro ny
bra ku je prze pi sów, któ re
skło ni ły by bur mi strza do po szu -
ki wa nia kom pro mi su z ra dą. 

– Wi dzie li śmy już
spo so by roz wią zy wa -
nia ta kich kon flik tów
w Ło dzi czy Czę sto -
cho wie. Prze pro wa dze -
nie re fe ren dum od wo -
ław cze go na kil ka mie -
się cy przed wy bo ra mi
zde cy do wa nie nie na le -
ży do osią gnięć de mo -
kra cji lo kal nej – mó wi
Sta ni sła w Szwab ski,
prze wod ni czą cy RM
Gdy ni. (abg)

Panel: Re la cje po mię dzy
or ga na mi JST, Pro wa dzą cy: Witold
Krochmal, Miej sce: Sala C2

ZZaarrzząąddzzaanniiee  ddllaa  wwóójjttaa,,  ppoolliittyykkaa  ggmmiinnyy  ddllaa  rraaddyy

Brak re ak cji rzą du na
uwa gi sa mo rzą dow -
ców do Kar ty Na uczy -
cie la spra wił, że Ino -
wro cław zgło sił usta wę
do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go. Or ga ni za cje
sa mo rzą do we po sta no -
wi ły po przeć wnio sek
Ino wro cła wia. Głów -
nym za rzu tem wo bec
ze szło rocz nej no we li -
za cji Kar ty Na uczy cie la
jest na rzu co ny gmi nom
obo wią zek wy pła ca nia
na uczy cie lom do dat -
ków wy rów naw czych . 

– Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
nie mu siał by roz strzy gać pro -

ble mu, gdy by usta wo -
daw ca do bro wol nie go
roz wią zał – tłu ma czy
Ma rek Ol szew ski, wójt
gmi ny Lu bicz. 

– Wnio sek miał przede
wszyst kim zwró cić uwa -
gę rzą du na zły i nie spra -
wie dli wy sys tem – do da -
je. Pa nel oświatowy po -
świę co ny bę dzie tak że
fi nan so wa niu za dań
oraz ko niecz no ści usta -
no wie nia stan dar dów
oświa to wych. (abg)

Panel: Oświata, Pro wa dzą cy: Marek
Olszewski, Miej sce: Sala C3

TTrryybbuunnaałł  zzaaddeeccyydduujjee  oo  KKaarrcciieeSSaa  mmoo  rrzząą  ddyy  cchhccąą  aauu  ttoo  nnoo  mmiiii  
ww  uussttaa  llaa  nniiuu  ppoo  ddaatt  kkóóww
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Sta ni sław
Szwab ski: W
obec nym ustro ju
kon flik ty mię dzy
wój tem a ra dą
nie raz an ga żu ją
ca łe mia sto.

Ma rek Ol szew -
ski: Wnio sek do
Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go
jest w pew nym
sen sie krzy kiem
roz pa czy. 

Rada miasta
powinna być siłą
polityczną, a rządzić
miastem powinien
menadżer.

Witold Krochmal, 
burmistrz Wołowa

De cen tra li za cja mu si po -
stę po wać tak że w sfe rze
men tal nej. Cza sa mi wy -
da je się, że ta sfe ra nie na -
dą ża za roz wo jem in sty tu -
cjo nal nym i praw nym.

Ryszard Grobelny, 
prezydent Poznania

To od nas za le ży, 
w ja ki spo sób bę dą 
po strze ga ne po wia ty.
Pod sta wą do bre go 
wi ze run ku jest współ -
pra ca z gmi na mi.

Krzysztof Lis, 
starosta szczecinecki

Za pew nie nie sa mo dziel no ści JST w go spo da ro wa niu po sia da nym ma jąt -
kiem „w imie niu wła snym i na wła sną od po wie dzial ność” po mo gło by
wzmoc nić po ten cjał fi nan so wy JST – uwa ża ją sa mo rzą dow cy.

