25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

Reforma Samorządowa
DATY, KTÓRE OTWORZYŁY ZMIANY
 8 marca 1990 r. - Sejm uchwalił ustawę o

samorządzie terytorialnym
 27 maja 1990 - pierwsze w pełni wolne wybory

samorządowe do rad gmin

Znaczenie Reformy Samorządowej
 obywatele i decydują o sprawach, które ich

dotyczą, zgłaszają i wybierają swoich
przedstawicieli
 Odradzanie samorządności zlikwidowanej po II
wojnie światowej
 w miejsce istniejących w PRL rad narodowych
wprowadzono rady gmin o większych
uprawnieniach i odpowiedzialności
 wybrane rady gmin wybrały władze wykonawcze
- prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów

Znaczenie Reformy Samorządowej
Przełamanie pięciu monopoli totalitarnego państwa
 Pierwszy - polityczny, dzięki wolnym wyborom zgłaszano
przedstawicieli, nie tylko za pośrednictwem partii PZPR,
ale za sprawą komitetów obywatelskich i mieszkańców
 Drugi to monopol władzy - PRL była państwem jednolitej

władzy państwowej, ze ściśle ustaloną hierarchią, w
ramach której władze gminne podlegały władzom
wojewódzkim, a te państwowym. Samorządy otrzymały
autonomię.

 Trzeci to monopol własności - przed 1990r. terenowe

organy administracji państwowej nie miały osobowości
prawnej, tylko administrowały majątkiem państwowym. W
ramach komunalizacji otrzymywały nieruchomości.

Znaczenie Reformy Samorządowej
 Czwarty monopol – usamodzielnienie finansowe

gmin. Do tej pory działały w ramach budżetu
państwa. Wprowadzenie odpowiedzialności za
finanse na poziomie gmin.
 Piąty naruszony monopol to przekazanie

samorządom pracowników, dotąd zatrudnionych
w administracji państwowej.

Reforma Samorządowa
 Kolejny etap reformy nastąpił 1 stycznia 1999 r.

Wprowadzono dwa dodatkowe szczeble samorządu –
powiaty i samorządy województw.
 Reformie towarzyszyło znacznie większe napięcia
polityczne, niż wprowadzaniu samorządu gminnego.
 Siły parlamentarne kłóciły się o liczbę województw według pierwotnych planów rządu miało ich być 12, w
końcu stanęło na 16.
 Wiele miast miało też pretensje, że nie stały się
stolicami powiatów (w połowie lat 70., przed likwidacją
powiatów, było ich blisko 400).

Znaczenie Reformy Samorządowej
 Dzisiaj wielu twierdzi, iż przeprowadzenie tej

reformy dzisiaj nie byłoby możliwe.
 Dlaczego to się udało przed 25 laty? W 1989 roku
nie było w państwie wiedzy, czym jest samorząd nie miały jej z natury rzeczy władze PRL, ale nie
miała też ówczesna opozycja, nieprzygotowana
do przejęcia władzy.
 Reforma samorządowa uchodzi za jedną z
najbardziej
udanych
przemian
minionego
ćwierćwiecza

Reforma Samorządowa Gmina Żarki
 27 maja 1990 r. - pierwsze wolne wybory Rady

Miasta i Gminy, wybrano 24 osoby
 Pierwsza sesja - 2 czerwca 1990 r.
 Wybór przewodniczącego – Jerzy Pompa
 Wybór Delegata do Sejmiku Samorządowego

Województwa Częstochowskiego – Krzysztofa
Tabakę

Reforma Samorządowa Gmina Żarki
Sesja Rady Miejskiej – 15 czerwca 1990r.

 Wybór Burmistrza – Klemens Podlejski (Wybór dokonany









przez radnych)
Wybór Zarządu
Klemens Podlejski – burmistrz
Henryka Duda – członek zarządu
Andrzej Lech - członek zarządu
Zdzisław Mucha - członek zarządu
Józef Krawczyk - członek zarządu
Jadwiga Podlejska - członek zarządu
Alojzy Zieliński - członek zarządu

Pierwsze posiedzenie zarządu – 21 czerwca 1990 r.

