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�Oceniam na plus…
kolejne rozstrzygnięcie

konkursów w ramach Naro-
dowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008-
2011 – edycja 2009/2010.
Pozytywnie oceniam konse-
kwencję w realizowaniu tego
programu. Już bowiem drugi
rok rząd wspiera wiele inwe-
stycji drogowych w gminach,
miastach i powiatach.

�Minus przyznaję za...
wprowadzone przez rząd

zmiany w Karcie Nauczycie-
la, które, stosując nieracjo-
nalną i nieprzemyślaną for-
mę sankcji za nieosiąganie
średnich wynagrodzeń na-
uczycieli stopni awansu za-
wodowego w danym roku,
karze nas w sposób niespra-

wiedliwy dodatkowymi kosz-
tami w postaci jednorazo-
wych dopłat uzupełniających
dla nauczycieli tych stopni
awansu, które nie osiągają
wymaganego przepisami pu-
łapu wynagrodzeń.

Coraz mniejszy udział
państwa w finansowaniu
oświaty dotyczy nie tylko
wynagrodzeń nauczycieli,
ale także innych kosztów
funkcjonowania oświaty.
Przyznawana subwencja nie
rośnie proporcjonalnie do
wzrostu wydatków przezna-
czanych zgodnie z ustawą
o systemie oświaty na funk-
cjonowanie szkół.

Należy podkreślić, że zbi-
lansowanie ponoszonych
wydatków z dochodami
gminy staje się niemożliwe
nie tylko z powodu zwięk-
szania kosztów oświato-
wych, ale w szczególności
po zmniejszeniu się docho-
dów w roku 2009 w udziale
samorządu lokalnego z po-
datku PIT. Bezpośrednio
wpływ na ten fakt ma
zmniejszenie skali podatko-
wej wprowadzone w bieżą-

cym roku kalendarzowym
oraz negatywne następstwa
ulgi podatkowej na dzieci.

�Projekt, nad którym pra-
cuję...

związany jest z rozwojem
Inowrocławia jako uzdrowi-
ska. Jednym z ważniejszych
realizowanych obecnie
przez nas przedsięwzięć jest
poszukiwanie wód mineral-
nych na terenie Parku So-
lankowego w uzdrowisko-
wej części miasta. Równole-
gle toczą się prace nad rewi-
talizacją starej części Parku
oraz nad wytyczeniem ale-
jek i zaaranżowaniem nowej
jego części. Środki na ten cel
pozyskaliśmy z funduszy
unijnych. Inną sprawą,
w którą jestem obecnie za-
angażowany, jest wspieranie
działań inowrocławskich
parlamentarzystów zmierza-
jących do umożliwienia
w miastach liczących powy-
żej 50 tys. mieszkańców, a
nie będących miastami na
prawach powiatu funkcjo-
nowania ośrodków egzami-
nujących na prawo jazdy.

Koniec roku sprzyja podsu-
mowaniom. Dlatego my rów-
nież przygotowaliśmy dla
Państwa komenatrze do waż-
nych wydarzeń tego roku.
O opinie poprosiliśmy Piotra
Uszoka, Mirosława Milew-
skiego, Marka Olszewskiego,

Pawła Adamowicza, Stani-
sława Bodysa i Mirosława
Mikietyńskiego.

Nie był to łatwy rok, za-
równo dla państwa, jak i dla
samorządów lokalnych. Kry-
zys gospodarczy może nie
dał się nam tak bardzo we
znaki, jak straszyły media
i liczni eksperci, ale nie wia-
domo jak będzie w przy-
szłym roku. Część ekspertów
prorokuje, że dopiero w 2010
poczujemy co naprawdę
znaczy kryzys.

Drugą budzącą emocje
sprawą tego roku były afery
korupcyjne. Jak się okazało

CBA szczególnie interesuje
się branżą samorządową. I
właśnie samorządowym in-
stytucjom najbaczniej się
przygląda. Aż 32 proc. postę-
powań CBA dotyczyło wła-
śnie samorządów.

Jak zwykle już, wiele emo-
cji budziły kwestie oświaty.
Choć w tym roku całkiem
słusznie. Nie dość, że zmaga-
no się z Kartą Nauczyciela,
to wprowadzono obowiązek
edukacji sześciolatków. Co
prawda ostatecznie proces
ten rozłożono na trzy lata, ale
jak się okazuje nie był to do-
bry pomysł.

Z okazji zbliżającego się
Bożego Narodzenia wszyst-
kim czytelnikom życzę zdro-
wych i rodzinnych świąt,
a na nowy rok – przede
wszystkim spokoju, konse-
kwentnego realizowania pla-
nów i oczywiście powodze-
nia w zbliżających się wybo-
rach samorządowych.

Rok problemów globalnych
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Fo rum Sa mo rzą do we to pi smo bran żo we
sa mo rzą du te ry to rial ne go. Nie za leż ny
mie sięcz nik po świę co ny dzia łal no ści jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go ca łej
Pol ski. Przed sta wia lu dzi i ich do świad -
cze nia. Pro mu je oso by, któ re re ali zu ją
no wa tor skie po my sły, dba ją o roz wój
swo je go mia sta, gmi ny, re gio nu. 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. 