Brak re ali za cji gwa ran to wa nej w Kon sty tu cji za sa dy ade -
kwat no ści środ ków do za dań i nie do sko na łe źró dła za si la -
nia bu dże tów JST – to głów ne pro ble my fi nan so we gmin.
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Na kon gre sie zna la zła się chwi -
la, aby uczcić Dzień Ko biet. Re -
pre zen tant ki sa mo rzą du otrzy -

ma ły od pa nów sym bo licz ne kwiat ki.
W tym ro ku 8 mar ca był bar dziej wy -
jąt ko wy niż w po przed nich la tach, z
po wo du przy go to wań do za pla no wa -
ne go na dru gi dzień kon gre su Sa mo -
rzą do we go Fo rum Ko biet.

Kongres 
w obiektywie

�
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Pre zy dent Ma ciej Ko by liń ski
ode brał przy zna ną Słup sko wi

na gro dę „Su per Po wiat”. Wy róż nie nie
otrzy mu je jed nost ka sa mo rzą du te ry to -
rial ne go, któ ra pod da je się oce nie w
za kre sie co naj mniej 75 proc. kry te -
riów Ogól no pol skie go Ran kin gu Miast
Związ ku Po wia tów Pol skich.

�

Kon gres 20-le cia Sa mo rzą du Te -
ry to rial ne go swo ją obec no ścią
za szczy cił pierw szy pre mier III

Rzecz po spo li tej Ta de usz Ma zo wiec ki.
To za je go rzą dów prze gło so wa no
usta wę o sa mo rzą dzie gmin nym. Peł -
no moc ni kiem rzą du ds. re for my sa -
mo rzą do wej był wte dy – tak że obec -
ny na kon gre sie – prof. Je rzy Re gul -
ski. W se na cie pra ca mi kie ro wał Je -
rzy Stę pień i prof. Mi chał Ku le sza.

�

partner wydania
zamów prenumeratę
www.forumsamorzadowe.pl
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Coraz więcej władzy, ale wciąż za mało środków
Za naj więk szy plus sa mo rząd no ści 
w Pol sce trze ba uznać szyb ki roz wój in -

fra struk tu ry. Ra zem z de cen tra li za cją pań stwa, 
na dół dra bin ki ad mi ni stra cyj nej za czę ły spły wać
pie nią dze. Dzię ki te mu, że o tym, gdzie ulo ko wać
środ ki fi nan so we, de cy du ją spo łecz no ści lo kal ne,
pieniądze za czę ły być wy da wa ne du żo efek tyw -
niej. Wła dza cen tral na nie po tra fi ła ni gdy tak do -
brze re ali zo wać po trzeb miesz kań ców.

PLUS

Mo im zda niem nie po trzeb na by ła re -
for ma, któ ra wpro wa dzi ła po wia ty.

Two rzą one nie po trzeb ną i uciąż li wą biu ro kra cję
i są zbęd nym szcze blem ad mi ni stra cyj nym. Wła -
dza po win na być jak naj bli żej lu dzi, tym cza sem
po wia ty po wo du ją od da le nie wie lu za dań i funk -
cji od spo łecz no ści lo kal nych. Mo im zda niem
gmi ny po win ny re ali zo wać więk szość za dań po -
wia tów i są w sta nie to ro bić. 

MINUS

Wciąż nie roz wią za ne po zo sta ją
pro ble my oświa to we. Bra ku je wo li

ze stro ny rzą du, aby opra co wać stan dar dy edu -
ka cyj ne. Na dal nie ma ja sno ści, któ re z dzia łań
oświa to wych ma ją po kry cie w sub wen cji. Brak
stan dar dów unie moż li wia do ko na nie czy tel ne -
go po dzia łu od po wie dzial no ści mię dzy sa mo -
rzą dem te ry to rial nym, a rzą dem. 