Reforma Samorządowa Gmina Żarki
Pierwsze samorządowe decyzje
 ustalenie nazwy: Rada Miejska w Żarkach
 wybór zastępcy przewodniczącego rady, Komisji
Rewizyjnej, stałych komisji rady (Komisja Gospodarki
i Mienia, Komisja Praworządności, Komisja Socjalna,
Komisja Rewizyjna)
 powołanie
Komisji
Inwentaryzacyjnej
Mienia
Komunalnego
 utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żarkach
 powołanie sekretarza Gminy Żarki – Barbara Major
 powołanie skarbnika - Anna Koścień

SAMORZĄD
 Wystąpienie do wojewody o pozostawienie części

kompetencji w gminach (budownictwo, geodezja,
komunikacja, kadry)
 Opracowanie nowego regulaminu pracy urzędu
(latem 1990r. wszyscy pracownicy otrzymali
wypowiedzenie – wymóg ustawowy, część osób
otrzymała nowe angaże, od września 1990 r. w
urzędzie obowiązywał nowy regulamin)
 Praca nad Statutem Gminy i Regulaminem Pracy
Rady (przygotowanie Krzysztof Tabaka)
 Opracowanie i przyjęcie statutów sołectw

SAMORZĄD
 przywrócenie

uroczystych obchodów świat
narodowych: 11 Listopada (msza święta,
przemarsz, złożenie kwiatów, 1990 r.)
 ustalenia Dni Żarek (pierwsze odbyły się w dniach
15 i 16 września 1990 r., potem data została
przeniesiona na ostatni weekend czerwca)

TARGOWISKO MIEJSKIE
Zarządu
Rolniczej
Spółdzielni
Produkcyjnej w Kotowicach z realizacji warunków
umowy dzierżawy targowicy
 Stan wyjściowy: dochód z środowego targu wynosił
około 600 tys. zł, 20 proc. handlujących nie płaciło
opłaty, część wjeżdżających unikała opłat, milicja nie
wykazywała inicjatywy (2 mundurowych), brak
ogrodzenia targu
 Rozliczenie

Zaproponowane rozwiązania odnośnie targowicy:
 Przejęcie przez UMIG i zbieranie opłat, umowa
zlecenie dla inkasentów 7 – 8 osób
 Zlecenie targowiska do prowadzenia konkretnej
osobie (opcja nie przyjęta)

TARGOWISKO

TARGOWISKO MIEJSKIE
 Wprowadzenie poboru opłat w godz. 4.00 do 9.30
 Wprowadzenie drugiego dnia handlu: sobota
 Decyzja, iż opłaty targowe ok. 9 mln złotych należy wydatkować na

zagospodarowanie targowicy
 Pierwsze inwestycje:

rampa dla bydła, kojec,
remont szaletów, ogrodzenie

Efekty:
1993 r. do budżetu wpłynęło 892 mln 168 tys. zł
1994 roku zaplanowano wpływ: 1 mld 200 mln

BUDOWA GAZOCIĄGU
 Społeczna inicjatywa

(pod koniec lat 80 tych XX w. była dokumentacja)
 Pierwsze kroki: współpraca z projektantami, szacunek

kosztów (Żarki ok. 900 mln zł - bez rur, I etap – 400 mln zł,
koszt projektu 10 mln złotych), uzgodnienia z
właścicielami
 Wybór wykonawcy w marcu 1991 r. Wpłynęło siedem ofert
 Poszukiwanie dotacji i znalezienie źródła finasowania:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – przyznanie pożyczki 8 mld 600 mln zł, podział na
siedem rat, stopa procentowa 0,2 kredytu
 Jak budowano: UMIG Żarki kupował rury, przekazywał

wykonawcy, płacono tylko za pracę

BUDOWA GAZOCIĄGU
 Początek prac: lato 1991r. na odcinku Myszków – Żarki
 Początek II etapu – Osiedle Olesiów (umowa październik

1991, koszt: 800 zł/godzina, do ul. Steinkellera)
 Maj 1992r. – przygotowania do III etapu, dotychczas
wydatkowano 3 mld 700 mln zł, określenie terminu
gazyfikacja miasta Żarki do końca 1992r.
 prace zakończone w marcu 1993r. do gazowni do
Zabrza przekazano 8277 m rur (I i II etap), III etap - od
ul. Koziegłowskiej, os. Mickiewicza, 600-lecia
centrum, około 40 km rur), koszt 9 mld 143 mln
 Styczeń 1993r. – plany gazyfikacji sołectw, koszty
szacunkowe 5 mln zł

