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Myślę, że pomysł, że decyzja o powołaniu Mło-
dzieżowej Rady Miasta czy też Rady Seniorów leży
w gestii danej rady jest słuszny. Tam, gdzie organi-
zacje młodzieżowe lub seniorskie są słabo rozwi-
nięte i nie mają szansy na skuteczną realizację swo-
ich postulatów i potrzeb w ramach obecnie istnieją-
cego systemu, będzie to z pewnością dobry sposób
na zwiększenie aktywności tych środowisk oraz na
upowszechnienie wśród nich idei samorządowej.

W przypadku gminy Mszczonów idea powołania
Młodzieżowej Rady Miasta nie sprawdziła się. O ile
normalną i rzeczową pracą wykazała się pierwsza
taka rada złożona z młodych ludzi, to z kolejnymi
było już tylko gorzej. Początkowy zapał młodzieży
szybko się wyczerpał, zainteresowanie sprawami
miasta i rozwiązywanie bieżących problemów mia-
sta i gminy zeszło na dalszy plan.

Jeśli chodzi o Radę Seniorów, to widzę sens powo-
łania takiej rady pod warunkiem, że byłaby ona zło-
żona z byłych radnych. Osoby takie dysponują już
pewnym doświadczeniem w jst i mogą służyć cenny-
mi radami obecnym radnym i burmistrzowi.

Nie neguję tego pomysłu, jednak jeśli jest po-
trzeba podjęcia aktywności obywatelskiej, prefe-
ruję inicjatywy oddolne. Proponowałbym odwró-
cenie piramidy.

Tworzenie ustawodawstwa w celu aktywizacji
mieszkańców zabija inicjatywy obywatelskie. W
Starych Bogaczowicach rada seniorów bez ustawy
i uchwały Rady Gminy już istnieje – w ramach sto-
warzyszenia użyteczności publicznej. Mamy lide-
rów, spotykamy się cyklicznie. Zorganizowanie
niektórych form aktywności musi wychodzić od
mieszkańców – mają wtedy to, co chcą, a nie to, do
czego zmuszają ich władze.

Istnienie rad jest podstawne i potrzebne do mo-
mentu, kiedy ich postulaty będą realizowane. A
przeszkodą do ich realizacji może być m.in. brak
pieniędzy.

Prawne narzucanie takich działań nie jest sku-
teczne. Dzieje się tak dlatego, że punkt widzenia
władz w Sejmie jest inny niż samorządów, któ-
rych te problemy rzeczywiście dotyczą. Nie każdą
kwestię należy rozwiązywać za pomocą ustawy.

Projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gmin-
nym, który dotyczy w szczególności pomysłu two-
rzenia gminnych rad seniorów i rad młodzieży, jest
dobry. Nie mniej jednak należy dopracować wiele
elementów, tak by przez powołanie w/w. rad nie
powodować wydłużenia decyzyjności.

Zasadną rzeczą jest, by do kierowania samorzą-
dem miasta czy gminy oprócz władz, mogli włą-
czać się także przedstawiciele różnych środowisk.
Osoby, które mają duże doświadczenie w danej
dziedzinie. Także młodzież, która moim zdaniem
jest wspaniała i ma wiele świetnych pomysłów, a
przede wszystkim nowe spojrzenie na rzeczywi-
stość, z racji oczywiście młodego wieku.

Należałoby się zastanowić nad kompetencjami
przyszłych rad seniorów i rad młodzieży. Chodzi tu
o sposób ich wybierania – czy miałoby to się odby-
wać podobnie jak w przypadku wyborów do rady
miasta czy gminy, a także sposobu funkcjonowania
takich rad seniorów i młodzieży, oraz decyzyjności
tych podmiotów, które stanowić by miały organ po-
mocniczy dla prezydenta i rady miasta czy gminy.
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Ob li czył Pan wy dat ki, ja kie mu si po nieść stro -
na pol ska, że by uzy skać do ta cje unij ne. Ja kie są
Pa na wnio ski?

Ge ne ral ny wnio sek jest ta ki, że kosz ty po zy ska -
nia do ta cji unij nych na la ta 2007-13 gru bo prze -
kra cza ją war tość tych do ta cji.

Czy mógł by Pan wy ja śnić, co do kład nie za li czył
Pan do kosz tów stro ny pol skiej?

Gra ży na Gę sic ka, po słan ka PiS i by ła mi ni ster
roz wo ju re gio nal ne go, po wie dzia ła nie daw no, że
w 2008 r. rząd PO po zy skał re kor do wo ma ło środ -
ków „na czy sto”, czy li po uwzględ nie niu skła dek,
któ re Pol ska od pro wa dza do unij nej ka sy. Nie ste -
ty skład ka unij na (ok. 22 mld eu ro w la tach 2007-
13) to nie wszyst kie kosz ty, ja kie po no si Pol ska,
by móc ko rzy stać z unij nych pie nię dzy. 