MINUS

Zu peł nie nie zro zu mia łe jest dla mnie
to, że wła dze szcze bla cen tral ne go

blo ku ją za mie rze nia miast, któ re, aby się roz wi -
jać, tak jak w przy pad ku Słup ska, mu szą po więk -
szyć swój ob szar (zy sku jąc no we te re ny pod in -
we sty cje) po przez przy łą cze nie przy le głych gmin,
tzw. ob wa rzan ków, któ re czer pią ko rzy ści z bli -
sko ści mia sta, ko rzy sta ją z wszel kich je go dóbr, 
a w za mian nie da ją nic od sie bie.

MINUS

Mał go rza ta 
Chra pek, 
wójt gmi ny
Wieprz

Stwo rze nie sa mo rzą dów da ło wspól no -
tom te ry to rial nym sa mo dziel ność i moż -

li wość re al ne go ste ro wa nia ich roz wo jem. Suk ce -
sem dzia łal no ści JST jest po pra wa in fra struk tu ry
ko mu nal nej. Za po mnie li śmy już o cza sach, kie dy
nie by ło wo do cią gów, ka na li za cji czy te le fo nów, a
do brej ja ko ści dro gi by ły rzad ko ścią. Sa mo rzą dy
roz bu do wa ły in fra struk tu rę ko mu nal ną, a wyż sze
stan dar dy usług w tym za kre sie spo wo do wa ły re -
wo lu cyj ną po pra wę po zio mu ży cia miesz kań ców.

PLUS

Je rzy Za ją ka ła
wójt gmi ny 
Łu bian ka

Re for ma ad mi ni stra cyj na Pol ski z
1 stycz nia 1999 r., któ ra wpro wa dzi ła

trzy stop nio wą struk tu rę po dzia łu te ry to rial ne go,
mia ła – w mo jej oce nie – za sad ni cze zna cze nie dla
roz wo ju na sze go kra ju. We dług mnie, by ła to naj -
le piej przy go to wa na i wpro wa dzo na, a w kon se -
kwen cji naj bar dziej uda na, re for ma w na szym kra -
ju, z za strze że niem, że w jej wy ni ku po wsta ło zbyt
wie le po wia tów. 

PLUS

Ma ciej Ko by liń ski
pre zy dent 
Słup ska

Zde cy do wa nie na plus oce niam wpro -
wa dze nie po dzia łu na po wia ty i wo je -

wódz twa w 1999 ro ku. Był to ko lej ny etap roz -
wo ju sa mo rzą dów. Usta wa roz bu do wa ła i uzu -
peł ni ła pierw szą re for mę sa mo rzą do wą. Jej dal -
szą kon se kwen cją by ło po wie rze nie sa mo rzą -
dom wo je wódz kim kon tro li nad roz dzie la niem
zde cy do wa nej więk szo ści środ ków unij nych.

PLUS

W pew nym sen sie po raż ką jest brak
jed no li te go gło su sa mo rzą du wo bec

waż nych spraw. Kor po ra cje sa mo rzą do we bar -
dzo czę sto przed sta wia ją od mien ne po glą dy na
te sa me kwe stie. Tym sa mym, da ją wła dzom
cen tral nym moż li wość wy krę ce nia się z od po -
wied niej re ali za cji za da nia i stwo rze nia wła ści -
wej usta wy. Roz bież ność sta no wisk przy czy nia
się do cią głe go od wle ka nia osta tecz nych de cy zji
rzą du w okre ślo nych kwe stiach.  

MINUS

Nie po ko ją ce mo gą być na ra sta ją ce
pró by upo li tycz nie nia sa mo rzą dów:

zja wi sko zmar gi na li zo wa ne w pierw szej ka den cji
sa mo rzą dów, z cza sem przy ję ło w nie któ rych sa -
mo rzą dach for mę ra żą ce go dy so nan su mię dzy po -
trze ba mi miesz kań ców, a aspi ra cja mi po li tycz ny -
mi śro do wisk, za bie ga ją cych o par tyj ne man da ty
lub sy ne ku ral ne sta no wi ska dla swo ich dzia ła czy.

