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tym lub czqsciowydr odst4pieniu od oplaty. Do tego przepisu
maj4 byd lgpisane dwie nowe
okolicznoici. Pierwsza dotyczy
pr4paclk6w, gdy zobowi4zarty
do placenia przebywal w pieczy zastepczej,a kierowany lub
pvebywaj4cy w plac6wcerodzic
mial ograniczona wzgledem
niego wladze rodzicielskEOCd4
z tego mogli skorzystad r6wniez zobowi4zani do placenia
wnukowie). Marek Michalak
rzecznik praw dziecka (RPD);
zwraca uwagq, 2e powi4zanie
ze sob4 tych dw6ch warunk6w pozostaje w sprzeczno6ci
z realiami mozliwych sytuacji
rodzinnyctl Wskazuje, 2e nie
zawsze,gdy opiekun mial ograniczan? wladze rodzicielsk+
dziecko trafialo do pieczy zastqpczej. Czqstonie bylo takiej
potrueby, zwlaszcza gdy drugl
z rodzic6w wla.iciwie wywi4zywal siQze swoich obowiezk6w.
w efekciemoie to spow.odowa(,

ma wyrok s4du oddalaj4cy pow6dztwo o alimen y na rzecz
osoby kierowanej lub umieszczonej w DPS.W tym przypadku klopotliwe moze byd Fzed,
stawienie tatiego orzeczeria.
- Bo wrrnaga, zebyrodzic, kt6ry
w pfz eszlosci krzy'\,vdzrtdziecko, wystepil teraz o usta.lenie
aliment6w, a s4d maj4c na
uwadze to, 2e zqdanie ich jest
sprzeczre z zasadami. wsp6lZycia spolecznego, odm6wil
przyznania wsparcia - podkre5la Pawel Maczyiski, wiceprzewodnicz4cy Polskiej Federacji
Zwi4zkowej Pracownik6w Socjalnych i. Pomocy Spolecznej,
Dodaje, Ze aby ten przepis
nie sta.l sie martwym prawem,
tak samojak obowi4zuj4cyan.
64a ustawy, niezbedne byloby
wprowadzenietakiego rozwi4zania,kt6re pozwalalobydoroslemu dziecku inicjowat w s4dzie postQpowanieo uchylenie
obowi4zi<ualilnentacyjnego.
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Z kolei zdaniem RPD przy
tak brzmi4cej przeslance konieczne byloby nalo2enie na
kierownika 0610dkapomocy
spolecznejobowi4zkuwnoszenla pow6dztwa na rzecz osoby
kierowanej lub pEebywaj4cej
w DPSi do czasu prawomocnego rozstrzygniecia sprawy
zawieszenia postqpowania
w sprawie ustalenia oplacy.
- w naszejoceniepotnebna
jest o wiele dalej id4cazmiana
pzepis6w i powinna ona obej.mowaf sam art.64a - stwierdza Renata C6rl]a z OPzz-

Do daje,ie zwi4zek przy gotdwuje swoj4 opinig do projektu
i na pewnobqdziewniej.postulowal uwzglednienie jeszcze
wiqkszej liczby przypadk6w,
gdy mozliwe bqdzie uchylenie
siQod oplaty,m.in. je6li wplzeszlo6cimialo rniejsceuporczywe uchylanie sig od placenia
aliment6w przez rodzica lub
zostal on skazany wyrokiem
s4dowlm za przestqpstwowobec dziecka,np. pEemoc. @@
projektuusrawy
Konsultacje
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seczno,kt6re zajely wysokie lo 1oo powiat6w - zastanapozycjew zestawieniu PAN. wia sie.
Cdzie 1e2ywigc Zr6dlo proNaut<.owcyobawiaj4 sie te2,
blemu? zdarliem naukowc6w 2e gminy, kt6re nie rad.z4sowsp6ln).rn mianownikiem dla bie z postqpuj4c4 depopulacia
wyludniaj4cych sie gmin jest - a przez to staj4siq corazmniej
nie samo ich polo2enie geo- wydolne - mog4 zwyczajnie
graflczne, lecz ogromna dys- upasi. Altematywa moze bya
proporcjagospodarazamigdzy tylko nieuniknione l4czenie
nimi a wieksz)ryni miastami. mniejszych wsi w wigksze jedcenezy takiej polaryzacji na- nostki - przekonuje PAN.
le2y zai; sn*aijeszczew czaSwoich obaw przed takim
sachtransfornacji po ...... ..................rozwojemwlpadk6w
1989r., kiedy to nast4| nie kryj4 m.in. samopil gwahowny upadek wiqcej na
cb rz4dowcy zezwiqi,d:t)
;wwwgaze' U cmin Wiejskich RP.
przemyslu - przekotaprawnapr
przekonuj4,2e doiru;e nit.
Nie bdz znaczeni4
tychczasowemajstrozdaniem naukowc6w jest tei wanie przy podziale admini"
zbyt duze rozproszenie lud- stncyjnlrn gminy czqstotylko
nosci i nieprawidlowy uklad. poglqbialo kryzys w jednostce.
- Na skutek zmian granic
dr6g, kt6re tylko zwiekszaj4
koszty obstugi mieszkaric6w. gminy niejednokrotnie trac4
- Byloby te2 po24dane,gdy- dochody z kopalni" elektrowni,
by pafistwo mialo politykQ 10- oczyszczalni 5ciek6w. t chokalizacyjn4 dotycz4c4r62nego ciaz kwoty rzedu 1-2 rrlJll zl
tt?u insrytucji, jak np, sp6- nie s4 znacz4ce dla duzego
lek Skarbu Paristwa, kt6ra po- miasta, to dla gminy wiejzwalalaby pobudzii mniejsze skiej maj4 ogromne zrlaczeoSrodkifu nkcjami administra- nie - m6wi Marek olszewski,
cji i zarz4dzania gospodarcze- przewodnicz4cyZCWRP.
go - podluesla prof. Sleszlrnski.
warto przypomrriec, Ze saw ocenie naukowc6rrywin- molz4oowcy z nalmruelszycn
ny syfuacji jest tak:e nieefek- o5rodk6w wci42 czekaj4na zatywny podzial administracyjny powiadanyod dawnadokument
kaju. - wedlug moich analiz sb:ategiczny,,Paktdl,aobszar6w
wojew6dztwa powinny byc wiejskich zov-2o2o (2o3o)".Ma
mniejsze, a szczebelpowiato- sle w nim znalezt Dakiet dziawy bya mo2e nale2aloby na- ta:i.skierowanyctr do obszar6w
wet zlikwidowai - twierdzi
zagrozonych hwal4 marginaproGsor.
lizacj+ miIL malych miast, wsi
Dodaje, 2e jest inne roz- i osiedli popegeerowskich.wewi4zanie. Bylyby to jeszcze dh-rgzapowiedziKrzysztofaJurwiqksze wojew6dztw4 a1etez gie14 ministra rolnictw4 ma
i znacznie wiqksze powiaty, orr zostae przyjety przezrz4d
- By6 moze optymalny bylby na pocz4tku pEyszlego roku
uklad do 12wojew6dztw i okoo@
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na pieni4dzena strzelnice
trtrffiIH