BUDOWA GAZOCIĄGU
prośby do Miasta Myszkowa o
partycypację w kosztach, bez skutku Gmina Żarki
była inwestorem na odcinku Światowid – Żarki,
bez efektu, nieudane próby negocjacji

 Wielokrotne

 Sierpień 1993

r. decyzja o zakupie rur do
gazociągu od Społecznego Komitetu Gazyfikacji
Myszkowa po cenach ich zakupu (gmina zyskała
około 100 mln zł)

GOSPODARKA KOMUNALNA
 Miejscowe wyłączenia prądu

(W połowie 1990r. na oświetlenie
uliczne wydatkowano 120 mln zł
z 127 mln zaplanowanych)
 Zarządzono przegląd oświetlenia
 Dyskusje nad utrzymaniem brygady komunalnej (zła

opinia, alkohol)
 Marzec 1992 r. – likwidacja Zakładu Robót

Budowlanych, przejecie majątku na rzecz gminy

REFORMA SAMORZĄDOWA
Jednostki OSP
 Przejecie jednostek OSP od 1.01.1991r.
 inwentaryzacja, przekazanie sprzętu
 budowanie struktury i doposażanie

WODOCIĄGI
wyjściowy: niechęć w zakresie przejmowania
magistrali wodnej (kłopoty z ciśnieniem, dziurawy
wodociąg, brak wodomierzy, różnicę w kwocie między
opłatami od mieszkańców, a faktycznym poborem płaci
UMIG Żarki, 80 proc. zasów zepsutych, )
zarządzono przegląd instalacji
Sierpień 1991r.
– propozycja burmistrza powołania
własnego przedsiębiorstwa komunalnego
prośba o instalacje wodomierzy
zaczęto sprawdzać nielegalne przyłączenia
przejmowanie wodociągów od Wojewódzkiego Zakładu
Wodociągów i od Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Myszkowie
przejęcie wodociągów przez gminę - 1 stycznia 1992 r.

 Stan










WODOCIĄGI
 Stan wyjściowy:

80 km wodociągu,7000 odbiorców
w Żarkach na 550 odbiorców
200 nie płaciło, konieczność uregulowania należności 85
mln dla Wojewódzkiego Zakładu Wodociągów,
wystąpienie z pozwem za należność czynszową i stan
przejętej sieci
 Wydzielenie komórki ds. obsługi wodociągów:
zatrudnienie dla 8 osób, w perspektywie zakup
komputera z drukarką i samochodu, zaplanowane
wydatki na 1992 r. – 820 mln zł. Pierwsze kroki: maj
1992 r. – wymiana zasuw, plany remontowe –
ustalenie hierarchii

WODOCIĄG
 Sierpień 1992 r. – propozycja jednej stawki za wodę,









ustalić regulamin gospodarki wodnej, zakładanie
wodomierzy, sankcje za kradzież wody
Styczeń 1993 r. – przyjęcie stosownych uchwał, ustalenie
regulaminu dostarczania wody, stawka 3400 zł za metr
sześcienny
Kwiecień 1993 r. – decyzja o wykonaniu odwiertu w
Kotowicach, środki od wojewody częstochowskiego
Maj 1994 r. – Wojewódzki Zakład Wodociągów w stanie
likwidacji, w zamian za roszczenie zaproponował dwie
zregenerowane pompy do wody, Zarząd Miejski
zrezygnował z roszczeń pod warunkiem uzyskania tych
pomp i innych urządzeń do eksploatacji
Czerwiec 1994 r. – decyzja o lokalizacji oczyszczalni
ścieków za POM przy ul. Myszkowskiej

TELEFONIZACJA
 Marzec 1992 r.

usuwanie awarii kabla
telefonicznego,
rozpoczęły się starania
o uruchomienie centrali telefonicznej
w budynku UMIG Żarki
 Wrzesień 1992 – przystąpienie do adaptacji dawnej
kotłowni
pod centralę, prace do końca 1992 r.,
równocześnie prace nad wykonaniem projektu sieci
telefonicznej
 Grudzień 1992 r. – przystąpienie do projektu
telefonizacji dla sołectw
 Oddawanie telefonów etapami dla poszczególnych ulic

TELEFONIZACJA
 Kwiecień 1993 r.