MINUS

Ra my praw ne dzia ła nia sa mo rzą du,
a w tym za sa dy fi nan so wa nia tych

dzia łań, wy ma ga ją sta łe go do sko na le nia. In nym
pro ble mem jest to, że w nie któ rych gmi nach wyt -
wa rza ją się dość trwa łe za leż no ści to wa rzy skie, biz -
ne so we i po li tycz ne. Aby wy ko rzy sty wa ne one by ły
dla do bra lo kal nych wspól not, mu si ist nieć nie za -
leż na od dol na ak tyw ność miesz kań ców i sto wa rzy -
szeń oby wa tel skich oraz nie za leż ne lo kal ne me dia.

MINUS

Bro ni sław Dut ka,
po seł PSL, 
prze wod ni czą cy
Ko mi sji Sa mo rzą -
du Te ry to rial ne go
i Po li ty ki 
Re gio nal nej

Ko rzyst ny mi zja wi ska mi są za rów no
bez po śred nie i nie pod da wa ne ma ni pu la -

cjom wy bo ry rad nych, wój tów, bur mi strzów i pre zy -
den tów, jak i po czu cie bez po śred niej od po wie dzial -
no ści re pre zen tan tów gmin przed wy bor ca mi. Zja -
wi skiem po zy tyw nym i sta le to wa rzy szą cym roz wo -
jo wi sa mo rząd no ści w Pol sce, jest roz wój trze cie go
sek to ra, czy li ak tyw ność spo łecz na or ga ni za cji po -
za rzą do wych, w któ rych pol skie sa mo rzą dy mo gą
zna leźć pro fe sjo nal nie dzia ła ją cych part ne rów. 

PLUS

Mi chał Za le ski
pre zy dent To ru nia

Naj więk szym suk ce sem sa mo rzą du
jest to, że dzię ki swo im dzia ła niom, wła -

dze lo kal ne są ge ne ral nie zde cy do wa nie le piej od -
bie ra ne przez spo łe czeń stwo i da rzo ne więk szym
za ufa niem niż wła dza cen tral na. Sa mo rząd jest też
je dy nym szcze blem wła dzy, gdzie do bro spo łecz no -
ści wy gry wa nad do brem par tyj nym, a dzia ła cze lo -
kal ni na róż nych szcze blach ad mi ni stra cyj nych,
współ pra cu ją wbrew par tyj nym po dzia łom

PLUS

Ma rek 
Ziół kow ski, 
wicemarszałek
senatu RP

WYDANIE SPECJALNE 

8-9 marca 2010, Poznań
Kongres 20-lecia
Samorządu Terytorialnego

Wy daw ca: Eu ro sys tem Ja ro sław Śle szyń ski, ul. Wa wel ska 78, ap. 30 02-034 War sza wa, tel. (22) 822 20 16 faks 
(22) 823 78 83, re dak cja@fo rum sa mo rza do we.pl, www.fo rum sa mo rza do we.pl, Re dak tor pro wa dzą ca: Agniesz ka Ju re wicz, 
Re dak tor dzia łu in for ma cji: An drzej Gniad kow ski, Ze spół: An na Bar ba ra Gra bow ska, Ma riusz Ja ku bek, Bo gu sław Ja strzęb -
ski, Mo ni ka Ko złow ska, Ra fał Prze ździec ki, Re kla ma: Ja go da Wal czak (dy rek tor), Do ro ta Ka pu ściń ska, Skład i ła ma nie:
Stu dio 4y ou, Ane ta Ko by liń ska, Pre nu me ra ta: za mó wie nia przyj mu je my pod nu me rem, tel.: (22) 822 20 16, e -ma il: pre nu me ra ta@2eu ro sys.pl
Fo rum Sa mo rzą do we – pi smo bran żo we sa mo rzą du te ry to rial ne go. Fo rum Sa mo rzą do we to ba za do brych prak tyk, ana li za wiel kich i ma łych pro jek tów. Miesięcznik.

partner wydania