Nie brakuje jednak glos6w 2e
to
szef MoN bedzie autontarArtur Radwah
nie decydowal, komu przy2nai
artur.radwan@infol,pl
oolage.
- obawiamy sig, 2erozporz4Od 1 stycznia samorz4dy bQd4
mogly ubiegaa sie o dofinanso- dzenie bedzie dawalo ministrowanie zadaf zwirzanvdr z budo- wi pewn? swobodq w wyborze
w4 remontami i utri'm:rriem
samorz4d6w, do kt6rych trafi4
strzelnic onz rozwijaniem spor- Srodki na strzelnice - ostrzetu stzeleckiego,w szczeg6lnoSci ga czeslaw Mroczek, posel Po
w6r6ddziecii mlodzieiy oraz or- i byly wiceminister obrony naganizacji paraobronnyctl
rodowej.
w]ryrika to z wykazu dotacji
Poslowie Pis odpieraj4 zacelowych dol4czonegodo usta- rz,Jty.
- Najlepszym roz\ /iazaniem
wy z 9 listopada2oV r. o zmianie
ustawy o dochodachjednostek byloby, aby strzelnice powstasamorz4du terltorialnego (Dz.U. waly w stolicach powiat6w. Nie
poz.2260).wci4i jednak brakuje maj4 tu znaczenia barwy pourozporz4dzeniaminisff a obrony tyczne - zapewnia Piotr U6cirinarodowej w spBwie szczeg6- ski" pos€l Pis, byly starosta wolowego podziah-rpieniqdzy. Na lomiriski
pltanie DCR kiedy projekt trafi
Projekt rozporz4d-zenia
do konsdtacji MoN nie odpo- w spralYre przlznalua ooracjr
wiedzial. Jedynym pewnikiem na strzelnice ma okreslaa, 2e
jest to, 2e samorz4dy zaintere- standardowy obiekt objety dosowane np. budow4 strzelnicy flnaruowaniem powinien miei
bQdQmusialy z wlasnych srod- dlugoSanie Eniejsz4 niZ 1oo m
k6w do1o2y6do calej inwesty- i co najmniej 45 m szerokosci.
cji minimum 20 proc. wldadu Dodatkowo kaZda ze strz elnic
fi nansowego 1ub Eeczowego. ma mie6 conajmniej cztery podo dotacje bqd4 mogly siQubie- no6niki tarcz.
gaate jednostki, kt6re kqszt buAndrzej Porawski, dyrektor
dowy obiektu wycenq na 2 mln biua zwiazku Miast Polskich.
z).zasad4mabye 1.FJ2,
Ze na te, ostrzega, 2e wsparcie na burenie powiatu po\rystanieco naj- dowg obiekfi.r to nie wszystko.
mniej jedna sEzelnica.
Trzeba teZ zadbae o pienqdze
- Nie moZebya tal! 2e w jed- na jego bie24ce utrzymanie
n1.rnsamorz4dziejest kilka ta- i obshrgq.
zanim jednal<Iadni wsp6lnie
kich obiekt6u a w inryrn zadnego. Maj4 z nich korzystae z burmistEem zdecyduj4siq na
zar6wno mieszkaricy, jak i 2ol- wybudowanie stzelnicy, warto
nierze wojsk obrony Terytorial- pokusid siq o konsultacje sponej - m6wi Michal )ach, prze- leczne. Nie wszystkim mieszwodrricz4cy sejmowej komisji kaicom mo2e odpowiadat
np. lokalizacja strzelnicy. OO
_oDronynaroqower.