– telefonizacja rusza od
Osiedla 600-lecia, aneks
na telefonizację wiosek
(koszt 15 mld zł)
 31 grudnia 1993 r. – Centrala ma 880 numerów,

zagospodarowanych 430
 Marzec 1994 r. – zakończenie telefonizacji w Żarkach
 Maj 1994 – Rada Miejska zadecydowała o nadaniu Honorowego

Obywatelstwa dla Jacka Gadomskiego prezesa Zarządu T.P. S.A.
w Warszawie i viceprezesa Andrzeja Górnego

PIERWSZE SPRZEDAŻE MIENIA
 Listopad 1991 r. – wykonanie operatów szacunkowych i








wystawiono pierwsze działki do sprzedania w
Czatachowie
Maj 1992 r – rozstrzygnięte przetargi na wykonanie
podkładów geodezyjnych dla sołectw
1992 r. - Dotacja 2 mln 860 tys. zł na uzbrojenie osiedli w
Żarkach
Wiosna 1994 r – przetarg na sprzedaż 10 działek na tzw.
Osiedlu Sportowców, 1 mkw wyceniono na 60 tys. zł
Maj 1994 II przetarg na kolejnych 10 działek ogłoszenie
(Nowość: ogłoszenie pojawiło się w Gazecie Wyborczej)
Styczeń 1992 r. plan sprzedaży terenu przy ZDZ i
przeznaczenia go pod budownictwo mieszkaniowe

Budowa Szkoły w Jaworzniku
 Projekt na rozbudowę szkoły lipiec 1991 r., koszt 17






mln zł
Przetarg wrzesień 1991, wygrywa Pol-Rem z
Sosnowca (4 oferty)
Listopad 1991 (wycena stan zerowy bez materiałów
inwestora 435 mln, w całości 1 mld złotych)
Styczeń 1992 r. – podpisanie umowy z Kuratorium
Oświaty i wychowania w sprawie partycypacji w
kosztach budowy na kwotę 450 mln zł,
Koszty II etapu (miał zakończyć się do czerwca
1992r.) - ściany wysokiego parteru, strop na wysokim
parterze, dach - koszt 435 mln zł (przedłużane
terminy, kłopoty z środkami z kuratorium)

Budowa Szkoły w Jaworzniku
 Kuratorium obiecało 450 mln, wypłaciło 200 mln

zł, na 15 listopada 1992 miał być gotowy dach, do
sfinalizowania brakuje 90 mln zł
 1993 – Łączny koszt budowy 1 mld 124 mln 550
tys. zł, dach 70 proc. kosztów wypłacono,
pozostało ok. 100 mln do zapłaty, środki
potrzebne na prace wewnątrz i wokół szkoły 1
mld 500 mln
 Kwiecień 1994 - 650 mln zł dołożyła Kuratorium
 1 czerwca 1994 r. - termin oddania nowej szkoły

OŚWIATA
Stan wyjściowy: budynki

wymagające dużych nakładów
inwestycyjnych, Uregulowanie stanów prawnych koszty
utrzymania szkół
 Kwiecień 1992 r. – pierwsze konkursy na dyrektorów
przedszkoli, w komisjach przedstawiciele samorządów – 2
 Maj 1992 – decyzja o ożywieniu współpracy ze szkołami i
decyzja o zapraszaniu przedstawicieli szkół na sesje na
posiedzenie rady, na której są omawiane kwestie
oświatowe

OŚWIATA
1992 r. – Stanisława Nowak dyrektorka SP
poinformowała zarząd o zatrudnieniu nauczyciela języka
niemieckiego (studentka z uprawnieniami)
 Luty 1993 r. – pierwsza ocena pracy dyrektorów, rekrutacja
poprzez konkursy zmobilizowała do lepszego działania
 1.01.1994 – planowane przejęcie szkół przez samorządy,
subwencja: 7 mld 967 zł, kwota wymagana 12 mld,
negatywna ocena zarządu
 1 stycznia 1996 r. – przejęcie szkół – wymóg ustawowy
 Sierpniu

CENNIK PIERWSZEJ KADENCJI
 6 mln zł - Dowóz dzieci do szkół (1990 r.)
 500 zł - Wejście na basen (1990 r.)