Ogrom ne są kosz ty biu ro kra cji, któ ra ist nie je
tyl ko na po trze by po zy ski wa nia do ta cji. Co chwi -
lę sły szy my, że Mi ni ster stwo Fi nan sów czy Mi ni -
ster stwo Edu ka cji zwięk sza za trud nie nie, by

spraw niej po zy ski wać do ta cje, a pro szę mi wska -
zać ja ki kol wiek urząd sa mo rzą do wy w Pol sce,
gdzie nie pra cu ją lu dzie zaj mu ją cy się wy łącz nie
do ta cja mi – to są ogrom ne wy dat ki.

Ko lej ne kosz ty sta no wi ko niecz ność przy go to -
wy wa nia wnio sków przez fir my czy urzę dy (tak że
tych wnio sków, któ re zo sta ną od rzu co ne), jak
rów nież kosz ty pre fi nan so wa nia i współ fi nan so -
wa nia pro jek tów. 

Nie moż na też za po mi nać o kosz tach im ple -
men ta cji unij ne go pra wa na grun cie pol skim. We -
dług ra por tu Sto wa rzy sze nia Eu ro pej skich Izb
Han dlo wych i Prze my sło wych Eu ro cham bers, w
la tach 1998-2008 unij ne re gu la cje kosz to wa ły
Pol skę 28,4 mld eu ro. Z ko lei ra port „Po za kon -
tro lą” bry tyj skie go think tan ku Ope nEu ro pe, mó -
wi, że unij ne re gu la cje kosz tu ją Pol skę 4,84 mld
eu ro rocz nie, co ozna cza 127 eu ro na każ de go
miesz kań ca na sze go kra ju (wli cza jąc nie mow la -
ki, bez ro bot nych i eme ry tów). Ta su ma to oko ło
3,8 proc. wy dat ków pu blicz nych Pol ski w 2009 r.
i 37 proc. war to ści rocz nych do ta cji unij nych dla
kra ju. Tyl ko by spro stać unij nym wy mo gom w za -
kre sie norm ochro ny śro do wi ska, na in we sty cje
Pol ska mu si wy dać kil ka dzie siąt mi liar dów zło -
tych! Gdy by Gę sic ka uczci wie po li czy ła te
wszyst kie kosz ty, to z pew no ścią wy szło by jej, że
„na czy sto” jest du ży mi nus.

Nie da się jed nak ukryć, że od mo men tu przy -
zna nia nam do ta cji unij nych tem po in we sty cji in -
fra struk tu ral nych znacz nie wzro sło. Zwłasz cza

sa mo rzą dy po tra fią do brze wy ko rzy stać te środ -
ki. Mo że war to po nieść do dat ko we kosz ty?

Jest to błęd ne ro zu mo wa nie. To praw da, że w
Pol sce w du żej mie rze be ne fi cjen ta mi unij nej po -
mo cy są pod mio ty pu blicz ne, ta kie jak jed nost ki
sa mo rzą du te ry to rial ne go. Jest to wy raź ny sy gnał,
że to wła śnie urzęd ni cy, a nie pod mio ty pry wat ne,
po win ny się zaj mo wać in we sty cja mi, mi mo oczy -
wi stych wad ta kie go roz wią za nia. 

We dług pra wa sfor mu ło wa ne go przez ame ry -
kań skie go prof. Em ma nu ela Sa va sa „sek tor pry -
wat ny jest za wsze dwa ra zy tań szy niż sek tor pu -
blicz ny przy wy ko ny wa niu tych sa mych prac w
służ bie pu blicz nej”. In we sty cje za pań stwo we
pie nią dze są zwy kle nie tra fio ne. Gdy by by ły one
opła cal ne, to pry wat ni przed się bior cy, wie trząc
moż li wość zy sku, du żo wcze śniej sa mi pod ję li by
ry zy ko da nej in we sty cji. Jak za uwa ży ła Ma rze na
Chmie lew ska, przed sta wi ciel ka PKPP „Le wia -
tan”, środ ki unij ne uzy sku ją te pro jek ty, któ re są
naj spraw niej sze for mal nie, a nie te, któ re ma ją
naj więk szą war tość me ry to rycz ną. 

Po nad to jak na pi sał ame ry kań ski eko no mi sta
Hen ry Ha zlitt, skut kiem sub wen cji jest to, „że ka -
pi tał i pra cę wy pro wa dza się z prze my słów, w któ -
rych mo gą pra co wać bar dziej wy daj nie, a kie ru je
do prze my słu, w któ rym są mniej efek tyw ne. Wy -
twa rza się mniej bo gac twa. Prze cięt ny stan dard
ży cia ob ni ża się w po rów na niu z tym, ja ki był by
moż li wy”. Tak więc na ist nie niu unij nych do ta cji,
glo bal nie tra ci za rów no go spo dar ka pol ska, jak i
unij na.
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OPINIE

Ta de usz Fe renc
pre zy dent Rze szo wa

Le szek Świę tal ski
wójt gmi ny Sta re Bo ga czo wi ce

Jó zef Grze gorz Ku rek
bur mistrz Msz czo no wa