 Odbitka na ksero A4 – 1000 zł, A3 – 2000 zł (1991 r.)
 5 mln zł - Malowanie sali w SP w Jaworzniku (maj

1991r.)
 Wynajęcie powierzchni użytkowej za mkw. – 7000 zł tyle
płacił dzierżawca apteki do gminy (1.08.1991 r.)

CENNIK PIERWSZEJ KADENCJI
 30 tys. zł – jednorazowa opłata za wynajęcie straganu na targu







(lipiec 1991 r.)
3 mln zł – darowizna mieszkańca na gaz (październik 1991 r.)
4 mln zł - dotacja dla LKS Zieloni Żarki (październik 1991 r.)
500 tys. zł - dotacja na paliwo dla policji – (styczeń 1992 r.)
Odbitka na ksero kartka A4 – 2000 zł, A3 – 4000 zł (1992r.)
1 mln zł - dofinasowanie Zespołu Kłos na wyjazd na dożynki
jasnogórskie (sierpień 1992 r.)
1 mln zł za dyskotekę - czynsz za salę widowiskową, dyskoteki
odbywały się dwa razy w tygodniu (październik 1992r. )

CENNIK PIERWSZEJ KADENCJI
 800 zł za mkw – stawka podatku od budynku za 1993 r.
 30 tys. zł za mkw – stawka podatku od działalności







gospodarczej
1 mln zł – dofinasowanie dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy (1993 r.)
13 tys. zł - stawka roboczogodziny za budowę
gazociągu(maj 1993 r.)
50 tys. zł za 1 mkw powierzchni, którą Rejonowy Urząd
Pocztowy w Częstochowie zaczął dzierżawić od urzędu
(grudzień 1993 r.)
1100 zł za mkw – stawka podatku od budynku za (1994
r.)
40 tys. zł za mkw – stawka podatku od działalności
gospodarczej (1994 r.)

Kilka cytatów:
31.07. 1990 Pan Kurkiewicz starający się o stworzenie garbarni w Żarkach
„Mam nadzieje, że z nową władza dojdzie szybciej do porozumienie”




17.08.1990, członek zarządu Henryka Duda o policji „Nigdzie jej nie widać,
nigdzie nie ma”



17.08.1990, Pierwsze oświadczenie majątkowe burmistrza Klemensa
Podlejskiego: „Jestem właścicielem domu jednorodzinnego w trakcie budowy,
posiadam również przedpłatę na malucha”



7.09.1990 Komendant posterunku w Żarkach Stanisław Liwoch: „To, ze szyld na
budynku jest zmieniony, nie oznacza że sytuacja w policji jest dobra.
Społeczeństwo odczuwa zwyżkę przestępczości i uważa, że jeśli byłoby więcej
funkcjonariuszy mundurowych, to tych zjawisk byłoby mniej”



7.09.1990 r., członek Zarządu Józef Krawczyk: „Nie znam budżetu, ale na wsi
nic się nie robi, tam nie poszła żadna kwota”



26.07.1991 r., członek Zarządu Alek Zieliński „Proszę uczulić sprzedawczynie
GS-u na właściwą obsługę klienta”

Osiągnięcia pierwszej kadencji
 Telefonizacja
 Odzyskanie targowiska i uporządkowanie gospodarki









finansowej
Inwentaryzacja mienia komunalnego
Gazyfikacja gminy
Elektryfikacja osiedla 600-lecia – budowa oświetlenia
ulicznego
Zagospodarowanie dotacji na osiedla mieszkaniowe
Rozbudowa szkoły w Jaworzniku
Organizacja robót publicznych
Użytkowanie wodociągów

REFORMA SAMORZĄDOWA
 Liczba Sesji Rady Miejskiej w I kadencji – 35
 Liczba spotkań Zarządu – 94

Cytat aktualny do dzisiaj
Jan Poznański, maj 1994 r.
 Rada i Zarząd zrobili bardzo wiele, ale jest wiele

niedociągnięć, ale wszystkiego nie można zrobić
na raz.

Archiwalne zdjęcia

Archiwalne zdjęcia

REFORMA SAMORZĄDOWA
Przygotowanie:
Katarzyna Kulińska–Pluta
Zdjęcia:
Archiwum Obywatelski
Komitet Pamięci Narodowej

